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6x9 cm. Krasna galerija je to v Zasavju,
Hočijev salon v Muzeju. V prvem
prostoru smo razstavili tudi vseh mojih
glavnih 16 fotoaparatov, s katerimi
sem največ fotografiral in nad vsakim
je bila fotografija, narejena s tistim
modelom. Vidiš, sem že toliko star, da v
muzej sodim (smeh)! Lahko to zapišeš
(smeh). Skratka, lani je bila narejena
predstavitev nekaterih portretov – od
prve slike do danes.

Branko Klančar. Ogledalo Zasavja.
Urus, jezero Titikaka, Peru (Foto: Matjaž Pirš)
So intervjuji. So pogovori. In so
občutki, ki se v človeku porajajo ob
sočloveku. Branko Klančar je kot
sogovornik vsekakor izziv. Pričevalec
časa. Podob Zasavja. Ljudi. Priča
dogodkov. Kolektivni spomin.

da je Branko tako obsežna zakladnica
življenjskih zgodb. Zgodb, ki so
skoraj vse do zadnje povezane tudi
s fotografijo. Sedela sva debeli dve
uri. V njegovem ateljeju, na oblačno
sobotno jutro.

Računala sem, da bova v kakšni
urici opravila intervju. A sem
se uštela. Kljub pripravam na
intervju, začrtanim vprašanjem in
preiskovanjem njegovih preteklih
zgodb niti najmanj nisem računala,

Kar takoj sva udarila eno aktualno.
Kako ga jezi fraza ‘’mali človek’’. Pa
niti ne jezi. Ponižuje. ‘’Noben človek
se ne bi smel počutiti majhnega, tako
nevrednega in ponižanega, da bi bil
naslovljen s tem imenom. Seveda

Na tvoji spletni strani piše, da se s
fotoaparati in fotografijo zabavaš že
od tvojega 10 leta. Da se še spomniš
občutka, da se ti je zatresla roka
ob prvem posnetku. Toda od kje
začetno navdušenje, da si sploh
zbral denar in se odločil za nakup
fotoaparata? In ne kakšnih igric,
sladkarij ali morda skiroja?
»Moj 15 let starejši brat je bil član
fotokluba in ko si je kupil sodobnejši
fotoaparat, mi je starega prodal. Za
majhen denar. Bil sem navdušen in
še vedno se spomnim teh občutkov.
Aparat na široki film s samo osmimi
posnetki, ki so merili 6x9 cm (danes
pa že s telefonom lahko naredimo na
stotine posnetkov...). Prežemalo me
je grozno navdušenje. Tehnika me je
vedno zanimala. Nekako gre torej bratu
zahvala za to prvo navdušenje, ki je čez
desetletja preraslo v več kot zgolj hobi.

težaškim delom med počitnicami dobro
zaslužil (12 ur vsak dan, tudi v sobotah,
pa prekoračitev norme...smeh), tako
da je bilo za taborjenje na morju in vse
šolske potrebščine za naslednje šolsko
leto.

Ko je bilo treba v srednjo šolo, sem se
odločil za gimnazijo. Zdelo se mi je, da
mi bo široka izobrazba bolj koristila,
vendar v resnici nisem najbolj točno
vedel, kaj bi res rad počel. Ni mi bilo tuje
niti fizično delo, a sem kljub vsemu od
življenja pričakoval več. Kot dijak sem s
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V gimnaziji me je še nekaj časa zanimala
biologija, a v zadnjem letniku sem si
premislil, čeprav je bil naslov moje
maturitetne naloge Hominidi. Grem
slikarstvo študirat, sem si rekel. Malo
lepše sem risal kot ostali (smeh). Veliko
pa o tem nisem vedel in sem hotel
slikarstvo spoznati. Nisem pa sanjal o
tem, da bi bil slikar. Za začetek sem hotel
zadevo spoznati in razumeti. In danes
to sreča, ker slike na razstavah gledam
drugače, včasih pa me kar žalosti, kadar
me kakšen avtor, t.i. slikar, dobesedno
vleče za nos. V študiju sem res užival. Zdi
se mi, da je slikarska umetnost ter vse
njene plati nek vrhunec človekovega
udejstvovanja, slike so večplastne,
vzbujajo
čutenje.
Naslov
moje
diplomske naloge - Dematerializacije
slikarstva v 20.stoletju: popolnoma
izvirna teorija ( ne vem, kako lahko
danes s takšno lahkoto brezsramno
kradejo in prepisujejo cele diplomske,

pod pogojem, da je v njem še trohico
človečnosti,’’ pravi.
Je rojen Dolan, ki še danes živi na
mestu, kjer je rojen. Stare rojstne hiše
žal zaradi dotrajanosti ni več, lokacija
pa je ista. Od drugega leta naprej na
levo oko vidi približno 5 %. Pa vendar
se odloči biti akademski slikar.
Fotograf. Poklici, ki skozi podobe
zrcalijo občutke. In kjer je vid tisto,
s katerim te podobe zaznavamo.
Čudna so pota življenja…
magistrske in še kakšne naloge). »
Fotografija je tvoj hobi, strast in
nenazadnje poklic od leta 1958, kot
sam praviš, pa čeprav si bil takrat
komaj desetletnik v kratkih hlačah.
Le dober mesec ali dva nas torej
loči od tvojih 60 let ustvarjanja.
Načrtuješ kakšno posebno razstavo?
»Od 10. leta naprej sem tako fotografiral
vse dogodke doma, na počitnicah, še
kje drugje in zato bi bilo nepošteno, če
bi fotografijo v prvi plan postavil šele,
ko sem odprl svoj studio. Brat je imel
doma temnico, bil je ljubiteljski fotograf
in mi je dal neko osnovo, naprej pa ni
bilo težko, saj se je fotografija v svetu
razvijala, mi v Jugi smo pa težko prišli do
naprednih kamer a je bilo zato še bolj
zanimivo (saj veš, šverc čez severno
mejo pa to...)
Po 50 letih fotografiranja sem hotel
imeti razstavo a so me ustavile
zdravstvene težave. Lani, 2016, pa
so mi v Muzeju Trbovlje otvorili veliko
razstavo – 70 portretov bolj ali manj
znanih Zasavčanov. Z naslovom 6
desetletij podob. Objavljena je bila tudi
moja prva, čisto prva fotografija, velika

HRASTOV LIST ŠT. 22

Trenutno je v istih prostorih razstava
Ženske v tovarnah Zasavja. Na ogled
sem postavil izbor fotografij, ki sem
jih posnel v hrastniških tovarnah
Steklarna, TKI, Jutranjka in Sijaj. Ženske
sem fotografiral »mimogrede«, ko
sem delal fotografije ob različnih
priložnostih - ob otvoritvah kakšnih
novih pridobitev v tovarnah ali pa ko
sem fotografiral za tovarniška glasila.
Res so svojevrsten dokument časa in
dela žensk v zasavskih tovarnah. Izbor
fotografij za razstavo je bil v rokah
direktorja ZMT Mirana Kalška. Na ogled
je do konca leta.
Za drugo leto, ko bo zares 60 let od
prvega škljoca, pa pripravljam razstavo
portretov knapov, narejenih pod zemljo,
pri delu. Vse jame Zasavja sem prehodil
z aparatom v roki – od Kisovca, Zagorja,
Trbovelj, Hrastnika do Senovega. Tine
Lenarčič je bil tajnik in urednik časopisa
Srečno in zanj sem fotografiral že v
osemdestih.. Zdaj hodim pa Jamatlone
slikat (smeh).«
Vrniva se na začetek. Še ne 10 letni
Branko prvič pritisne na sprožilec in
v bratovi temnici razvije fotografijo.
Sva že ugotovila, da te to ni vodilo
potem tudi k izbiri poklica.
»Ne. Po slikarstvu je bilo treba na
nek način vrniti štipendijo. Ker se za
študij na ALU ni dalo dobiti kadrovske
štipendije sem dobil občinsko, zato sem
10 let kot učitelj likovne vzgoje delal v
šoli. 3 leta sem bil tudi na današnjem
KRC-u vodja filmske dejavnosti. Leta ‘84
sem si rekel, da je tega dovolj, saj je bila
moja profesorska plača tako bedna,
da nisem mogel preživljati družine.
Vmes sem že kdaj pa kdaj fotografiral
za nekatere firme, saj fotoaparata
nisem nikoli odložil. Bil je moj hobi,
moja zabava, tudi moja ljubezen, če
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Razstava katalonskega umetnika Joana Miroja v Piranu.
hočeš. Brez čustev nihče ne vztraja v
tej panogi. In sem septembra ‘85 postal
obrtnik. Popoldansko obrt sem razširil.
Dela je bilo dovolj, a sem bil spet na
začetku. Moja foto oprema je bila sicer
odlična, a premalo za profesionalno
dejavnost. Tako sem jo vse do leta 2000
izpopolnjeval, da sem lahko delal dobro.
Po tem letu sem bil pa spet na začetku
zaradi digitalne fotografije, saj so bili
vsi (7) fotoaparati na filme. In spet je
bilo zabavno. Spet nova oprema, nova
tehnika. Teoretično sem bil pripravljen,
veliko sem bral tudi tuje revije, zato
sem vedno kupil takšen model aparata,
ki je zdržal nekaj let. Vendar ni dobre
fotografije brez ujete esence, pa če
imaš vso tehniko tega sveta na voljo.
4 digitalce sem imel do sedaj, vedno
špico, vedno sem resno raziskoval, kaj
mi bo čim dlje in kar najbolje služilo.
Trenutno nabavljam petega, takšnega,
kakršnega sem sanjal in bil prepričan,
da ga ne bodo nikoli izdelali, pa so ga!«
Je gledanje s ‘fotografskim očesom’
le hobi ali postane način življenja?
»Jaz se ob tem še vedno zabavam. Brez
tega bi verjetno odnehal, kajti kjer v
delu ni zabave, ni ljubezni, ni potrebne
sproščenosti, ni napredka, ni želje po
še. Način življenja je vsekakor, vse hitro
‘’kliknem’’, naj bo pri roki fotoaparat ali
telefon. Hitro vidim lepe motive, detajle
tudi.«

Kaj je tisto osnovno, kar mora
najprej osvojiti človek, ki se hoče
izšolati za fotografa?
»Sem akademski slikar. Fotografija
je tudi tehnična kategorija, je treba
spoznati
tehniko.
Vnukinja
Pia
zaključuje študij fotografije na ALU
– učiti se je morala celotne tehnike.
Slika tudi na film. Taka fotografija je
drugačna. Pri filmu je treba zelo paziti,
kako se fotografira. Danes z digitalcem
naredi vsak vsaj 50 posnetkov, da je
morda en ok. Da ne zaidem z vprašanja
– osnova je delno poznavanje tehnike,
delno pa čutenje. Moraš začutiti, kaj
sporoča podoba in to želeti zamrzniti v
trenutek za vedno.
Vendar… Vse preveč je manipulacije s
fotografijo. Ustvarjanje podob sveta
je lahko grozna manipulacija. Pa
sploh ne govoriva samo o ‘’fotošopu’’.
Fotografija je lahko močna in večkrat
do skrajnosti zlorabljena (so mi prišle v
roke fotografije nacistične propagande
v 2.vojni, pa tudi fotografije z naše
politične scene – grozota). Digitalno
lahko zelo manipuliramo, polepšamo,
brišemo, modna industrija je paradni
konj tega. Kaj iz tega sledi? Zgled je
nerealen, nedosegljiv. Manipulira se
lahko zgolj s podobami, ki jih ujamemo,
tudi če niso obdelane. Le v ‘’nepravi’’
okvir so postavljene. Zato mi je strašno
všeč čista dokumentarna fotografija.
Reporterska. Te podobe, čeprav so lahko
zelo boleče, so čiste. Bistvene. Realne,
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če hočeš. Kot primer, s Pulitzerjevo
nagrado nagrajena fotografija Srdjana
Živulovića. Njegov posnetek migrantov.
To je presežek. Poslal je direkten jpg.
format. Nobenega fotošopa. Ampak te
igre svetlobe, zrcalnost, predvsem pa
zgodba… Ufff.«

živo. Umetnine. Piramide, inkovsko,
majevsko umetnost, grško zgodovino…
Narava pride zraven, to te pritegne.
Recimo sova sredi dneva v perujski
puščavi Nasca, to je neverjetno, da jo
najdeš in seveda doživetje, da lahko kaj
takega fotografiraš.

Leta 1985 si tako odprl svoj studio.
Si imel hudo konkurenco?
»Iskreno rečeno, v Zasavju ne. Nihče
se ni zelo poglobil v industrijsko
fotografijo, ker so imeli dovolj
dela v svojih ateljejih – portreti za
dokumente, pa poroke in podobne
zasebne zadeve. Zakaj bi se matrali z
dragimi diapozitivi za kataloge... Tako
sem lahko delal zahtevnejše stvari
za zasavsko industrijo. Pred tem so
najemali iz Ljubljane.«

Človeški um je neverjeten, kaj smo
ustvarili, vse te stvari ki so še med nami,
to videti in fotografirati pa je nekaj tako
‘’fajn’’ in zelo prvobitno zame osebno.«

In prvi studijski podvigi?
»Ponosen sem na fotografije steklenih
izdelkov za hrastniško steklarno. Slavko
Marcen, ki je takrat s strani naročnika
kontaktiral z menoj, mi je dal zelo jasne
zahteve, kaj mora biti na fotografiji. Ni
me naučil fotografirati. Je pa vedel, kaj
hoče in jaz sem izjemno veliko časa
posvetil temu, da sem zahteve kar
najbolje izpolnil.«
Je steklo še vedno najtežje fotografirati od predmetov?
»Bi si drznil reči, da ja. Še vedno. Izjemno
zahtevno je prilagoditi tehniko.«
Bi lahko opredelil, kaj sam iščeš v
fotografiji?
»Odvisno
od
situacije,
trnutka,
razpoloženja. Odvisno, kaj gledaš.
(smeh).«
Kakšno je tvoje vodilo pri delu, imaš
kakšen poseben stil fotografiranja,
ki ti je pri srcu?
Ne delam samo ene stvari. Potreti,
pokrajina, popotniška, industrijska
fotografija… povsod je kompozicija
bolj kot ne klasična. V meni le vseeno
dovolj slikarja, da se mi zdi kompozicija
pomembna (smeh). Danes v digitalni
dobi delam tudi kaj bolj drznega.
Vsekakor pa prilagajam tehniko vsebini
dogodka. Menda imam dober občutek
za reportažno fotografijo...«
Branko, hodiš na prireditve za dušo?
»Tudi, seveda. Velikokrat me sicer
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V Gorah.
naročijo. Samo letos sem fotografiral
veliko prireditev za občino. Redkokdaj
grem kam brez fotografske kamere.
Tak sem, to je moj pogled na svet.«
Glede na skoraj 60 let ustvarjanja
si nekako ‘’prvo oko Hrastnika’’, če
se malce poetično izrazim. Bi lahko
preštel dogodke, na katerih si bil? Se
ti je kateri vtisnil v spomin?
»Štel jih ne bom, ne se hecat (smeh).
Samo letos 40 samo okrog občinskega
praznika, pa že v muzej sodim, če si
pozabila (smeh). In tudi Srdjan Živulovič
me je povabil k sodelovanju, ko
ustanavlja Muzej fotografov Slovenije,
kar mi je v posebno čast. Ogromna
številka je vsekakor. V zadnjem času
bom izpostavil dogodek ob sprejemu
medalje, ki jo je v Hrastnik prinesel
Peter Kauzer. Ne zgolj samo zaradi
kolajne – ampak gradnja poti do
tja. Celo svojo fotografsko pot sem
spremljal tudi več generacij brodarcev,
to srčnost, treninge, strast, voljo, zato
vem, kako se je gradila…

vsebino. Mora ti nekaj povedati.
Potem kompozicija. Včasih morajo
biti kompozicijska načela kršena, da
zaživi vsebina, ampak ne sme biti samo
podoba, razglednica. Mora vzbuditi
čutenja. Da sama po sebi pove zgodbo,
brez besed.«
Pa pojdiva malo ven iz profesionalnega fotografiranja. Kaj pa fotografije za tvojo dušo?
Ustreli kot iz topa… »Vnukinji. Med njima
je 17 let razlike, ljubezen pa globoka do
obeh. Pia bo kmalu diplomirala, druga
pa jih je dopolnila 5 . Pa psičko rad
ujamem v trenutek, najraje na Kalu.«

Malce bolj nazaj pa moram izpostaviti
fotografije, ki sem jih naredil med
osamosvojitveno
vojno,
naše
teritorialce in policiste na bojnih
položajih... Pa 540 ujetih vojakov JNA
na dolski gmajni…. Hudi občutki. To
zadnje seveda po spletu naključij, kot
sosed, ampak te fotografije so podobe
zgodovine. Zelo čustvene.«

Koliko opreme nosiš s seboj na
potovanja? In katera dežela je po
tvoje najbolj fotogenična?
»Uffff. Zadnji aktualen fotoaparat, tega
vedno, 4 objektive, rezervni fotoaparat
na film, če elektrike zmanjka in to
vlačim na vseh potovanjih. Dežele ne
bi nobene posebej izpostavil, vsaka
je drugačna, vsaka zanimiva. Mesta,
zgodovina, barve… Maroko, Egipt, Peru,
Mehika, Grčija, Španija, otoki v Atlantiku,
Slovenija… Vedno je kaj, da te pritegne.
Že doma vidiš iste motive, vendar čakaš
drugačno svetlobo, vreme.. pa je vse
drugače. Neuresničenih potovanj pa
nimam, ker nisem zelo nestrpen. Se
obnašam, kot da bom še 300 let živel
in vse videl. Vmes se zgodi življenje in
pač počakam.

Kaj zate pomeni dobra fotografija?
Zastane. Razmisli… »Tehnično dovolj
dobra, to je prvi pogoj. Mora imeti

Ko sem študiral slikarstvo, sem si
sicer želel, da bi večino človekove
ustvarjalnosti s tega področja videl v
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Fotograf je tudi malo boema
in umetnika. Misli in čas tečejo
drugače. Kaj ti meniš? Si obrtnik,
umetnik ali boem?
»Vsakega malo.«
Kakšna zanimiva anekdota iz fotografiranj?
»Uff veliko. Ne bova mogla vseh napisati.
Pa vendar. Maroko, pod Visokim
Atlasom v neki oazi smo bili na obisku
pri Berberu, to so prvobitni prebivalci,
njegov brat je imel pa neznansko
zanimiv obraz… Duša. Čutil sem dušo.
Sedel je na okenski polici in jaz sem ga
fotografiral. Pa mi je gostitelj prinesel,
prijazen, konzervo z etiketo maroške
juhe, ki jo proizvajajo v Britaniji in na
etiketi podoba tega njegovega brata
– ki ga je s fotografijo izrabil nekdo na
poti in jo prodal podjetju. Vidiš - ne
samo da manipulirajo s fotografijo, še
služijo na tak podel način. Na razstavo
z dovoljenjem daš podobo, seveda, ne
bi pa nikoli prodal take fotografije za na
konzervo... Danes je svet majhen, mala
vas. Hitro te lahko takšna neetičnost
nekam ugrizne.«

sokrajan, ki je znova energično dvignil
foto klub. Vukašin Šobot. Fajn persona.
Soustanovitelj foto kluba Goga.
Posebno mesto si zasluži Pia. Vnukinja.
Kakšen občutek za kompozicijo ima!
Osupljive fotografije dela, na koncertih,
tudi na modnem področju in še posebej
na umetniškem. Pa Iztok. Moj sin. On je
končal Kraljevo fotografsko akademijo
v Haagu. Pri nas je končal umetnostno
zgodovino. Pred 2. letoma je dobil v
kinu Šiška 1. nagrado na razstavi Mlada
fotografija zahodnega Balkana. Tudi
živi od fotografije. Pa video projekte
dela. Živi v Amsterdamu. Zanj bi lahko
rekel, da je boem. Nismo ju usmerjali,
fotografija je pri nas pač bila prisotna.
Nisem jih vzpodbujal, kar sta videla,
se je očitno prijelo. Nekaka nevsiljiva
stimulacija. Tudi hčeri sta pristali v
družboslovju, zgleda, da
nas vse
zanima, kaj se skriva za podobami, za
fasado. Ne smem pozabiti žene Ljobe,
kako sproščeno in neobremenjeno se
loti fotografiranja...
Špela, naša najmlajša, pa riše. Izjemno
riše! Ko pride, najprej v roke vzame
akvarelne barvice, flomastre in riše,
potem delamo kaj drugega.
Od tujih fotografov pa Robert Capa.
Vojni
reporter.
Annie Lebowitz.
Fantastičen preplet kompozicije in
tehnike. Steve McCurry. Dvomim, da kdo
ne pozna podobe afganistanske deklice
z zelenimi očmi. Čudovita vsebina, ne

samo podoba. In neverjetna vztrajnost
fotografa, da je iskal to deklico 30 let in
jo našel. Zgarano žensko v begunskem
taborišču v Pakistanu.. .
Aaah, ko sva ravno pri ženskah. Ženska
je zame najlepša stvaritev narave…«
Se spomniš svoje prve razstave?
Pomisli… »Prva samostojna je bila
sredi 90 let. Zanimivo, abstraktne
fotografije sem dal na ogled. Zadal sem
si za nalogo, kako z najbolj realističnim
slikarskim orodjem, fotoaparatom,
‘’naslikati’’
abstraktno
fotografijo.
Abstraktno slikarstvo mi je zelo všeč.
Iskal sem detajle, ki sem jih z macro
objektivom zelo približal… razmišljal
sem pa ob tej razstavi o večnem krogu,
prehajanju v prvotno stanje. Mi imamo
rudnino, kak drug naraven material,
to predelamo in naredimo predmet,
ga uporabimo in potem zavržemo. Ta
propada, se razkraja in počasi prehaja
v prvotno stanje. Večni krog.«
Obstaja kdo, ki si ga želiš fotografirati
– pa ti še ni uspelo?
»V bistvu ne. Žal mi je le, da nisem
uspel portretirati Jožeta Andreja Čibeja,
prijatelja, čeprav sva bila zmenjena.
je žal prej umrl. In žal mi je, da nisem
našel filma s posnetki Tanje ribič, ki sem
jih naredil v devetdesetih letih v poletni
slikarski šoli prijatelja Janeza Kneza na
Dobovcu«. Ladka Korošca sem sicer
našel, a razstava 60 let podob je že bila
postavljena...

Kdo od priznanih fotografov je
tvoj vzor? Lahko koga izpostaviš in
zakaj?
»Ne vzor, to ne bo prava beseda. So pa
odlični, ostali so mi v spominu, večino
sem srečal ali spoznal na razstavah in
so vredni spoštovanja. Če začnemo
pri nas, potem Stojan Kerbler (pokaže
mi knjigo njegovih Haložanov). Tone
Stojko. Arne Hodalič. Prej omenjeni
Srdjan Živulović. To so res asi, z njimi,
priznam, se ne morem kosat, vendar
pa pretirano skromen tudi ne smem
biti. Pa Matevž Lenarčič, prijatelja
sva z njegovim očetom. Neverjeten
človek, pustolivec. Simon Tanšek,
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INTERVJU
Prej si omenil Simona Tanška in Foto
klub. Kako pa sodelovanje s FOTO
klubom Hrastnik? V preteklosti in
sedaj?
»Ob preveč dela na samostojni poti
se ni dalo voditi še klub. Premalo
časa. Ko je pa Simon po študiju prišel
iz Prage in pritegnil mlade, je klub
postal neverjeten, gre v korak z veliki
slovenskimi klubi, kar mi je zelo všeč.
Kako ne, saj sem bil član nekje 30 let
in 19 let tudi predsednik, takrat smo
odmevno obeležili tudi 50.obletico.«
Si še v kakšnem klubu aktiven?
»Nisem več. Po 10. letih v Fotosekciji
KD Svoboda Dol zdaj lahko delam svoje
razstave. Veš, koliko je to dela! Med
stotinami filmov, tisočimi posnetkov
najti tiste prave! Že zdaj za drugo leto
iščem posnetke knapov. Pomagam
pa Mednarodnemu združenju za
ohranitev bosanskega planinskega
konja. S fotografijo seveda.«

KULTURA
Sproščenost. Veselje. Avtentičnost.
Pa zaupati mi morajo. Vzpostaviti vez.
Potem sigurno ‘’rata’’ dobra fotografija.
Fasade so sicer različne, a važno je, kaj
je za njimi...
Branko, maš fotografski spomin –
ker je neverjetno, kako malo tvojega
življenja sva se lahko dotaknila, ti
pa se spomniš toliko podrobnosti…
Se mi zdi, da imaš zgodb za nekaj
knjig!?
»Kaj naj rečem. Doživljal sem… To je
vse, kar lahko rečem.«

Branko je pronicljiv sogovornik.
Doživeto pripoveduje in vsekakor
njegov dar ni samo videti, temveč
tudi čutiti sočloveka. Nekatere
njegove zgodbe so bile tako žive, da
sva bila oba v nekem drugem svetu.
Povedanega je bilo tudi marsikaj,
kar bo ostalo med nama… In iskreno
upam, da bo kdaj volja in pot na obeh
straneh sogovornikov vse te zgodbe
s fotografijami zbrati in povezati
tudi v širši obliki. Branko, najlepša
hvala za to popotovanje skozi čas in
nasvidenje do naslednjih zgodb!
Mojca Lavrič

Kako fotografirati, da so ljudje na
fotografiji všeč sami sebi?
Zavzdihne…. »Ta je težka. V vsakem
primeru jim kakšen mozoljček
poretuširam (smeh). Trudim pa
se, da dosežem sproščenost. Da
ne fotografiram kot za na osebne
dokumente. Recimo, letos sem imel
krasno ohcet. Poročila sta se po 9.
letih, žena je noro žarela in to se je
preneslo na vse svate in so bile krasne
fotografije, nobena slika ni bila zanič.
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V soboto, 18. novembra, je potekala v Novi
Gorici v okviru Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti delavnica za igralce in režiserje
ljubiteljskih gledališč. Udeležili so se je tudi
štirje igralci KD Svoboda Dol: Nisa Gabrijela
Hribernik, Marija Hafner ter Andreja in Jani
Zore.
Vodila jo je Maja Gal Štromar, dolgoletna
strokovna spremljevalka in selektorica srečanj
različnih gledaliških festivalov v okviru JSKD.
Štromarjeva je tudi pisateljica in pesnica,
prevajalka, filmska in gledališka igralka in
odlična gledališka pedagoginja. »Maja nas je
res ‘razturala’, razlaga vedno nasmejani Jani
Zore, »saj smo bili sedem ur v akciji z drugimi
gledališkimi amaterji, sedem ur odkrivali svoje
potenciale, sedem ur doživljali fantastične
občutke pri vključevanju v igro telo, glas, gib,
tekst ...«

Človek bi po ogledu fotografij na
družbenem omrežju sklepal, da je
tvoj najljubši kotiček v Hrastniku –
Kal. Drži? Zakaj?
»Krasna planina je. Pa blizu, takoj nad
mojim domom. Krasna svetloba je
gor. Vedno se kaj dogaja, isti motiv,
drugačno vreme, pa je vedno drug
učinek.«
Kdo je zate lep človek? Fotogeničen?
»Ljudje so skozi objektiv res drugačni
kot v živo. Lahko so zelo drugačni.
Imaš lepe mladenke, ki se jim iz oči
zrcali, da se bojijo, kako bodo izgledale
in jih je težko fotografirati v nasprotju
z mamco, ki je bila včasih sveža, zdaj
je pa utrujena, a njen pogled... super
fotka. Čutiti moraš človeka. Vse ostalo
je fasada.«

Dolski gledališčniki na delavnici v
Novi Gorici in Kopru
Marija Hafner pa je dodala: »Pregledali
smo tehnike, ki pomagajo pri izoblikovanju
gledališkega monologa. Mentorica Maja Gal
Štromar nas je navdušila s svojim znanjem
in pozitivno energijo ter tudi nas popeljala
v svet igranja. Ob njej še posebej začutiš
spoštovanje do gledališkega dela. Naša
skupina pa monologa ni izvajala, ker nam je
zmanjkalo časa.«
Prav tako sta bili navdušeni nad šestdnevno
delavnico Polona Romih in Maja Masel, članici
dolske gledališke skupine, ki je bila julija v
Kopru. Raziskovali so, kaj vse je komedijski
potencial, kaj so komedijske oblike, izrazna
sredstva, kako komedijske elemente v
uprizoritvi podpreti, razviti in izumiti. Vsi člani
delavnice so prejeli tudi potrdila o udeležbi.
Fanči Moljk
Foto: arhiv GS Dol

Hrastniški lutkarji v Državnem zboru
Sin Iztok kot mladenič. Sedaj živi in ustvarja v Amsterdamu.

Tvoj čas za oddih je… takrat, ko lahko kaj počnem in me pri tem nihče ne
priganja.
Največja lekcija v življenju… preveč sem zaupljiv. Svet pa je grob, nesramen,
hinavski. S tem sem povedal vse.
Kaj najbolj ceniš pri sebi in kaj pri drugih… odkritost. Kar ima spet dve plati
medalje.
Je kreativnost lahko povezana s pedantnostjo? Ali red ne ubija kreativnosti? Pri fotografijah res poskušam biti zelo pedanten, skoraj pikolovsko natančen. Če bi imel čas vse urejati in sproti bolj pospravljati arhiv, pa bi imel
časa več tudi za še več kreativnosti (smeh).
Pa neuresničene sanje? So? Ne sanjam. Živim. Sem potrpežljiv. Znam
počakati. Pa skromen sem.
Kaj bi večkrat rad počel? Potoval.
Največja neumnost, ki si jo kdaj naredil? Prevelika za razkritje (smeh). Bi pa
ukrepal podobno (smeh).
Nikoli ne bi… tako sovražil, da bi bil grob v vseh pomenih besede.
Kaj bi še povedal sokrajanom, pa te nisem vprašala? Naj kdaj pa kdaj grejo
pokukat iz naših dolin. Če si samo doma, je obzorje zelo blizu in zelo majhno.
Naj si ne postavljajo mej, temveč naj jih prestopajo. Naj zaživijo, razširijo krila
brez strahu.
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V ponedeljek, 20. novembra
2017,
je
potekalo
v
preddverju velike dvorane Državnega
zbora odprtje razstave Ustava v stripu,
avtorja Zorana Smiljanića in lutkovna
predstava Zvezdica Zaspanka v izvedbi
Marionetnega gledališča Jurček iz
Hrastnika.
»V čast in ponos mi je, da smo lahko
nastopali z našim društvom v prostorih
DZS,« je povedala Jerica Ulaga,
predsednica društva. »Še posebej zato,
ker smo na ta način tudi mi obeležili
25. obletnico Državnega zbora RS,
svetovnega dne otroka in počastili 70
let lutkarstva v Hrastniku. Hvaležni smo
našemu poslancu Ivanu Hršaku, da je
uresničil našo željo.«
Dogodek je bil v prvi vrsti namenjen
najmlajšim, pri čemer so povabili
tudi otroke iz najranljivejših sredin –
varovance Centra za usposabljanje,
delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Zveze
prijateljev mladine Slovenije, prireditev
pa so spremljali tudi učenci Osnovne
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šole Majde Vrhovnik iz Ljubljane ter
otroci zaposlenih v Državnem zboru
in na Ustavnem sodišču. Predstavo so
z navdušenjem spremljali tudi njihovi
vzgojitelji in starši.
Pred začetkom priljubljene zgodbe o
zvezdici Zaspanki je predstavil delovanje
društva moderator in povezovalec Jože
Bovhan: »Jurček je naša najbolj klepetava
lutka. Star je skoraj sedemdeset let in
simbolizira lutkarstvo v Hrastniku. Po
Jurčku smo si lutkarji nadeli tudi ime, ko
smo leta 2010 ustanavljali društvo. Za
letošnjo sedemdesetletnico lutkarstva
v Hrastniku pa smo pripravili najlepšo
slovensko
pravljico,
ki jo je napisal Fran
Milčinski - Ježek Zvezdica
Zaspanka.
Avtorske
pravice nam je ob
jubileju podaril njegov
sin Matija Milčinski. Ob
pomoči Občine Hrastnik
in župana Hrastnika, ki
je danes z nami, nam
je
uspelo
pripraviti

predstavo s popolnoma novimi lutkami.
Tiste sedemdeset let stare pa si lahko
pridete pogledat k nam v Hrastnik, v
muzej. Imamo stalno razstavo in naše
marionete si je ogledalo že ogromno
ljudi. In se vanje zaljubili. Naš Jurček
nastopa v številnih zgodbah; tokrat je
rekel, da sodi v parlament tudi zvezdica
Zaspanka.«
»Z veseljem sem uresničil željo
hrastniških lutkarjev,« je dejal Ivan
Hršak, »in izjemno sem ponosen nanje«.
Fanči Moljk
Foto: DZ RS
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Citrarka Monika Rožej na koncertni
turneji po Japonski
Citrarka Monika Rožej sodi med
najuspešnejše citrarke tako v Sloveniji
kot tudi v svetu. Pred nedavnim je
zaključila študij citer v Salzburgu in
vpisala magisterij v Münchnu. Na
zadnjem popoldnevu ob citrah na
Kopitniku, planinsko postojanko nad
Rimskimi Toplicami, pa je pripeljala
prijateljico Sakuro Konno, sopranistko
z Japonske. Skupaj z bratoma Lukom
in Matevžem, operno pevko Sakuro
ter očetom Tomažem so popestrili
tradicionalno glasbeno prireditev.
S prijateljico Sakuro sta se spoznali
lansko leto na pevskem seminarju v
Salzburgu, saj se obe izpopolnjujeta
v opernem petju. Tako da je bilo
koncentriranje na Japonskem samo
še vprašanje časa. Odleteli sta 9.
novembra in prva dva dneva prespali v
Tokiu, prestolnici Japonske.
Ves čas bivanja na Japonskem sta se
vozili z vlakom. Tokio je 13-milijonsko
mesto in ena ura z vlakom ne pomeni
nič. Preostale dneve sta bili nastanjeni
pri Sakuri doma in tako je spoznala
njeno družino, očeta, mater in dva
brata z družinama, ki živita v dve uri
oddaljeni prefekturi Saitama.
»Na koncertih sva igrali in peli operne
arije, staro glasbo, znane popularne in
filmske skladbe, japonske in slovenske
ljudske pesmi, skratka, program je bil
zelo raznolik,« pripoveduje Monika.
»Pohvaliti se moram, da lahko v Tokiu
od zdaj naprej naročimo tudi posebno
sladico, imenovano Monika in v eni
izmed kavarn lahko na zidu opazimo
tudi moj podpis.«
V nedeljo, 12. novembra, so imeli v
bližini slovenskega veleposlaništva –
Minato-Ku, Tokio, srečanje Slovencev
v Tokiu. »Praznovali smo martinovo
nedeljo, jedli slovensko hrano in pili
žlahtno slovensko vino. Presenečena
sem bila, da pravzaprav na Japonskem
ne živi veliko Slovencev. Bilo nas je
le šest, ostali so bili Japonci, ki so na
kakršenkoli način povezani s Slovenijo
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– imajo radi slovensko hrano, poznajo
kakšnega Slovenca, radi potujejo in jih
je pot zanesla tudi v Slovenijo ... Dobro
je imeti instrument vedno pri sebi. Tako
sem na tem slovenskem praznovanju
čisto spontano zaigrala skupaj s
Sakuro slovensko himno in priljubljeno
Slovenija, od kod lepote tvoje. Marsikdo
je prvič slišal za citre. In marsikomu se
je orosilo oko. Lepo je vedeti, da vedno
več ljudi sliši za našo Slovenijo in naše
imenitne citre.
Nekaj koncertov sva imeli tudi v
prefekturi Gunma, kjer živi Sakura.
Zadnji je bil v nedeljo, 19. novembra,
v veliki koncertni dvorani Gunme.
Dvorana je bila nabito polna. Tako od
organizatorjev kot tudi od publike sem
prejela ogromno čestitk in daril ter velik
šopek rož, ki je seveda ostal v deželi
vzhajajočega sonca. Koncert je dosegel
vrhunec, ko sva kot dodatek izvajali
japonsko skladbo, ki opeva njihovo
deželo. Celotna dvorana je vstala in
pela ob spremljavi citer.«
Rožejeva je spoznala ogromno citrarjev
in ostalih vrhunskih glasbenikov, s
katerimi so skovali
nove podvige.
Spoznala je ogromno japonskih
instrumentov, med drugimi tudi
japonsko kitaro shamisen in japonske
citre koto. »Gospa, ki igra koto, me je
povabila k sebi domov in z velikim
zanimanjem opazovala slovenske citre.
Bila je fascinirana nad tehniko igranja in
številom strun, saj jih ima koto le trinajst.
Tudi ona mi je pokazala način igranja
na koto in hitro sem naučila znano
japonsko pesem Sakura, ki v prevodu
pomeni češnjev cvet. Presenečena
sem bila, da na Japonskem zelo dobro
poznajo znano citrarsko skladbo
Tretji človek, ki je bila komponirana
za istoimenski film. Pesem velikokrat
uporabljajo v reklamah. Slišimo pa jo
lahko tudi na eni izmed železniških
postaj. Na Japonskem je v navadi, da
ima vsaka železniška postaja svojo
specifično melodijo.«
Naša

citrarka

je

imela

spoznati veliko Sakurinih prijateljev
in tako spoznati realno življenje na
Japonskem. Pravi, da so Japonci
prijazni, z bogato kulturno dediščino.
Njihova kultura, način življenja, hrana in
način razmišljanja se seveda razlikujejo
od slovenskega. »Jedli smo s palčkami,
imenovanimi hashi, spoznala sem njihov
šolski sistem, poskusila tradicionalno
japonsko oblačilo kimono in njihove
japonke, ki so precej neudobne, saj
morajo biti vedno nekaj številk manjše
od realne velikosti noge.«
V torek, 21. novembra, se je njena
koncertna turneja na Japonskem
zaključila. Na Youtubu lahko najdemo
vrsto njenih posnetkov. V decembru
imata s Sakuro veliko koncertov po
Evropi, konec novembra pa bosta igrali
na japonskem veleposlaništvu hotela
Union v Ljubljani. Zaigrali in zapeli
bosta slovensko in japonsko himno na
slavnostnem praznovanju 84. rojstnega
dne japonskega cesarja. Solistično pa
bo imela Monika svoj koncert na tem
slavnostnem dogodku. Na japonskem
veleposlaništvu, kamor gresta v teh
dneh, pa bo poleg nastopa s Sakuro
igrala tudi duo, skupaj z gospo, ki igra
na koto. Torej citre in koto.

Fanči Moljk
Fotografije: Monika Rožej

Razstava ročnih del Marice Klemen
Marico Klemen poznajo krajani Dola
pri Hrastniku kot energično, prijazno,
odločno in vedno urejeno gospo.
Vitalna osemdesetletnica ne kaže,
da je celo življenje trdo delala za ljubi
kruhek in skrbela za svojo družino. V
večernih urah, ko se je vse umirilo, pa
je rada brala. In se iz različnih razlogov
ukvarjala z ročnimi deli. Zadnja leta
iz veselja. Tudi druge je poučevala iz
veselja. Tako so se v Zmajevi luknji,
edini bukvarni v Zasavju, kjer se rada
zadržuje, domislili, da svoja dela
pokaže na razstavi.
Občina Hrastnik in Kulturno-rekreacijski
center sta obljubila pomoč, prav tako
Mojca Bovhan iz Zmajeve luknje ter
Ljoba Klanče, ki je razstavo Klemenove
v galeriji delavskega doma nadgradila
s svojimi umetniškimi fotografijami.
Kažejo veselje do pletenja in ročnih
del na splošno. Tudi njeni portreti
prijateljice Marice so vrhunski.
Ob odprtju se je zbralo v četrtek,
5. oktobra, veliko število krajanov
Hrastnika in Dola, sorodnikov in
znancev. Ganjena je sprejemala
številne čestitke, kasneje so jo
razveseljevali navdušujoči zapisi v knjigi
vtisov. Odgovarjala je tudi na tehnična
vprašanja radovednih obiskovalcev, saj
je pri svojih izdelkih v galeriji vsak dan
dežurala.
»V sekciji ročnih del na Dolu sem
sodelovala 30 let,« je dejala, »in skoraj
vsako leto smo svoje izdelke razstavljale.
Zdaj pa sem pri osemdesetih prvič
razstavljala sama. Res sem hvaležna
vsem, ki so pri tem pomagali. Ljudje
opazijo, da delam z veseljem – vedno
pa ni bilo tako ...«
Mari se je rodila v Henini pod Lisco,
kjer je bila prva steklarna v Sloveniji.
Kraj je znan tudi po tem, da so imeli
prvo osvobojeno šolo na Štajerskem.
Življenje v kočariji je bilo skromno; z
mamo je hodila kot otrok pomagat
drugim – v tabrh. Med vojno je kot
majhna deklica parala stare, strgane
nogavice, da je dobila volno za nove
nogavice, jopico ali kapo. Ko je bila

možnost
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Mari Klemen s soavtorico razstave Ljobo Klanče
stara 12 let, je obiskovala na Planini pri
Sevnici šiviljski tečaj in si pri trinajstih
sešila prvo obleko. V tem letu je šla od
doma in se zaposlila v gostilni Birtič v
Hrastniku. Tudi pri Logarju za Savo je
delala. »Opravljala sem vsa dela pri
hiši – čistila, pospravljala in stregla v
gostilni,« se spominja. »Kasneje sem
si ob delu pridobila poklic kuharice
in natakarice.« Še vedno si je ponoči
šivala, če si je zaželela novo obleko.
Njeno orodje so bile škarje, sukanec in
šivanka. Če je hotela še kaj zaslužiti, je
pletla za druge. »Pozimi sem napletla
tudi do 30 lovskih jopičev s kitami in
doma narejenimi gumbi iz rogovja.«
Ko je naletela na revijo ročnih del, se je
obseg njenega dela občutno povečal;
vsega se je lotila. Veliko kasneje je
prišla do šivalnega stroja, tako da je do
trinajstega leta šivala tudi hčerama.

celo pesmico v zahvalo. Spomnim se
tudi triletne Rebeke, ki je bila najmlajša
v vseh taborih, kjer sem kuhala.«

Ko je prevzelo gostinstvo podjetje
Jelka, je spet delala tam, kjer so jo
potrebovali. Celih 49 let. Potem pa so
jo najeli v Gorah in na Kalu, kjer je več
let priskočila na pomoč Slavici in Rajku.
Zaposlena je bila tako do svojega 77.
leta. »Nikoli si nisem mogla privoščiti
proste sobote ali nedelje ...«

Klemenova gre seveda s časom naprej
in se zanima za vse, kar je novega. Še
posebej od takrat, ko ji je vnuk Uroš
pred leti nabavil računalnik. »Kar
prinesel mi ga je in kmalu sem se
naučila s pomočjo hčerke in vnukov
vsega, kar rabim za svoj hobi.«

Pomagala je tudi dolskim planincem, saj
je kuhala na devetih taborih: v Kamniški
Bistrici, v Žirovnici, v Preddvoru, v
Logarski, na Jezerskem … »Večkrat
sem si zaželela, da bi šla z otroki na
kak hrib, a ni bilo mogoče – vedno je
bilo okoli 50 tabornikov, za katere sem
skrbela. Bili so pridni in so vedno vse
pojedli; neka deklica mi je napisala

Druga velika ljubezen naše Marice so
knjige.«Rada sem brala že kot otrok.
Najbolj so mi bile všeč Solzice, ki sem
jih kasneje še večkrat vzela v roke.
Sicer pa rada berem lepe romane, brez
nasilja. Tega sem bila deležna že med
vojno, ko smo večkrat bežali in preživeli
kako noč tudi v bunkerjih.« Ob spominu
na vojno in kasnejša leta se je tudi
nasmejala, saj se je spomnila, kako so
včasih spali.«Spala sem na partizanskih
časopisih! Takrat seveda ni bilo jogijev.
Ležali smo na štrozovku, ki smo ga
napolnili s suhim listjem od koruze –
ličkuno. Med vojno smo vanj skrivali
partizanske časopise in Nemci jih niso
nikoli odkrili.«

Kaže, da je življenje včasih milostno in
na nek način nagradi ljudi, ki jim ni bilo
postlano z rožicami. Naj ta nagrada za
Marico Klemen traja še veliko let.

Fanči Moljk
Foto: Branko Klančar
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Uvrstitev v evropske pokale že
nekaj let ostaja neuresničen
načrt hrastniških kegljačev.
Bo to pomlad drugače? Po
devetem, šestem in petem
mestu v zadnjih treh letih se
(vsaj) končno četrto mesto v tej sezoni
zdi nekakšno logično nadaljevanje
rezultatskega niza.

Kegljanje

VSE PO NAČRTIH, EVROPA NA OBZORJU

In to četrto mesto bi jih spet popeljalo
v Evropo, kjer so se nazadnje še pod
imenom Sinet preizkusili v sezoni
2012/13, ko so Hrastnik in Slovenijo
zastopali v Augsburgu. Po polovici
letošnje sezone jim v boju za položaj
tik na stopničkah oziroma tik pod
njimi kaže dobro, je pa res, da je

konkurenca zgoščena. Če izvzamemo
letos »premočan« Konstruktor na
vrhu, ki cilja na sezono brez poraza, ter
drugouvrščeni Calcit z dvema točkama
zaostanka za Mariborčani, se za dve
prosti mesti v pokalu NBC odkrito
poteguje kar pet ekip: ob Enemonu
še Ljubelj, Gorica in malo manj resno
Konjice ter Proteus.
Hrastničanom v prid govorijo konstantno
dobre predstave v tej sezoni, saj si
kakšnega zelo nepričakovanega poraza
še niso privoščili, jim je pa med drugim

uspelo premagati svojega internega
tekmeca Ljubelj, kar je zaenkrat
njihova najodmevnejša zmaga sezone.
Da bi po petih sušnih sezonah brez
nastopov na mednarodnem področju
v naslednji spet potrebovali potne liste,
bodo morali v taki formi zdržati tudi v
naslednjih mesecih, kajti konkurenca
ne bo oproščala ničesar.

Gregor Lisec

Košarka

OD TRIFUNOVIĆA NA
BREČKOV STOLČEK
Tedni negotovosti v hrastniškem košarkarskem klubu so minili brez hujšega
pretresa. Odhod trenerja članske ekipe
in vodje mladinskega pogona Davorja
Brečka v Podčetrtek so na Logu zakrpali s prihodom v slovenski košarki zelo
znanega obraza: Hrastničane v novi sezoni vodi Gregor Hafnar.

ter Vareseju
in Venezii v
Italiji. V svoji karieri je
igral kar za
16 klubov,
od tega pet
slovenskih.

Gašperja Ovnika, Matica Babiča, Klemna
Požina in druščino v klubu z Loga niso
prav dolgo pustili prepuščenih samim
sebi. Ko je Brečko spakiral kovčke in zapustil domači kraj, so predsednik Uroš
Godicelj in sodelavci pljunili v roke in
navkljub skrbem zaradi oropanega
trga prostih trenerjev uspeli pripeljati
zveneče ime. Hafnar je resda še mlad
strateg, vendar zelo ambiciozen in z
zvrhanim kupom izkušenj iz svojih igralskih časov. Svojo kariero je začel v
domačem Triglavu, ime pa si ustvaril v
ljubljanski Olimpiji ter v Laškem, kjer si
je odprl vrata do bogatejšega zahoda.
V svojih letih igranja na tujem je igral v
nekaterih zelo znanih sredinah, med drugimi pri francoskih Nancyju in Limogesu

Za
hrastn i š k e
razmere –
vendarle govorimo o tretjeligaški košarki – je zavidljiv tudi Hafnarjev trenerski
življenjepis, čeravno je ta dolg šele nekaj let. Po uvodnem kaljenju z delom v
mlajših kategorijah Slovana je prevzel
člansko ekipo Helios Suns, bil pa je tudi
pomočnik selektorja B-reprezentance
Slovenije Rada Trifunovića. Da, tistega
Trifunovića, ki je na evropskem prvenstvu na Finskem in v Turčiji pomagal Igorju Kokoškovu, sedaj pa iz Srbovih rok
prevzel krmilo zlate slovenske reprezentance v kvalifikacijah za naslednje
svetovno prvenstvo.
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Kajakaštvo

OČE IN SIN ZA
ZLATO VESLO

Slovenski kajakaški junak
Peter Kauzer in njegov oče
Peter Kauzer starejši se –
eden med športniki, drugi
med trenerji – potegujeta
za prestižno mednarodno

nagrado »Zlato veslo«.
Zmagovalca bodo odločili
glasovi ljubiteljev tega
športa (ta del glasovanja
je že zaključen) in glasovi
članov strokovne komisije,

Zasavski rokometni derbi

PO SKORAJ DVEH DESETLETJIH
OBUJENO VEČNO RIVALSTVO
Ta sijajna dolska generacija s Klepejem,
Hribškom, Ajdarijem in Ramićem na čelu
je v zadnjih letih odigrala kar nekaj velikih
tekem, recimo nepozabna obračuna s
Celjem in Koprom na finalnem turnirju
slovenskega pokalnega tekmovanja
v Bonifiki spomladi 2015, pa cel kup
prvoligaških dvobojev v lanski sezoni, ko
so Slovenijo na trenutke lepo opozorili
nase. Kljub sestopu z najvišje ravni je
letošnja jesen vsakemu od njih prinesla
nekaj čisto novega, a tako starega,
tradicionalnega. Prvič v svojih karierah
so imeli ti fantje namreč priložnost
zaigrati na prvenstvenem zasavskem
derbiju s trboveljskim Rudarjem, večnim
in najhujšim dolskim rivalom. Zgodilo
se je 4. novembra v polni dvorani Polaj
(in se bo še enkrat to sezono v Dolanki
17. marca), bilo pa je nepozabno.

pričakovali skoraj dve desetletji!
Trboveljčani in Dolani so se v isti ligi
srečali prvič po sezoni 1999/2000, ko
so obe tekmi dobili knapi in se nato za
devet let (do svojega zloma in padca
v najnižji rang) preselili v prvo ligo, iz
katere so Dolani po enoletni avanturi
izpadli zadnjo pomlad. Zanimivo, na
zadnjem medsebojnem prvenstvenem
srečanju zasavskih rivalov pred tem
novembrskim je v dolskih vratih stal
danes 43-letni Klemen Sikošek, ki bi
bil v kadru kemičarjev tudi tokrat, če
ne bi zaradi težav s koleni ravno nekaj
dni prej sklenil končati svojo dolgo
kariero. Na nasprotni strani igrišča je
pred dobrimi sedemnajstimi leti in pol
mrežo Trboveljčanov čuval kasnejši
slovenski selektor Boris Denič, njegova
zamenjava je bil občasni slovenski
reprezentant Primož Prošt …

nagrade pa bodo podelili
februarja prihodnje leto
na Danskem.

doseglo vrhunec in kdo bi si mislil,
da bo treba čakati toliko let, da ga
neki drugi generaciji obeh klubov
spet
obudita.
Samo
pomislite,
Kristjan Simončič, danes eden od
adutov trenerja Rajka Begovića –
še enega nekdanjega slovenskega
reprezentanta, mimogrede – ni še niti
dobro shodil, ko sta se zasavska soseda
marca 2000 udarila nazadnje do te
jeseni. Prvič pod okriljem slovenske
lige sta se soočila, ko je prve korake z
»mamo Olgo« delal Domen Hribšek
(takoj po slovenski osamosvojitvi), od
takrat pa odigrala devet prvenstvenih
zasavskih el clasicov. Zapisnike vsakega
izmed njih je skrbno pospravil dolski
novinar Jože Premec in nam postregel s
podatkom, da je po tesni, vendar sladki
zmagi na zadnjem, novembrskem, izid
v zmagah 5:4 za Trboveljčane.

Pri trenutno tretjeuvrščenemu moštvu
vzhodne divizije tretje slovenske lige
verjamejo, da so s Hafnarjem zadeli
v polno, pa ne samo za vodenje članske ekipe. Nekdanjemu slovenskemu
reprezentantu so namreč v roke položili
tudi odgovorno delo z mladimi selekcijami kluba, na plečih katerih se želijo v
prihodnjih letih vrniti tja, kjer so že bili.
Ta projekt se je začel z Brečkom in ni razloga, da se s Hafnarjem ne bi nadaljeval
po zastavljenih tirnicah.

Kaj smo vsi skupaj zamujali skoraj 18
let, smo se lahko v Trbovljah vsi prisotni
prepričali, da bi se bolje težko. Polaj
je bil skoraj poln, vzdušje v njem je
bilo fantastično. Z ene strani tribune
je navijala glasna Torcida ob pomoči
nogometne Kamnite, z druge strani so
svoje ljubljence bodrili množični Dulani.
Po napetem boju so zadnjo zapeli
slednji, ki so pozdravili tesno zmago
gostov z golom razlike. »Take tekme bi z
veseljem igral vsak dan,« je po prestižni
zmagi poudarjal hitri levokrilni igralec z
Marnega David Jakopič, toda stavimo,
da bi tako on kot vsi njegovi soigralci z
veseljem podpisal, da Dolani spomladi
odigrajo le še en derbi z Rudarjem,
nato pa se vrnejo v prvo ligo. No, boj
s Škofljico, SVIŠ-em, Dravo, Slovenj
Gradcem, Rudarjem in še kom za čim
hitrejšo vrnitev med prvoligaše bo
neizprosen in slej ko prej napet do
zadnjega.

Gregor Lisec

Gregor Lisec

To je bil navsezadnje večer, ki so
ga
zasavski
ljubitelji
rokometa

Foto: RD Rudar/facebook

Foto: KK Hrastnik
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PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCA
Na hrastniški osnovni šoli je
marsikaj
novega.
Največja
sprememba je, da so se
nam, šolarjem z matične
šole, pridružili sovrstniki s
Podružnične šole Dol. Učenci
smo navajeni skupaj hoditi
na razne izlete in ekskurzije,
zato ne preseneča, da smo se

med seboj dobro ujeli. Prve
dni je zaradi večjega števila
učencev na šoli bilo nekaj
zmede, a se je to kaj kmalu
uredilo in sedaj pouk poteka
normalno. Ena izmed novosti
je tudi v kulturnem programu
šole. Vanj smo v tem šolskem
letu vključili novo ekskurzijo

v čast preminulemu pesniku
Tonetu Pavčku. Kljub temu da
je minilo komaj nekaj let od
njegove smrti, je v Šentjuriju
na Dolenjskem že urejena
spominska zbirka, to pa so si
ogledali učenci 6. in 7. razreda.
Nina Perko, 9. b

Gasilec, na pomoč!
V petek, 20. 10. 2017, smo
učenci spoznavali gasilce in
vse, kar je povezano z njimi:
njihovo delo, pripomočke, ki
jih uporabljajo, organiziranost
… Gasilci se morajo nenehno
izobraževati, saj se pri gašenju
pojavljajo novi načini, nova
sredstva. Za njihov razvoj
skrbi tudi podjetje Bonpet.

Praktično so nam prikazali,
kako se odzovemo, če zagori
določena stvar, saj ne gasimo
vedno enako. Zažgali so
majhno leseno hišico, jo
polivali z nafto, nato pa jo
pogasili z ogljikovim dioksidom,
medtem ko so posodo z
oljem pogasili s samodejno
gasilno ampulo, praktičnim in
estetskim gasilnim sredstvom,
ki omogoča zaščito pred
požarom, kadar v prostoru ni
prisotnih oseb. Tehniški dan
smo zaključili z igro gasilec na
pomoč.

Hana Tia Tauses, 7. c

Manj svečk za manj grobov

Koledar je zopet naznanil
konec oktobra. S tem se
skoraj v vsakogar naseli
grenkoba, narava nas
navdaja z melanholičnimi
občutji. Vendar, pa naj
se sliši še tako nenavadno, je slabo
počutje mogoče vsaj za odtenek omiliti.
In ravno to je bil namen dobrodelne
akcije Manj svečk za manj grobov.
Akcija z dvojnim namenom – zaustaviti
pretirano krašenje grobov ter s
prihranjenim denarjem pomagati –
poteka že več let zapored. Vsako leto
se vanjo vključijo številni prostovoljci,
podjetja in organizacije iz vse Slovenije,
zbrani denar pa je v celoti namenjen
nakupu
življenjsko
pomembnih
zdravstvenih pripomočkov in naprav.
Letos je v akciji, ki jo je na OŠ narodnega
heroja Rajka Hrastnik koordinirala
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Dobrodelna akcija 2017
Andreja Peterlin, sodelovalo štirinajst
učencev, ki so skupaj z odraslimi
prostovoljci zbirali sredstva na stojnici
ob pokopališču na Dolu, ljudje pa so
lahko prispevali tudi prek telefona.
Prispevke smo zbirali od sobote, 28.
10. 2017, do srede, 1. 11. 2017. Pri tem
smo se menjavali, tako da je vsak od
sodelujočih učencev prišel na vrsto za
nekaj ur.
Sama sem skupaj s sošolcema
prostovoljno delo opravljala kar prvega
dne akcije. Ob stojnici se je ustavilo
veliko ljudi – denar so dajali v škatlo,
v zameno pa vzeli poljubno število

zastavic. Nekateri so
nam zaupali tudi razloge
za sodelovanje v akciji in
njihove zgodbe so segle
do srca. Spoznala sem,
da sorodnikom pokojnih
dobrodelnost predstavlja uteho ob
izgubi bližnjega. Denar, ki smo ga zbrali
zasavski prostovoljci, bo namenjen
za nakup dveh kardioloških stolov
z gosenicami, ki bosta reševalcem
ZD Hrastnik in ZD Zagorje olajšala
transport oseb po stopnicah stavb
brez dvigala, medtem ko bo v Trbovljah
zbrana vsota namenjena za nakup
SOS-gumbov, ki omogočajo samodejni
klic na pomoč v kritičnih situacijah, za
ostarele.

Novo šolsko leto, druga šola
Za učence Podružnične šole Dol se
je novo šolsko leto začelo na matični
šoli. Zaradi prenove se je več oddelkov
preselilo v hrastniške učilnice.
„Na začetku šolskega leta smo imeli
občutek, da se s Hrastničani ne bomo
dobro razumeli, vendar se je po kratkem
času pokazalo, da ne bomo imeli težav,“
je povedala učenka tretje triade z Dola.
Večina starejših učencev meni enako.
Učitelji s podružnice pravijo, da bo tudi
letos pouk potekal nemoteno, se pa
zelo veselijo, da bodo s poučevanjem

Kot devetošolci bi morali zadnje leto
preživeti na naši šoli na Dolu, vendar
se bomo zabavali tudi v Hrastniku.
Spoznali smo nove prijatelje in
vzpostavili nove vezi. Med učenci
se občasno izmenjata kakšen “lep“
pogled in prijazna beseda. Učenka 9.
c je povedala: „Osem let smo preživeli
na Dolu, zato nam je zdaj težko videti
podrte učilnice in rušenje hodnikov,

Majda Muratovič in Zala Benko, 9.c

Po sledeh Toneta Pavčka
Brez pesniškega velikana Toneta Pavčka
si ne moremo predstavljati ne pouka
slovenščine ne šolskih proslav. Za časa
življenja se je pesnik rad družil z učenci
po Sloveniji ter jih navdihoval s svojim
iskrenim in optimističnim pogledom
na svet. Leta 2011 se je zaključila
njegova življenjska pot, a v srcih otrok,
mladostnikov in odraslih bralcev živi še
vedno.
Zato ni nenavadno, da so se v
»njegovem« Šentjuriju na Dolenjskem
odločili, da bodo spomin nanj ohranjali
tudi tako, da bodo pesnika in njegovo
delo predstavljali obiskovalcem. V ta
namen so postavili kulturni center
Pavčkov dom, tega pa smo v okviru
kulturnega dne Tone Pavček obiskali
tudi šesto- in sedmošolci z naše šole.
Pot nas je 11. 10. 2017 tako vodila

do Šentjurija na
Dolenjskem,
kjer
smo
si
ogledali
cerkev sv. Jurija.
Pred njo stoji kamniti
steber z bronastim
portretom
Toneta
Pavčka. Okoli njega
so
postavljene
betonske plošče, ki ponazarjajo njegova
objavljena dela. Nato smo si ogledali
notranjost cerkve, ki je okrašena s
freskami, nad glavnim oltarjem pa
stoji kip svetega Jurija. Izvedeli smo
zanimivosti o zgodovini kraja. V bližnji
vasi je živel znani harmonikar Lojze
Slak. Pri cerkvi nam je vodička pokazala
hišo na hribu, v kateri je v mladosti živel
Tone Pavček. Po ogledu cerkve smo
se ustavili pred Pavčkovim domom, v
katerem je spominska soba in na ogled
razstava o Tonetu Pavčku. Videli smo

veliko njegovih osebnih predmetov,
ki jih je občini Mirna Peč podarila
njegova družina. Ogledali smo si kratek
dokumentarni film, v katerem nastopa
sam pesnik. Ogledu je sledila malica in
pot nas je vodila v mesto Trebnje. Moja
skupina si je najprej ogledala zbirko
Rastoča knjiga, ki je na ogled v prostorih
stare osnovne šole. Vodička iz Galerije
likovnih samorastnikov nam je razložila,
da so v tej zbirki predstavljeni znani
Trebanjci z vseh področij. To so Friderik
Baraga, misijonar in jezikoslovec,
Pavel Lunaček, začetnik sodobnega
porodništva in ginekologije, Pavel
Golia, pesnik in dramatik, Iva Zupančič,
dramska igralka, Božidar Jakac, slikar
in grafik, Alojzij Šuštar, nadškof, in še
mnogi drugi.
Nato smo si ogledali še okolico
župnijske cerkve v Trebnjem, kjer
so nagrobniki iz rimskih časov. Ti
dokazujejo, da so pred nami na našem
ozemlju živeli Rimljani.

Dominika Zupan, 8. a
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nadaljevali v prenovljeni šoli. Mlajši
učenci pa sploh nimajo težav, saj se
med seboj odlično razumejo.

polnih spominov. Vsi pogrešajo Dol,
ampak zagotovo ga najbolj pogrešamo
dolski devetošolci, saj bomo naslednje
šolsko leto namesto v prenovljeni
podružnici v srednjih šolah. Cenimo,
da so nam na matični šoli odstopili
nekaj učilnic in da učitelji poleg svojih
učencev »prenašajo« tudi nas. Učitelji
na tej šoli so prijazni in potrpežljivi do
vseh učencev, saj razumejo, da je tudi
nam težko. Tudi s prevozi smo učenci
zadovoljni, saj kljub občasni gneči
na avtobusu vedno varno pridemo
domov.«

Jan Leskovšek Polak, 7. b
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OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE
Slaba kakovost zraka (povečana
prisotnost delcev PM10 in PM2,5)
je lahko občasno v zimskih mesecih
problem tudi na podeželju. Slabo
kakovost zraka povzročamo sami in jo
zato lahko tudi sami preprečujemo in
odpravljamo.
V Sloveniji je sedem območij, kjer
meritve kažejo, da gre za slabo kakovost
zraka in se zato na teh območjih izvajajo
Načrti kakovosti zraka in ukrepi, da bi
se kakovost zraka čim prej izboljšala.
Vendar obstaja možnost, da obstajajo
še druga območja s slabo kakovostjo
zraka. Slabo pa je, da prebivalci Slovenije
premalo vedo o problematiki slabe
kakovosti zraka in kaj lahko naredijo
sami za čisti zrak. Ker so 2/3 vir slabe
kakovosti zraka v Sloveniji nepravilna
uporaba malih kurilnih naprav in
nepravilna priprava drv (premalo suha
drva), lahko na podeželju kakovost
zraka hitro zelo izboljšamo.
VZROKI ZA ONESNAŽENOST ZRAKA
Izpusti
delcev
v
Sloveniji
so
predvsem rezultat močno razširjene

KAKO IZBOLJŠATI KAKOVOST ZRAKA
Z VSAKODNEVNIM RAVNANJEM
uporabe lesa v zastarelih malih kurilnih
napravah gospodinjstev v kombinaciji s
premalo suhim lesom ter nepravilnim
kurjenjem. Visoke ravni delcev v
zraku pa so tudi posledica neugodnih
vremenskih razmer v slabo prevetrenih
kotlinah in dolinah celinskega dela
Slovenije, kjer lahko ob pogostih in
izrazitih temperaturnih inverzijah že
manjša gostota izpustov povzroči
čezmerno
onesnaženost
zraka.
Preseganja dnevnih mejnih vrednosti
PM10 so praviloma omejena na hladni
del leta, ko so meteorološke razmere
za razredčevanje izpustov še posebej
neugodne. Hkrati pa zrak pozimi
onesnažujejo male kurilne naprave, ki
imajo v Sloveniji kar dvotretjinski delež
v skupnih izpustih delcev.
Z vsakodnevnimi ravnanji na
področju ogrevanja hiš lahko
pomembno prispevamo k
izboljšanju kakovosti zraka:
• Dodatno toplotno izolirajmo
stanovanjske in druge stavbe, da
bomo zmanjšali potrebo po toplotni
energiji, pri tem se lahko poslužite
finančnih spodbud države preko
Ekosklada

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

PRIPRAVLJA JANI MEDVEŠEK

• Če živimo na območju, kjer je
prednostni način ogrevanja daljinsko
ogrevanje ali ogrevanje s plinom, se
ogrevajmo na tak način
• Preden se odločimo za ogrevanje z
lesom v mali kurilni napravi, razmislimo
ali bi les, ki ga porabimo za ogrevanje,
lahko prodali ali uporabili na boljši
način
• Preverite ali ste upravičeni do
finančnih spodbud države preko Eko
sklada za nakup sodobne male kurilne
naprave z visokim učinkom in malimi
izpusti delcev ali za nakup toplotne
črpalke za ogrevanje stavbe
• Ne glede na to ali imamo zastarelo
ali sodobno malo kurilno napravo,
pravilno pripravimo in dovolj posušimo
drva ter z njimi tudi pravilno kurimo
(navodila o tem so dosegljiva tudi na
spletnih straneh Ministrstva za okolje
in prostor: http://www.mop.gov.si/si/
delovna_podrocja/zrak/navodila_za_
pravilno_kurjenje/

zemljo in vodo ter vse kmetijske
pridelke, ki jih proizvajamo in
potem prodajamo na trgu. Gre za
rakotvorne in zdravju zelo nevarne
snovi. Takšno ravnanje je s predpisi
prepovedano in se kaznuje z globo.

Zavedajmo se, da se ukrepi za
izboljšanje kakovosti zraka in blaženje
podnebnih sprememb (zmanjšanje
izpustov
ogljikovega
dioksida)
dopolnjujejo in praviloma podpirajo in

Ministrica za okolje in
prostor Irena Majcen
je s svojo ekipo 22.
novembra obiskala
Hrastnik. Z županom
občine
hrastnik
Miranom Jeričem in njegovimi sodelavci
so najprej na tiskovni koncerenci v
Galeriji delavskega doma Hrastnik
predstavili obsežna sanacijska dela na
območju Turja, Črete in Jepihovca, ki ga

s tem, ko si z vsakodnevnim ravnanjem
prizadevamo za čisti zrak, zmanjšujemo
tudi izpuste ogljikovega dioksida.
Zlasti lahko prebivalci podeželja, kmetje
in lastniki gozdov za čisti zrak v svojem
kraju naredijo največ v zvezi z uporabo
lesa.
Les je lep, ekološki in unikaten material,
kateremu lahko z inovativnostjo,
oblikovanjem in drugimi spretnostmi z
zelo majhnimi vložki in napori dodamo

visoko dodano vrednost. Kubični meter
lesa, ki je bil kot kurivo vreden prej npr.
45 EUR, naenkrat lahko postane vreden
tudi čez 500 EUR.
Slika na prejšnji strani prikazuje les
kot lep material. Če mu vdihnemo še
dušo……. Hitro bomo ugotovili, da se ga
ne splača kuriti v peči ali štedilniku.

MOP

rezervoarjem
Gaj,
Dornik,
Urankar, celotna
brežina
nad
dolino Jepihovca.
Uredilo
se
je
odvodnjavanje na celotnem območju
med Turjem, preko Črete do Jepihovca
– izvedba kamnitih drenažnih reber,
ureditev odprtega kanala. Uredila se
je tudi vodooskrba, in sicer sanacija
zajetij, črpališča in zamenjava uničene
cevne povezave Turje-Jepihovec. Prav
tako bodo sanirani vsi poškodovani
cestni odseki med Turjem in Čreto.

MINISTRICA SI JE OGLEDALA SANACIJO
POSLEDIC LANSKEGA NEURJA
je avgusta lani prizadelo hudo neurje,
nato pa je sledil ogled izvedenih del.
Velik del sanacijskih del je končan,
sanirali so se plazovi Turje Jovan, pod

Vključno s sredstvi, ki jih je MOP z
neposredno pogodbo dodelil za
sanacijo vodne infrastrukture, je bilo
za sanacijo za leto 2017 namenjenih
3,7 mio EUR sredstev državnega
proračuna. V prihodnjem letu je za
dokončanje vseh načrtovanih ukrepov
dodeljenih še 800.000 EUR.

Nikakor niti v mali kurilni napravi,
niti na prostem ne kurimo gorljivih
odpadkov. Zastrupljamo sebe, svoje
bližnje in sosede ter živali, prav tako

Foto: MOP

Občinski svet je na novembrski seji s
potrebno dvotretinjsko večino sprejel
spremembe statuta in poslovnika
ter Odloka o določitvi volilnih enot.
Najpomembnejša sprememba je, da
se za volitve članov občinskega sveta
namesto dosedanjih dveh določi ena
volilna enota, občinski svet pa bo
sestavljen iz 18 svetnikov namesto
dosedanjih 20.
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18 SVETNIKOV IN ENA VOLILNA ENOTA
Strokovne službe so v obrazložitvi
predloga med drugim zapisale, da je
zmanjšanje števila volilnih enot pomeni
predvsem manj težav in lažjo izvedbo
lokalnih volitev, saj se poenostavijo
postopki za vlaganje kandidatur in tudi

za ugotavljanje rezultatov. Zmanjšanje
števila članov občinskega sveta in tudi
delovnih teles pa je smiselno zaradi
manjšega števila prebivalcev.
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Jadralno
letenje, tihi
šport višin
Vsak izmed nas je ob kakšnem lepem
sončnem dnevu v hribih prav gotovo že
opazoval, kako nad njim krožijo jadralna
letala. Ljudje, ki me poznajo in vedo, da
sem pilot jadralnega letala me večkrat
sprašujejo, kako izgleda v zraku, kako
visoko lahko leti jadralno letalo, kako
dolgo si lahko v zraku, kako daleč lahko
letiš z jadralnim letalom in tako naprej.
Ker jadralna letala, lahko velikokrat
opazujemo tudi nad našimi zasavskimi
hribi, kot je Kal, Mrzlica, Kopitnik,
Partizanski vrh.., sem se odločil napisati
kratek članek o tem prečudovitem
športu. Velikokrat se ljubezen do
letalskih športov začne že v rani
mladosti s spuščanjem prostoletečih
modelov iz manjšega hriba, nato sledi
letenje z radijsko vodenimi modeli in v
začetku srednje šole že lahko pričnemo
s šolanjem za jadralnega pilota. Po tej
poti sem šel tudi jaz in tako sem imel
izpit za jadralno letalo prej, kot izpit za
avto.
Jadralno letal v prvi fazi leta potrebuje
pomoč motornega vlečnega letala, ki
ga dvigne do višine približno 400m
ali v višino bližnjega hriba. Opazovalci
običajno ta del leta hitro opazijo, saj
slišimo zvoke motornega letala, ki za
seboj preko vrvi vleče jadralno letalo.
Pilot jadralnega letala se nato odklopi
in od takrat naprej je odvisno od,
vremenskih razmer in znanja pilota,
kako dolgo bo ostal v zraku in kakšno
razdaljo bo preletel v tistem dnevu. V
povprečnem poletnem dnevu, lahko
jadramo pet ur ali več in preletimo
približno 400 km. V kolikor pa so
vremenski pogoji zelo dobri se lahko
obdržimo v zraku tudi 9 ur in več,
dolžina leta pa je lahko tudi več kot
1000 km. Jadralno letalo v kroženju v
termičnem vzgorniku pridobiva višino
s približno 2-4 m/s in se v povprečju
dvigne od 1200 – 3000m visoko.
Kadar jadralno letalo ne kroži, leti
med dviganji s hitrostjo od 100 pa
tudi nad 250 km/h. Pilot jadralnega
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Izza mešalke :
DJ Stanny Abram
letala mora dobro poznati vreme,
teren nad katerim leti, aerodinamične
zakonitosti pri letenju, inštrumente v
letalu, da lahko leti varno in v tem tudi
uživa. Bistvo jadralnega letenja je, da
v danih vremenskih pogojih in terenu
nad katerim letimo, preletimo čim
večjo razdaljo v čim krajšem času. Tako
z jadralnim letalom lahko dosegamo
povprečne hitrosti od 60 km/h pa tudi
več kot 160 km/h. Glede na znanje,
želje in sposobnosti posameznika, si
vsak pilot sam prilagodi, kje bo letel,
koliko časa bo letel ali se bo udeleževal
tekmovalnega letenja ali pa enostavno
samo užival v jadranju nad hribi v
okolici letališča.
Moja pot je izgledala približno tako,
da me je oče navdušil za modelarstvo
že v osnovni šoli, kjer sem začel
z
izdelovanjem
in
spuščanjem
prostoletečih modelov. Pred vstopom v
Aeroklub Celje v prvem letniku srednje
šole, sem zelo veliko letel z radijsko
vodenimi jadralnimi letali. Kadar so
bile vremenske razmere ugodne smo
s prijatelji leteli z modeli jadralnih
letal in se tako učili tehnike jadranja,
pristajanja, iskanja termike. Vse to je
bil povod za odločitev, da poskusim
tudi letenje s pravim jadralnim letalom.
Vpisal sem se v letalski klub in preko
zime smo imeli teoretična predavanja,
v pomladanskih dneh pa že prve
informativne lete z inštruktorjem v
dvosedem jadralnem letalu. V začetku
šolskih počitnic smo imeli šolanje, kjer
smo po dobrih štirinajstih dneh že
opravili prvi samostojni polet. V teh
letih je to nekaj izjemnega in občutki
so bili resnično lepi, ko si enkrat sam
v zraku in se boriš za vsako minuto, da
ostaneš v zraku brez pomoči motorja,
samo z jadranjem.
Po naletenih 30 urah samostojnega
letenja sem imel tako pogoje za
opravljanje izpita. To pa je potem
prelomnica, ko lahko samostojno letiš

tudi izven območja domačega letališča
in začneš s preleti najprej po Sloveniji,
potem pa tudi deleč preko meje in nato
proti večeru nazaj na svoje letališče.
Seveda se včasih zgodi, tudi pristanek
izven letališča na njivi ali travniku, kar
pa daje še poseben čar temu športu.
Po približno 100 urah samostojnega
naleta, sem se udeležil tudi prvih
tekmovanj za mladinsko državno
prvenstvo in kasneje tudi na članskih
tekmovanjih.
Jadralno letenje je od prvega trenutka,
ko sem sedel v letalo in vse do danes,
ko imam nekaj čez 1300 ur in več kot
42.000 preletenih kilometrov (malo
več kot enkrat okrog zemlje), še vedno
moja strast. Seveda pa so izredno lepi
občutki tudi, ko dobiš na tekmovanju
kakšen pokal, katere imam tako iz
modelarskih tekmovanj, kot tudi iz
jadralnega letenja in pomenijo za pilota
še dodatno motivacijo.
Vsi, ki jih zanima več o jadralnem
letenju, me lahko kontaktirajo na kovac.
aks@gmail.com ali poiščete informacije
na spletni strani http://www.aeroklubcelje.si . Predavanja za pilote jadralnih
letal se bodo začela v Januarju 2018.
Prav tako vabim vse zainteresirane, ki
bi želeli videti, kako izgleda letenje z
radijsko vodenimi modeli, da mi pišejo
po elektronski pošti in v primeru, da bo
odziv velik, mogoče organiziramo tudi
modelarsko društvo, ki je svoje čase že
delovalo v Hrastniku in bi bila ponovna
oživitev vsekakor dobrodošla. Živimo
namreč v časih, ko mladi pretirano
zrejo v telefone, medtem ko življenje
ponuja veliko lepega. Zato naredimo
korak stran od virtualnega in gremo
nazaj k naravi.

Ko so v enem od intervjujev DJ Umeka
vprašali, če lahko izpostavi kakšnega
DJ-ja, ki ga je še posebej navdušil, je
poleg Španca Grooveboxa omenil le
še enega Slovenca – Stannyja Abrama. Stanny, zasavski DJ, čigar ime na
listi nastopajočih že vnaprej zagotavlja dober glasbeni dogodek, ima že
več kot tisoč izdanih komadov in šest
studijskih albumov. Je tudi lastnik več
glasbenih založb in avtor popularne
radijske oddaje na Club Vibes Radio.
Tudi če ga še niste srečali v živo, je
velika verjetnost, da ste že plesali na
njegove remikse.
V času njegovega odraščanja, govorimo
o začetku osemdesetih let, klubska
glasba še ni bila tako razširjena, tako
da je otroštvo preživel ob popu,
rocku ter disko in funk glasbi. Že sredi
devetdesetih pa je prostor pod odrom
zamenjal za tistega na odru. Prvotni
poskusi so se skozi leta spremenili v
redna vrtenja glasbe, zadnjih deset let
pa se intenzivneje posveča predvsem
produkciji.
Danes imajo mladi precej boljše pogoje
za ustvarjanje, kot jih je imel sam.
‘’Včasih se je uporabljala drugačna
glasbena oprema, ki si jo je bilo takrat
izjemno težko privoščiti, z razvojem
računalniških programov pa je to sedaj
postalo dostopno vsem in vsakdo se
že lahko ukvarja s produkcijo,’’ pove
Abram. Kaj pa njegov čisto prvi nastop?
‘’Iskreno povedano se ga ne spomnim.
Vem samo, da je bil v Konzumu v
Hrastniku, ki je bil tiste čase popularen

Ko se dotakneva še zvrsti, ki prevladuje
pri njem, pove, se giba med Houseom
in Technom. Kako sploh loči med vsemi
zvrstmi ki obstajajo, kakšna je sploh
razlika? ‘’House nekako izvira iz Disco
glasbe, kar se tudi sliši v glasbi, saj se
uporablja ogromno sampleov oziroma
vzorcev iz starejših komadov, vključno z
vokali, ki so dosti prisotni. Techno je bolj
surov in eksperimentalen ter inovativen
. Minimal pa že ime pove, da manj je
več, se pravi da iz čim manj elementov
ustvariš efektivno kompozicijo,’’ pouči.
Njegovo ime najdemo na kar
nekaj glasbenih lestvicah. A o njih
pove:’’Lestvice niso neko merilo za
kvaliteto, so pa neke vrste motivacija
pri nadaljnjem delu. Od vseh mi
največ pomeni uvrstitev na 18. mesto
Traxsource TOP 100 Tech House
Artists.’’ Navkljub temu, da ima na

Aleš Kovač

HRASTOV LIST ŠT. 22

mladinski klub,’’
obrazloži.
Na
nastopih sicer
vedno spremlja
odzive publike
in se jim po
potrebi tudi prilagodi. ‘’Za nastope je
priporočljivo imeti čim bolj bogato bazo
glasbe in sam menim, da se je treba do
neke mere prilagoditi publiki, da pride
do sinergije in tako lahko predstaviš
tudi novitete,’’ zaključi.
A danes se bolj kot z nastopi ukvarja
s produkcijo, komade torej ustvarja
sam. A ne gre za klasično produkcijo,
kot na primer pri produkciji popevke,
saj se tu ne potrebuje avtorjev besedil,
aranžerje in producentov.
Stanny
obrazloži: ‘’Glasbo ustvarjam s pomočjo
računalnika in različnih programov ter
nekaj dodatne opreme. V bistvu je pri
elektronski glasbi isto kot pri popevkah,
a s to razliko, da lahko vse to narediš
sam, ne potrebuješ za to drugih ljudi.
Seveda pa je odvisno tudi od stila, ki ga
delaš.’’ Glasbena izobrazba pri tovrstni
glasbi ni nujna, je pa, kot sam pravi,
lahko v izjemno pomoč, a še vedno je
glavni občutek.
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lestvicah več komadov in da je lastnik
več založb - Marba Records, Eichtal
Recordings …, se s prodajo glasbe ne
da prav veliko zaslužiti. Pomembnejši in
donosnejši so nastopi.
V svoji karieri je sodeloval že z res
veliko uveljavljenimi imeni elektronske
glasbe. Je na katero sodelovanje še
posebej ponosen? ‘’Bilo je že ogromno
sodelovanj z velikimi imeni v industriji
kot so Eddie Amador, Steve Silk Hurley,
MC Flipside, Jamie Principle, Orbital, Rui
Da Silva, Sterling Void in še mnogi. Ne
bi mogel izpostaviti le enega,’’ pove.
Sodeluje tudi s slovenskimi izvajalci,
zadnje čase je v ospredju njegov remiks
pesmi pevke Raiven. O tem, kako je do
tega sodelovanja prišlo, pove: ‘’Pesem
mi je bila všeč in sem kontaktiral avtorje,
če bi bila možnost dobiti multitrack
omenjene skladbe. Dobil sem pozitiven
odgovor , angažiral še kolega pod
imenom BILBONI in skupaj sva ustvarila
remiks. Ekipi od Raiven je bil izdelek
všeč in dobila sva dovoljenje za uradno
izdajo.’’
Ob koncu se dotakneva še njegovih
planov za prihodnost. ‘’Kar nekaj
zanimivih izdaj imam že pripravljenih.
Najbolj se veselim remixa za Shazz,
StGermain , ki je bil originalno izdan
leta 1996 na Laurent Garnierjevi
založbi F-Communications,’’ Stanny
pove o svojih produkcijskih načrtih. Če
pa si boste poleg poslušanja njegovih
remiksov zaželi ga ujeti še v živo, pa
bodite še posebej pozorni, če bo
zavrtel tudi remiks klasike Ame – Rej.
To je namreč tisti komad, ki ga na svojih
nastopih skoraj vedno zavrti.

Mateja Jecl
Foto: Iztok Medja
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70 let KUD Svoboda Dol
70 let igre,
pesmi in
spominov
Če spremljamo kulturno udejstvovanje
na Dolu, lahko vidimo da se je v njem
že od začetka prepletalo več umetniških
zvrsti, kar se odraža tudi v delovanju KUD
Svoboda Dol. V njem so svoje zatočišče v
različnih obdobjih in pod različnimi vodstvi, našli glasba, gledališče in fotografija.
Trenutna predsednica društva Jasmina
Janjič, je svoj mandat začela v l. 2016.
Vodenje društva s 70. letno tradicijo ji
predstavlja veliko čast, saj se lahko tako
v preteklih desetletjih, kot tudi v času
njenega vodenja pohvali z marsikaterim
dosežkom. Ponosna je na svojo odlično
ekipo, ki jih ne združuje samo članstvo v
društvu, temveč tudi ljubezen do kulture
in umetnosti. Zanjo je 70. letnica društva
priložnost za izpolnitev želje iz začetkov
njenega predsednikovanja:’’V preteklosti
so se sekcije predstavljale ločeno, jubilej
pa predstavlja prelomnico, da se lahko
predstavimo kot društvo.’’ Društvo ima
trenutno približno 50 članov, v svojih
vrstah pa z veseljem pozdravijo vsakega
novinca. ‘’Upamo in želimo si, da se nam
pridružijo novi člani, različnih generacij,
veselimo pa se sodelovanja z mlajšimi’’ To
nam omogoča, da zapolnimo vrzeli med
generacijami, s tem pa pridobimo nove
izkušnje, znanja ter pisanost in raznovrstnost iger, repertoarja in razstav.’’
Začetki kulturnega delovanja na Dolu
pri Hrastniku segajo v konec 19. stoletja, ko je bilo ustanovljeno Bralno
društvo, l. 1912 pa Katoliško prosvetno društvo, ki je uredilo knjižnico in
podobno kot Bralno društvo prirejalo
igre in prireditve.
Kulturno udejstvovanje je bilo z manjšimi prekinitvami prisotno vse do začetka 2. svetovne vojne, l. 1947 pa so
ustanovili Delavsko prosvetno društvo
Svoboda Dol pri Hrastniku, kjer sta več
kot uspešno delovali pevska in dramska sekcija. Igra je usahnila konec 60. let,
zbor pa je deloval do l. 1975.
Pobudo za oživitev kulturne dejavnosti
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je v sredini 80. let znova prevzel Marko
Orožen, ki je poskrbel tudi za prenovo
dolske dvorane in prevzel vodenje KUD
Svoboda Dol. Njegovemu zgledu so
do danes sledili še: Janez Venko, Slavi
Plazar, Martin Mlinar, Marija Klemen,
Bojan Frangeš, Jure Aškerc ter Jasmina
Janjić.

Glasba

preminula člana Simona Bedenika in
Simona Klepeja.
Prvi ženski zbor na Dolu je bil ustanovljen šele po 2. svetovni vojni
in je pod vodstvom Antona
Faganelija in Adolfa Dragarja deloval do l. 1957.
Ženski pevski zbor KUD
Svodoba Dol je pričel delovati 3.4.1979 na pobudo
predsednika Marka Orožna.
Prvih 10 let je zbor vodila
Ivanka Šerbak Medved, med
pevkami pa je bilo precej
delavk dolske Jutranjke, ki je
zboru pomagala tudi s konfekcijo.

umetnih pesmi ter glasbenimi gosti iz
Zasavja, v prazničnem času pa jih bomo
lahko srečali na številnih občinskih
prireditvah.
Čeprav je tradicija ženskega petja krajša pa je le-to mnogo bolj razvejano.
L. 1983 je za obodbje enega leta in
pol, pod vodstvom Alenke Razpotnik,
deloval dekliški pevski zbor Mak in
združeval pevke od 15-20 let, l. 1989 pa
so štiri učitel-

Gledališče
Amaterska dramska skupina je bila na
Dolu aktivna od l. 1946, vrh svojega
ustvarjanja pa je dosegla v 50. in 60.
letih prejšnjega stoletja. Pod takratnim vodjem skupine in rešiserjem
Albinom Pustom oz. kasneje Drago
Skobetom, so med drugim uprizorili
spevoigro Smuk-smuk, Ta veseli dan
ali Matiček se ženi, Raztrgance, dramo Črn križ pri Hrastovcu ter Rdečo
kapico.

Začetki moškega zborovskega petja segajo v leto 1859, pogosteje pa ga srečamo od l. 1884, ko so pod vodstvom Julija Kranerja peli pri cerkvenih obredih.
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in nastopile na Avsenikovem dobrodelnem Božičnem novoletnem koncertu v
dvorani Avsenik v Begunjah.
V letu 2012 so sodelovanje pod okriljem KUD Svoboda Dol zamenjale za
samostojno društvo Vokalna skupina
Plavica, s sedežem v Občini Trbovlje,
umetniška vodja skupine pa je Karmen
Lindič.
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poskrbijo za strokovna izobraževanja
članov skupine.
V zadnjih letih srce skupine predstavlja
Jure Aškerc, ki je po štirih letih igranja v
skupini, l. 2011 postal tudi njen mentor, pisec, rešiser in občasno tudi igralec. Podpisal se je pod štiri avtorske
gledališke igre: Nune.com, Vstajenje,
Pristna naša in Nepričakovan obisk.

Fotografija
Začetki delovanja Foto sekcije segajo
v leto 1978. Skupina fotografov je pod
vodstvom Branka Klančarja začela s fotografiranjem Dola in okolice in v objektive ujela tudi zanimive detajle. Čeprav
so jih odlikovali skrbno izbrani motivi
in visoka kvaliteta izdelave fotografij, je
sekcija po dveh letih zamrla. Z novimi
obrazi in prav tako pod mentorstvom
Branka Klančarja pa je ponovno oživela
v l. 2003, v l. 2013 pa je vodenje sekcije prevzel Bojan Šibila. Člani sekcije
se načrtno izobražujejo na fotografskih
delavnicah, obiskujejo slikovite kraje in
pokrajine po Sloveniji in tujini, sodelujejo s hrastniškim Foto Klubom, Foto
Društvom Goga iz Zagorja, objavljajo v
reviji Digitalna kamera ter organizirajo
potopisna predavanja krajev, ki so jih
obiskali.
Dolski fotografi so se v počastitev 70.
obletnice delovanja Kulturnega društva Svoboda Dol odločili, da predstavijo del zgodovine njihove fotogtrafije
in spomin na nekatere posameznike,
ki so na Dolu pustili svoj fotografski
pečat. Razstava, ki prikazuje kulturno
izražanje krajanov Dola, se po izteku na
Marnem, seli v Turje.

Lucija
Štaut

zovejo va
ečamo jih
bilu na n
lahko na re
astope.
vijah, konce
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rtih ter ob
ogodkih.
različnih
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PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS BOBEN-ČEČE
V soboto, 21.10.2017, je v okviru
praznovanja krajevnega praznika KS
Boben-Čeče potekala tudi slavnostna
otvoritev prenovljene ceste na odseku
Tomažin-Goveji Potok. Poleg številnih
krajanov, predvsem z naselja Goveji
potok in predsednika KS Boben-Čeče
Jožeta Gregorčiča, se je otvoritve
udeležila tudi delegacija iz občine
Hrastnik, z županom Miranom Jeričem
na čelu.
Investicija, ki je po besedah župana
stala okrog 90.000 evrov, je pomemben
prispevek
za
izboljšanje
slabe
prometne povezanosti in varnosti v tem
delu krajevne skupnosti Boben-Čeče,
predvsem pa predstavlja pomemben
prispevek k razvoju KS in zadovoljstvu
njenih krajanov. Po slavnostni otvoritvi
ceste se je dogajanje prestavilo v

Zadružni dom Čeče, kjer so zmagovalne
ekipe iz prejšnjih let že pridno kuhale
pasulj. Med goste smo povabili tudi
3 hrastniške športnike, ki s svojimi
rezultati prenašajo ugled Hrastnika po
vsej Sloveniji, kot tudi izven njenih meja.
Bronastega z zadnjega Svetovnega
prvenstva, kajakaša Petra Kauzerja,
prav tako bronastega z zadnjega EP,
namiznoteniškega igralca Darka Jorgiča
in pa enega izmed najboljših triatloncev
v zadnjem obdobju Denisa Šketako.
Po kratki predstavitvi vseh treh
športnikov, v kateri ni manjkalo
presežkov nad njihovimi že osvojenimi
rezultati in dosežki, je sledila
predstavitev 650.000 evrov vrednega
novega gasilskega vozila z nameščeno
avtomatsko
lestvijo,
namenjeno
gašenju in reševanju z višin. Novo
gasilsko vozilo sta družno, skupaj z

Upravo RS za zaščito in reševanje
(v okviru Odbora za razpolaganje s
sredstvi požarnega sklada) financirali
občina Hrastnik in Trbovlje. Pogled
z višine 32 m visoke lestve je bil res
fascinanten, to so zatrjevali vsi krajani,
ki so se lahko tudi sami za trenutek
preizkusili »v vlogi gasilca«. Tudi za
župana, ki je v svojem nagovoru
na kratko predstavil že izvedene
investicije v krajevni skupnosti kot plan
za leto 2018, je bila to edinstvena in
neponovljiva priložnost, saj je prisotne
nagovoril in pozdravil kar iz lestve.
Po
uradnem
delu
je
sledilo
družabno druženje krajanov, ki so
se lahko posladkali s palačinkami in
tradicionalnim funštercom, prav tako
pa so se lahko preizkusili v pikadu in
zabijanju žebljev. Tudi na najmlajše, ki
jih je v naši krajevni skupnosti vsako
leto več, je bilo poskrbljeno. Risanje,
barvanje, izdelovanje izdelkov iz papirja
…, pa še marsikaj drugega je bilo moč
izdelovati v ustvarjalnem kotičku za
otroke.
Če pa potegnemo rdečo nič skozi
celoten dogodek, pa lahko rečemo, da
se je, kot že leta poprej, le še potrdilo,
da v krajevni skupnosti BobenČeče krajane odlikuje medsebojno
sodelovanje, spoštovanje in predvsem
dobra volja, s katero se vsakoletno
praznovanje
krajevnega
praznika
zavleče pozno v noč. In če naslednji
dan ne bi bile državnozborske volitve
za predsednika države, bi se verjetno
praznovanje nadaljevalo še v nedeljo.

V četrtek, 16. novembra smo v
Društvu invalidov Hrastnik organizirali
predavanje o diabetesu. 14. novembra
je bil sicer dan sladkorne bolezni in ob
tej priložnosti je bilo tudi v naši okolici
organiziranih kar nekaj dogodkov.
Tokrat so nam z informacijami priskočili
na pomoč v Društvu diabetikov
Hrastnik.
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PREDAVANJE O DIABETESU

Predsednik
D r u š t v a
diabetikov
Hrastnik Leopold
Majes, nam je na
kratko predstavil značilnosti sladkorne
bolezni, potem pa se je razvila živahna
debata o tem, kako s to boleznijo živeti.
Naši člani, med njimi tudi diabetiki, so
tako dobili precej uporabnih informacij

o svoji bolezni. Izmerili smo tudi
vsebnost sladkorja v krvi. Ob zanimivem
predavanju smo kar pozabili na čas in
se zaklepetali še po koncu predavanja.
Mojca Trbovc
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Društveno dogajanje je pomemben del
življenja v naši občini. Veliko občanov je
tudi članov občinskih društev, ki s ponosom in vnemo skrbijo, da je vsakdan v
naši občini lepši, varnejši ali športno in
kulturno pestrejši. In vsakdo, ki plačuje
dohodnino, lahko našim društvom še
dodatno pomaga, tako da jim podari
do 0,5 % svoje dohodnine ... to ga nič
ne stane, pomeni pa veliko.
V naši občini je 23 društev, ki jim lahko podarite del svoj dohodnine in tako
pomagate pri njihovih prizadevanjih.
Če se za to ne odločite, gre vašega pol
odstotka nazaj v proračun. Tam vsako
leto ostane več kot 4 milijone evrov,
neporabljenih, čeprav verjamemo, da

bi jih ravno naša
društva znala najbolje in najkoristneje porabiti.

Podprite naša društva, ker vas nič ne stane

Vsakdo se verjetno najprej spomni
naših prostovoljnih gasilcev, ti si vedno
zaslužijo našo pomoč. Ima pa najbrž
vsakdo poleg gasilcev še kakšno svoje
najljubše občinsko društvo, tudi njim
lahko podarite svojih pol odstotka. Če
bi radi pol odstotka razdelili med več
društev, lahko storite tudi to – izberete
jih lahko do največ pet.

pa obiščete spletno stran dobrodelen.
si. Tam vas čaka seznam vseh društev
iz naše občine – poiščete jih po poštni
številki, označite jih, vpišite svoje podatke, si natisnite obrazec in ga do konca
leta odnesite ali pošljite na finančni
urad. Vaša odločitev velja do preklica oziroma spremembe prejemnikov.
Bodite dobrodelni še letos, da bo že
naslednje leto tudi zaradi vas življenje
v naši občini še lepše, boljše, varnejše.

Kako lahko darujete? Preprosto. Lahko
darujete preko sistema e-Davki ali se
pozanimate pri društvih samih. Lahko

Spoštovane občanke,
cenjeni občani!

B

ožični in novoletni prazniki so
priložnost, da kljub naglici, ki nas
spremlja na vsakem koraku, najdemo nekaj več časa zase in za tiste, ki nam
pomenijo največ. Naj nas v letu, ki je pred
nami, vodi spoznanje, da smo v želji po
sreči, zdravju in blaginji vsi ljudje enaki.
Veliko lahko še naredimo za pomoč bolnim in starejšim, pa tudi za to, da bi bile
mladim čim bolj odprte poti v polno in
uspešno življenje

prihodnost lepša.

Pred 25 leti smo se Slovenci in Slovenke izrekli za svojo državo. Pokazali smo
enotnost, solidarnost in pogum. S temi
vrednotami in optimizmom lahko tudi
danes dosežemo želeno blaginjo in
pravičnost, ki smo ju takrat pričakovali.
Hvala vsem, ki se trudite in po najboljših
močeh pomagate, da bo naša skupna

Želimo vam mirne božične praznike,
ponosno praznovanje Dneva samostojnosti in enotnosti ter srečno in
zdravo novo leto 2018!

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

Župan Miran Jerič s sodelavci
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TOREK 12. DEC

17.00

POPOTOVANJE IZ ČRNE GORE, BOSNE IN HERCEGOVINE V
SLOVENIJO – POTOPISNO PREDAVANJE, BOJAN ŠIBILA

Dvorana VDO Podkraj (organizator KS Steklarna)

PETEK 1. DEC

17.00

OTROŠKI ABONMA IN IZVEN SPREJ PROTI POŠASTIM (MIŠKINO
GLEDALIŠČE LENDAVA)

Delavski dom Hrastnik (organizator KRC Hrastnik)

SOBOTA 2. DEC
10.00

10.00

USPOSABLJANJE – SOCIALNE VEŠČINE MED MLADIMI
Prostori Mladinskega centra Hrastnik (org. MCH, obvezne prijave)

MIKLAVŽEVA OTROŠKA DELAVNICA IN PREDSTAVITEV TURISTIČNEGA DRUŠTVA HRASTNIK

GLASBENA PREDSTAVA FRPRUH S SKUPINO ORLEK IN MATJAŽEM JAVŠNIKOM

18.00

KULINARIČNA SREDA – PRAZNIČNE DOBROTE

Delavski dom Hrastnik (organizator KRC Hrastnik)
Prostori Mladinskega centra Hrastnik (organizator MCH)

SREDA 13. DEC

18.00

Dvorana VDO Podkraj (organizator KS Steklarna)
PRODAJA KMEČKIH PRIDELKOV IN IZDELKOV

10.30 do 12.00

Ploščad pred VDO Podkraj (organizator KS Steklarna)

16.00

PRIREDITEV OB SVETOVNEM DNEVU INVALIDOV

10.00

ZIMSKI JAMATLON

Športna dvorana Hrastnik (organizator Društvo invalidov Hrastnik)
Rudnik Trbovlje-Hrastnik (organizator Zavod Savus)

TOREK 5. DEC

PREDPRAZNIČNA USTVARJALNA DELAVNICA

17.00

Prostori Mladinskega centra Hrastnik (organizator MCH)

16.00

MIKLAVŽEV IZLET V PRAZNIČNO CELJE

17.00

MIKLAVŽEVANJE

tržnica Hrastnik (organizator Turistično društvo Hrastnik; prijave na: 031 355 288 do 3. 12.)
ploščad pred cerkvijo Sv. Jakoba na Dolu (org. KS Dol in Društvo kmečkih žena Hrastnik)

SREDA 6. DEC

IZDELOVANJE VENČKOV ZA VRATA

18.00

ČETRTEK 7. DEC

prostori Mladinskega centra Hrastnik (organizator MCH)

18.00

SOVRETOV VEČER – GOST VEČERA: ALEŠ BERGER
Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik (organizator Knjižnica

Antona Sovreta Hrastnik)

18.00

19.30

OTVORITEV FOTOGRAFSKE RAZSTAVE
Galerija Delavskega doma Hrastnik (organizator Foto sekcija KD Svoboda Dol)

PETEK 8. DEC

19.00

SOBOTA 9. DEC
NEDELJA 10. DEC

KONCERT ŽPZ KD SVOBODA IN ŽENSKE KLAPE BODULKE S HVARA
Delavski dom Hrastnik (organizator ŽPZ KD Svoboda Dol)

11.00
10.00

LUTKOVNA PREDSTAVA DRUŠTVA MARIONETNO
GLEDALIŠČE JURČEK Delavski dom Hrastnik
HRASTKOV TURNIR
Športna dvorana Hrastnik (organizator NK Hrastnik)

ČETRTEK 14. DEC

17.00

KULINARIČNA SREDA – PRAZNIČNE DOBROTE
prostori Mladinskega centra Hrastnik (organizator MCH)
SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA HRBTENIČARJEV HRASTNIK
Galerija Delavskega doma Hrastnik (org. Društvo hrbteničarjev)

17.00

PREDSTAVA KJE RASTE LJUBEZEN V IZVEDBI STROKOVNIH DELAVK VRTCA HRASTNIK

17.30

DECEMBRSKA PRAVLJIČNA URICA Knjižnica Antona

Igrišče Vrtca - enote Dolinca
Sovreta Hrastnik (org. Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik)

PRAZNIČNO DRUŽENJE KRAJANOV Prireditev bo potekala od 14.12. do 16.12, od 18.00 dalje,
ploščad pred cerkvijo Sv. Jakoba na Dolu (Organizator KS Dol pri Hrastniku)
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT GLASBENE ŠOLE HRASTNIK

PETEK 15. DEC

Delavski dom Hrastnik (organizator GŠ Hrastnik)

SOBOTA 16. DEC

20.00

KONCERT SKUPINE WARNING

NEDELJA 17. DEC

16.00

SREČANJE ČLANOV ZZB ZA VREDNOTE NOB

9.30 do 18.00
TOREK 19. DEC

Prostori Mladinskega centra Hrastnik (org. MCH Hrastnik)

športna dvorana Hrastnik (org. ZZB za vrednote NOB Hrastnik)

ZIMSKA NOGOMETNA LIGA
Športna dvorana Dolanka (organizator NK Hrastnik)

16.00, 17.00, 18.00

PREDSTAVA, OBISK DEDKA MRAZA IN
OBDARITEV OTROK - HRASTNIK

Delavski dom Hrastnik (organizator OZPM Hrastnik)

SREDA 20. DEC
17.00

17.00

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT MPZ SVOBODA HRASTNIK
Dvorana VDO Podkraj (organizator KS Steklarna)

SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA SOŽITJE
Športna dvorana Hrastnik (organizator Društvo Sožitje)

17.00 in 18.00

PREDSTAVA, OBISK DEDKA MRAZA IN OBDARITEV OTROK – DOL PRI
HRASTNIKU Kulturni dom na Dolu (organizator OZPM Hrastnik)

NOVICE
ČETRTEK 21. DEC

MOJA AFRIKA – POTOPISNO PREDAVANJE

18.00

Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik (org. Knjižnica Antona Sovreta)

PRAZNIČNO DRUŽENJE KRAJANOV Prireditev bo potekala od 21.12. do 23.12, od 18.00 dalje,
ploščad pred cerkvijo Sv. Jakoba na Dolu (Organizator KS Dol pri Hrastniku)

PETEK 22. DEC
SOBOTA 23. DEC

»BOŽIČEK ZA EN DAN«

16.30

Delavski dom Hrastnik (organizator CSD Hrastnik)
PREDNOVOLETNO SREČANJE STAROSTNIKOV

16.00

Športna dvorana Hrastnik (organizator RK Hrastnik)

18.00

ŠTUDENTSKI ŽUR S SKUPINO MURNI

22.00

SCUF WARMUP – DOGODEK ELEKTRONSKE GLASBE

Športni park Log (organizator ŠOHT)
Športni park Log (organizator ŠOHT)

PONEDELJEK 25. DEC
TOREK 26. DEC
ČETRTEK 28. DEC
19.00

18.00

19.30

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

ZABAVA S SKUPINO GADI – V POČASTITEV DNEVA
SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI Športna dvorana Hrastnik
OBISK DEDKA MRAZA

16.00

Dvorana VDO Podkraj (organizator KS Steklarna)

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

SOBOTA 30. DEC

10.30 - 12.00

Pravljična dežaela

PRODAJA KMEČKIH PRIDELKOV IN IZDELKOV
Ploščad pred VDO Podkraj (org. KS Steklarna)

TOREK 26. DEC do SOBOTA 30. DEC
telovadnica OŠ in atrij pred telovadnico (organizator OZPM Hrastnik)

TOREK 26. DEC

16.30 - 19.00

SREDA 27. do PETEK 29. DEC

OTROŠKI NOVOLETNI ŽIV-ŽAV

16.30 - 18.30

USTVARJALNE DELAVNICE,
PRAVLJIČNI KNJIŽNI KOTIČEK,

NASTOPI RAZLIČNIH HRASTNIŠKIH SKUPIN IN POSAMEZNIKOV …

SOBOTA 30. DEC

16.30 - 18.30

NEDELJA 31. DEC

20.00

OTROŠKO SILVESTROVANJE

SILVESTROVANJE S SKUPINO MAMBO KINGS
športna dvorana Hrastnik (organizator KRC Hrastnik)

POSVET ZSČ ZASAVSKE REGIJE
V torek, 7. novembra 2017 so se
najvišji predstavniki vseh treh zasavskih
združenj slovenskih častnikov iz
Hrastnika, Trbovelj in Zagorja udeležili
regijskega posveta Zveze slovenskih
častnikov Zasavske regije. Gostitelj
regijskega posveta je bilo OZSČ
Hrastnik. Posveta sta se udeležila tudi
general major Alojz Šteiner, predsednik
ZSČ in brigadir Martin Jugovec, generalni
sekretar ZSČ. Vodil ga je major Bojan
Šoper, koordinator za Zasavsko regijo.
Po uvodnih nagovorih so vsi trije
predsedniki
združenj
slovenskih
častnikov predstavili organiziranost
in delovanje združenj v Hrastniku,
Trbovljah in Zagorju s poudarki na

organizaciji in članstvu
združenja, dejavnostih
in
sodelovanju
z
drugimi
veteranskimi
in
domoljubnimi
organizacijami. Nato sta
predsednik in generalni
sekretar ZSČ obvestila
predstavnike združenj o
zaključenih aktivnostih
ZSČ v sodelovanju s Slovensko vojsko
v letu 2018, kot tudi novem načinu
sofinanciranja dejavnosti članov ZSČ
v naslednjem letu ter odgovorila na
vprašanja, ki na tem področju tarejo
združenja. V drugem delu posveta so
se udeleženci pogovarjali o pripravah
na volitve v ZSČ v letu 2018 in pripravi

predlogov za priznanja ZSČ.
Posvet se je zaključil v prijetnem
druženju ob narezku pripravljenem na
pladnju v obliki Slovenije.

Jani Zore

TRBOVELJČANI DRUGIČ ZAPORED DRŽAVNI PRVAKI

V soboto, 4.
novembra
se je v hali
gostišča
Zasavski
gurman na Dolu pri Hrastniku odvilo
državno prvenstvo za invalide v pikadu
– ekipno. Organizacijo smo tokrat
prevzeli v Društvu invalidov Hrastnik.
Tekmovalo je 13 moških in 11 ženskih
ekip. Ekipe so sestavljali po štirje
tekmovalci. Skupaj je tekmovalo 153
tekmovalcev s spremljevalci.
Pred začetkom so prisotne pozdravili
predsednik Društva invalidov Hrastnik
Rajko Žagar, Primož Jeralič z Zveze za
šport invalidov Slovenije in hrastniški
župan Miran Jerič. V svojih nagovorih so
se dotaknili pomena športa in druženja
za invalide in tekmovalcem seveda
zaželeli mirno roko. Začetni met je
pripadel Miranu Jeriču in Primožu
Jeraliču.

pomerili ekipi DI Trbovelj in DI Maribor.
Po napetem boju so zmagali trboveljski
fantje v postavi Branko Deželak, Ivan
Kaligaro, Ignac Jamšek, Srečko Obrovnik
in Franjo Sovdat. Za DI Trbovlje je to že
drugi zaporedni državni naslov, potem
ko so lansko leto slavili na prvenstvu v
Borovnici. Drugo mesto so tako zasedli
tekmovalci iz DI Maribor, tretje pa
fantje iz MDI Gornja Radgona.
Med ženskami so se na vrh povzpele
tekmovalke iz DI Kočevje v postavi Jelka
Poje, Milka Stevanič, Ivanka Šoštarko
in Angelca Žafran. Drugo mesto je
zasedla ekipa iz MDI Žalec, tretje pa DI

Ajdovščina – Vipava.
V poznih popoldanskih urah so se
najboljši veselili stopničk. Lepo je bilo
videti nasmejane obraze s pokali v
rokah. Tekmovalci iz našega društva se
tokrat niso uspeli uvrstiti na državno
prvenstvo, saj se na območnem
tekmovanju, ki je pred mesecem dni
potekalo v Hrastniku, niso uvrstili
na prvi dve mesti, ki sta vodili na
državno prvenstvo. Smo pa pobirali
same pohvale za odlično organizacijo
državnega prvenstva.
Mojca Trbovc

Potem pa se je začelo zares. Iz ure v
uro so na prizorišču odmevali vzkliki
navdušenja nad zadetimi tarčami,
tabela z rezultati se je počasi polnila,…
Po malici so tekmovalci dobili nov
zagon, tekmovanja pa so prešla v
zaključno fazo.
V finalu moških ekip sta se tako

Seznam prireditev je informativne narave. Morebitne naknadne spremembe bodo objavljene na spletni strani občine Hrastnik in na Radiu Aktual Kum.
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MARIJA ADANJA V MLADINSKEM CENTRU HRASTNIK

Č l a n i
zasavskih
managerjev
imajo v svojem bogatem programu tudi srečanja,
na katera povabijo eminentne goste z
različnih področij. Tokrat se je odzvala
vabilu nekdanja veleposlanica Marija
Adanja, sicer Hrastničanka po rodu.

Karel Vukovič, predsednik Zasavskega
društva seniorjev managerjev in
strokovnjakov, ni skrival zadovoljstva,
da so se tokrat spet povezali z
Mladinskim centrom v Hrastniku, saj
prirejajo podobna srečanja v vseh
treh zasavskih občinah. Pogovor je 25.
oktobra vodil Jani Medvešek, direktor
MCH. V predstavitvi je povedal, da
je bila Adanja v diplomaciji več kot
40 let. Diplomatsko službo je začela
v jugoslovanski diplomaciji in delala
v Beogradu, Ženevi in Bruslju. Z
osamosvojitvijo Slovenije je prešla
v slovensko zunanje ministrstvo in
bila namestnica vodje predstavništva
RS pri EU v Bruslju; v zunanjem
ministrstvu je delala na področju
približevanja Slovenije EU, kasneje
je bila veleposlanica RS v Belgiji in
Luksemburgu in v zunanjem ministrstvu
delala
na
področju
razvojnega
sodelovanja.
Bila
je
nacionalna
koordinatorka za OECD in frankofonijo.
Leta 2009 je odšla za veleposlanico v
Peking, od koder je bila akreditirana
tudi v Severni Koreji, Mongoliji, Tajski in
Vietnamu. »Videti Kitajsko je bila moja
želja iz gimnazijskih let, ko sem brala
knjige nobelovke Pearl Buck in Han
Suyin. Zato sem se tudi odločila sprejeti
štipendijo Izvršnega sveta Slovenije in
se s tem zavezala, da bom po diplomi
na ljubljanski pravni fakulteti odšla v
Beograd na jugoslovansko zunanje
ministrstvo.«
Glavna tema pogovora v MCH je
bila tako Kitajska, saj se je ravno
v tem času končal 19. kongres
kitajske komunistične partije, ki je, po
pričakovanju, potrdil Xi Jinpinga za
generalnega sekretarja KPK za še eno
petletno obdobje.
Jani Medvešek je povedal, da je po
poročanju medijev Xi Jinpingov prvi
mandat zaznamoval znaten razvoj
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države, njena modernizacija in krepitev
vloge in vpliva Kitajske v svetu. Na drugi
strani pa mu zahodni mediji očitajo
avtoritarnost, cenzuro in kršenje
človekovih pravic.
Marija Adanja, ki je bila veleposlanica
na Kitajskem od leta 2009 do 2015,
je povedala, da so zahodni mediji
v različnih pogledih zelo kritični do
Kitajske, da pa je potrebno upoštevati
njeno zelo specifično situacijo in razvoj.
Kitajska je bila od sredine 19. stoletja v
nekakšnem polkolonialnem položaju,
tako gospodarsko kot politično je bila
v podrejenem položaju v odnosu do
Zahoda. V tridesetih letih prejšnjega
stoletja jo je okupirala Japonska,
po njeni kapitulaciji so sledila težka
leta državljanske vojne, do nastanka
Ljudske Republike Kitajske oktobra
1949. Kitajska je bila izmučena in
siromašna, toda sledilo je obdobje
“velikega skoka” in kulturne revolucije,
ki sta gospodarsko ponovno izčrpali to
državo. Posebno kulturna revolucija, ki
je trajala vse do leta 1976, je uničila tudi
kitajsko inteligenco in izobraževalni
sistem. Šele po smrti Mao Cetunga je
njegov naslednik Deng Xiaoping leta
1978 sprejel odločitve, ki so prinesle
postopno odpiranje Kitajske in začetek
reform, predvsem na gospodarskem
področju, ki pa se zdijo zahodnim
medijem in državam vedno prepočasne.
Adanja je prepričana, da je v zadnjih
treh desetletjih Kitajska naredila
zelo veliko in da je njen gospodarski
razvoj pomagal iz siromaštva več sto
milijonom prebivalcev. Prav ti dosežki
Kitajske v boju proti siromaštvu,
razvoj zdravstva in šolstva so znatno
prispevali k doseganju ciljev, ki so jih
postavili Združeni narodi za države v
razvoju za uresničitev do leta 2015.
Kitajska trdi, da so zanjo na prvem
mestu ekonomske in socialne pravice
ljudi in šele potem civilne in politične.
Zahodne države pa se zavzemajo,
da bi Kitajska spoštovala predvsem
civilne in politične pravice in čim prej
opustila enopartijski sistem in uvedla
demokracijo, kot jo poznajo same.
Po letih življenja na Kitajskem Adanja
verjame, da je potrebno prepustiti

Medveška je tudi zanimalo, katera
dežela ji je bila najbolj pri srcu.
Povedala je, da je imela poleg Kitajske
zelo rada Vietnam, ki je prelepa dežela,
še vedno država v razvoju in zato
zelo drugačna od evropskih držav.
»Posebno simpatične so reke motornih
koles, na katerih Vietnamci prevažajo
cele družine in velike kose pohištva.
Prijetna je tudi arhitektura, v kateri je
čutiti francoski kolonialni vpliv.«

Kitajski, da sama oceni, katera pot je
zanjo najprimernejša, saj se ta dobro
zaveda problemov, s katerimi se njena
družba in gospodarstvo soočata.
Prepričana je, da svet potrebuje
stabilno Kitajsko, saj je ta drugo
svetovno gospodarstvo, ki je v zadnji
svetovni finančni in gospodarski krizi
ostala motor svetovnega gospodarstva.
Slovenski poslovneži na Kitajskem so
povedali, da morajo svojim delavcem
letno zviševati minimalne plače vsaj
za 10% in da so te v velikih mestih kot
je Šanghaj že presegle romunske in
bolgarske minimalne plače. Oblasti
se zavedajo, da gospodarska rast
Kitajske ne more temeljiti le na izvozu,
zato pospešujejo notranjo potrošnjo.
Del tega so tudi dolgoročni načrti
za selitev prebivalstva v mesta, kjer
jim bodo zagotovljena stanovanja,
zdravstveno varstvo in izobraževanje.
Posebej pozitivno je dejstvo, da je
Kitajska pripravljena prevzeti večjo,
če že ne vodilno vlogo na področju
boja proti podnebnim spremembam
in večji razvoj zelenih tehnologij. Pravi
paradoks je tudi to, da prevzema
Kitajska od ZDA vodilno vlogo v
promociji svobodne trgovine in
globalizacije. S svojo iniciativo “svilne
poti” (en pas, ena cesta), ustanovitvijo
AIIB-Azijjska investicijska banka za
infrastrukturo, krepitvijo sodelovanja
porajajočih se gospodarstev (Kitajska,
Brazilija, Indija, Rusija, Južna Afrika:
BRICS države) in promocijo “win-win”
sodelovanja v svetu, postaja Kitajska
vse pomembnejši promotor miru in
sodelovanja v svetu.
Tudi za Slovenijo postaja Kitajska
vse
pomembnejši
trgovinski
in
gospodarski partner. Na žalost je bila
Adanja veleposlanica v Pekingu v času
svetovne finančne in gospodarske
krize, ki je zelo prizadela tudi Slovenijo,
zato so se slovenski politiki pa tudi
gospodarstveniki težko odločali za
pot na Kitajsko. Kljub temu so se vezi
poglabljale in na Kitajskem je kar nekaj
slovenskih investitorjev, predvsem v
okolici mesta Sudžou. Medtem ko so
nekateri prisotni že precej let, so se v
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tem času na kitajskem trgu zelo lepo
znašli: Letrika, Pipistrel, Gorenje, Elan,
Alpina, Dual, Hidria, več slovenskih
vinarjev in drugi. »Uspeti na Kitajskem
ni lahko,« je povedala, »potrebno je
veliko energije in časa za pridobitev
zaupanja partnerjev. Včasih so ti
partnerji tudi nezanesljivi ali pa Slovenci
v iskanju čim cenejših dobaviteljev
naredijo napake. Prepričana sem, da je
vredno poizkušati, saj postaja Kitajska
vse pomembnejši trg. Prav zato je tudi
učenje kitajščine vse bolj popularno
tako v Sloveniji kot drugod v svetu.«
Adanja je povedala, da se zaradi
tridesetletne politike enega otroka
Kitajska sooča z mnogimi negativnimi
posledicami - rojenih je veliko več
dečkov kot deklic (odnos 117:100),
pomanjkanje delovne sile in hitro
staranje prebivalstva. Kljub temu da je
bila v zadnjih letih politika enega otroka
postopoma odpravljena, se družine
redko odločajo za drugega otroka, saj
se bojijo, da dvema otrokoma ne bodo
mogle zagotoviti pogojev za uspeh v
hudo kompetitivnih šolah in družbi.
Kitajska ima dobro šolstvo, čeprav tako
kot v mnogih drugih državah čutijo
potrebo po reformah. Zelo veliko
Kitajcev študira v Veliki Britaniji - preko
200.000 in drugih angleško govorečih
državah, predvsem v ZDA, v Avstraliji
in Novi Zelandiji. Velika večina se jih
vrne na Kitajsko, tako ima ta visoko
izobraženo delovno silo, ki je sposobna
povesti Kitajsko v novo obdobje, v čas,
ko bodo namesto “Made in China” na
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proizvode lahko napisali “Created in
China”.
Na vprašanje, kaj misli o odnosu med
Kitajsko in Severno Korejo, je Adanja
povedala, da Kitajska potrebuje
za svoj razvoj predvsem mir in
stabilnost v regiji. Zato se zavzema za
denuklearizacijo celotnega Korejskega
polotoka, ne samo severnega dela.
Kim Jong-un je zelo nepredvidljiv in tudi
Kitajska nima veliko vpliva nanj. Sankcije
OZN proti Severni Koreji je podprla, ne
želi pa iti tako daleč, da bi prišlo do
padca režima, kaosa v Severni Koreji,
prihoda velikega števila beguncev in
seveda ZDA na njene meje. Dodala je,
da želi Severna Koreja po vojni, ki se
je končala leta 1953, skleniti mirovni
sporazum z ZDA in dobiti zagotovila,
da je ZDA ne bodo napadle, preden bi
se pogovarjala o opustitvi nuklearnega
orožja. Mnogi opazovalci so prepričani,
da se Severna Koreja atomski bombi
ne bo več odrekla. Adanja je izrazila
upanje, da bo Kitajska tista, ki bo
odigrala pomembno vlogo v umirjanju
sedanjih napetosti med ZDA in Severno
Korejo.
Obiskovalce pa je zanimalo, kakšen je
kitajski pokojninski sistem. »Še vedno
pokriva zelo majhen del prebivalstva in
pokojnine so zelo nizke. Veliko breme
vzdrževanja ostarelih staršev še vedno
pade na otroke. To je še posebej
težko, ker so ti otroci zaradi politike
enega otroka edinci. Podobno je tudi z
zdravstvenim sistemom, težke bolezni
lahko finančno uničijo cele družine.«

Seveda ni šlo brez vprašanja, kako vidi
Hrastnik oziroma Zasavje. Povedala
je, da se zelo rada spominja vrtca in
učiteljice Vide, pa osnovne šole na
Rudniku in vsakodnevne hoje “čez hrib”
v trboveljsko gimnazijo. Tudi potem, ko
je odšla študirat na Pravno fakulteto
v Ljubljano, se je vsak konec tedna
vračala domov v Studence. Žalosten pa
je njen spomin na nesrečo v Rudniku
Ojstro leta 1971, v kateri je umrl tudi
njen oče Ivan.
»Kljub temu da že od devetnajstega leta
ne živim več v Hrastniku, na vprašanje,
od kod sem, brez pomisleka odgovorim,
da iz Hrastnika. Rada se vračam, saj
je mesto lepo urejeno in prijazno.
Zadnje čase pa sploh preživljam veliko
časa tukaj, ker urejam mamino hišo.
Hrastnik in vse Zasavje je zelo prizadela
gospodarska kriza, mladi težko najdejo
zaposlitev v teh krajih. Upam, da se
bo situacija spremenila. Zelo lepo je
videti, da so v Zasavju izjemna podjetja
kot na primer Dewesoft. Podjetje je
preko Katapulta pripravljeno pomagati
drugim novim zasavskim podjetjem in
inovativnim posameznikom, kar vliva
optimizem za prihodnost Zasavja.«
Karel Vukovič, predsednik Zasavskega
društva seniorjev managerjev in
strokovnjakov, je povabil gostjo, da
postane članica njihovega društva, kar
je Adanja z veseljem sprejela.
Pogovor se je nadaljeval v prijetnem
druženju s krajšo vajo za martinovanje,
kot se je izrazil v vabilu tajnik društva
Marjan Dolanc.

Fanči Moljk
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VAJA PIGD RUDNIK HRASTNIK
PIGD Rudnik Hrastnik je 11. novembra
na upravi Rudnika Hrastnik, v
sodelovanju s krajevno skupnostjo
Rudnik, PGD Prapretno in območnim
združenjem Rdečega križa, pripravil
tehnično operativno gasilsko vajo.
Predpostavka je bila, da je prišlo
do napake na električni inštalaciji
napajanja telefonske centrale v
stavbi RTH. Javljalnik požara zazna
koncentracijo dima in sproži požarni
alarm. Varnostnik obvesti center za
obveščanje le-ta pa aktivira gasilce
Rudnika Hrastnik. Na kraju intervencije
se ugotovi možnost širjenja požara na
sosednje notranje in zunanje objekte,
zato se zaprosi za dodatno pomoč PGD
Prapretno, zaradi pomanjkanja vode v

hidrantnem omrežju,
se izvede črpanje
vode iz potoka Boben
pri Mladinskem centru
Hrastnik.
Ker
gre
za dela prost dan,
evakuacija zaposlenih
ni potrebna, obstaja
pa sum pogrešane
osebe, ki vrši obhode
objekta. V objektu najdejo osebo, ki je
poškodovana in jo prenesejo na plato
pred upravno stavbo, kjer ga v nadaljnjo
oskrbo prevzame nujna medicinska
pomoč in območno združenje Rdečega
Križa. Ob pregledu okolice in objekta
se ugotovi, da se je požar razširil na
agregat zunaj objekta, ki ga gasilci
pogasijo.

Le kaj najbolj osreči starejše občane?
Ne denar in ne materialne dobrine,
pač pa pozornost, druženje, da jim
posvetimo nekaj svojega prostega
časa. In pa seveda pomoč, ki jim jo
lahko nudimo, neglede na to ali smo
mlajši od njih ali njihovih let.

Po končani gasilski vaji, je potekalo
predavanje nudenja prve pomoči in
uporaba avtomatskega zunanjega
defibrilatorja. V gasilskem domu pa
predstavitev detektorjev eksplozivnih
in zdravju škodljivih plinov.

PIGD Rudnik Hrastnik

ZBOR KRAJANOV DOLA
V ponedeljek, 20. novembra, so
predstavniki KS Dol organizirali zbor
krajanov, da predstavijo investicije, ki
so zaključene v tem letu in predlagajo
nove v letu, ki prihaja. Najprej so
obiskovalce v dvorani presenetili novi,
beli, udobni, stoli, ki nakazujejo, da se
bo obnova tega kulturnega objekta v
naslednjih letih res začela.
Potem je Nataša Kreže, predsednica
KS Dol, podala poročilo zaključenih
investicij, ki med drugim obsegajo
prenovljeno javno razsvetljavo in
dokončano izgradnja dveh novih
krakov v Črdenc in naselje pod Kovkom,
posodobljeno cesto Dol – Krištandol
–Marno, začetek del rekonstrukcije in
novogradnje podružnične šole, idejno
zasnovo za prenovo trga, ... Predstavila
je tudi predvidene investicije za
prihodnje leto, kot so recimo zaključek
prenove šole, sprehajalna pot, ki
bi povezala obstoječo pot čez stari
Hrastnik z Dolom, ureditev vodo oskrbe
na Kalu iz zajetja Zgornji Jerebičnik
in drugo. Krežetova je spomnila, da
si lahko pogledamo tudi zavihek na
občinski spletni strani, kjer lahko sproti
spremljamo njihovo delo, veseli pa so
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»Ko je zbolela prostovoljka, ki je živela v
moji bližini, v okolišu ni bilo več aktivnih
prostovoljk, so mi nekateri predlagali,
da se tudi sama priključim v projekt kot
prostovoljka. Imam se za toplo osebo,
ki rada pomaga, zato zame osebno
delo s starejšimi ne dela posebnih
težav, saj sem že v mladosti živela s
starejšimi, pa tudi zdaj, ko sem starejša
se v njihovi družbi počutim zelo dobro,«
je povedala ena izmed prostovoljk, Ida
Draksler.
Projekt Starejši za starejše spada k
društvu upokojencev Hrastnik, v njem
je aktivnih nekaj manj kot 20 prostovoljk
in prostovoljcev, ki se sestajajo enkrat
mesečno. Ne le med sabo, povezujejo
se tudi z Rdečim križem Hrastnik in

tudi vprašanj
po telefonu
ali v živo.
V
razpravi
so nakazali
težave
z
ekološkim
otokom,
ki
so ga sicer
premestili,
a iščejo še ugodnejši prostor. Tudi
kurilna sezona predstavlja problem, saj
je onesnaževanje zraka veliko. Mnogi
se ne zmenijo za slab zrak in kurijo, kar
jim pride pod roke. Veliko boljše je, če
so drva suha. Razdelili so zloženko, ki
svetuje o ravnanju z drvmi. Spomnili pa
so tudi na zamenjavo peči in razpise,
kjer država nudi pri tem finančno
podporo.
Pogovor je tekel tudi o cesti proti
Marnem. Opozorili so, da bi morali tablo
z omejitvami hitrosti prestaviti višje, saj
so se tu zgodili že štirje smrtni primeri.
V razpravo o rekonstrukciji ceste na
Dolu sta se pred tem vključila tudi
poslanca Vojka Šergan in Ivan Hršak.
Zavrnili so tudi neopravičene kritike

na račun ene volilne enote, ki sta jo
podprli KS Steklarna in KS Dol, saj se ne
bo v bistvu nič spremenilo. Le stranke
bodo morale ravnati bolj odgovorno,
da bodo kadrovali uravnoteženo.
Na koncu je predsednica povabila na
bližajoča se praznovanja, ki so se jih
krajani v preteklem obdobju z veseljem
udeleževali – miklavževanje, novoletno
druženje ob kresu pri spomeniku,
pustni ples, koncert ob dnevu žena
in podobno. Letos bo miklavževanje
5. 12. ob 17. uri na ploščadi pri cerkvi
sv. Jakoba, praznično decembrsko
druženje krajanov pa 14., 15., 16.
decembra in 21., 22., 23. decembra na
ploščadi pri cerkvi sv. Jakoba.
Fanči Moljk
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Občina Hrastnik je v novembru
ponovno pomagala izpeljati
projekt Tradicionalni slovenski
zajtrk, v katerega je bil letos
poleg vrtca in šole vključen
tudi Dom starejših občanov.
Projekt je namenjen izboljšanju
zavedanja o namenu in razlogih
za
lokalno
samooskrbo,
domačo pridelavo in predelavo.
Udeleženci
projekta
so
zajtrkovali črni kruh, maslo,
med, mleko in jabolka vse
domačega
porekla.
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Centrom za socialno
delo, pa tudi z drugimi
prostovoljci;
iz
Litije,
Šmartnega,
Radeč,
Zagorja, Trbovelj, Dola pri Hrastniku.
Med seboj se družijo na izletih,
organizirajo razna tematska predavanja
oz. izobraževanja kot na primer o
demenci, nasiljem v družini… Slovenski
program Starejši za starejše je tudi s
pomočjo hrastniških prostovoljcev in
koordinatorke Branka Roglič, prejel
nagrado državljan Evrope za njihovo
nesebično delo. Vsi prostovoljci so
lahko nanj zelo ponosni, hrastničani pa
poleg tega tudi na dejstvo, da je njihova
skupina opravila največ ur pomoči in
obiskov.
O začetkih projekta v Hrastniku, leta
2007, ne moremo govoriti ne da bi
omenili Lesti Babič, začetnico le-tega.
Bistvo programa je v tem, da starejši
prostovoljci obiščejo vse starejše od
69 let v svoji okolici, jih povprašajo o
tem kako živijo in jim poskušajo organizirati pomoč, če jo potrebujejo. Glavni
namen pa je vsekakor
druženje s starejšimi,
še posebej tistimi, ki
večino časa preživijo
naj si bo sami, obiska
so pa vsekakor veseli
tudi prebivalci doma
starejših.
»Navadno
tiste, ki so vključeni v
projekt obiščemo na
domu, kjer jim pomagamo pri nekaterih gospodinjskih
opravilih,
jim pomagamo pri na-

Organizatorji
poudarjajo,
da gre za dobro zastavljen
projekt, ki izpostavlja pomen
kmetijstva in čebelarstva ter
spodbuja k pravilni in zdravi
prehrani. Vseslovenski projekt
se sicer izvaja po vsej državi
izvaja in ozavešča o pomenu
živilsko-predelovalne industrije,
posebno pozornost pa namenja
pomenu gibanja in ohranjanja
čistega okolja.

STAREJŠI ZA STAREJŠE
kupih, prinesemo zdravila, jim uredimo
prevoz. Vsak starostnik se ima možnost
vključit naš projekt in sicer tako, da izpolni vprašalnik, s katerim dovoli, da ga
prostovoljke obiščemo. Starejši so zelo
veseli vsakega našega obiska, vsake
pomoči, nekateri bi najraje videli, da bi
bili z njimi vsak dan. Ob njihovih jubilejih jim podarimo tudi majhno pozornost, navadno cvetje, kar je po mojem
mnenju čudovita navada. Seveda pa se
včasih zgodi, da nas njihovi svojci gledajo malo postrani, a naš cilj je osvojen že
s tem, da nas starejši toplo sprejmejo in
so nam hvaležni,« je še povedala Drakslerjeva.
Osamljenost je najšibkejša točka
vsakega človeka. Samo zamislimo si
lahko kako zelo osamljeni so starejši
ljudje, ki živijo sami, svojci pa jih
pridejo obiskat le tu in tam. Koliko
jim pomeni da jih nekdo obišče, se z
njimi pogovarja, jim bere, pomaga…
No, prostovoljci projekta Starejši za
starejše vsako leto organizirajo tudi
dve prireditvi, ki potekata prva okrog
dneva žena, druga pa proti koncu leta
in s tem še dodatno vzpodbudita željo
po druženju. Glede na to, da hrastniška
knjižnica na njihovih prireditvah poka
po šivih, in jih starejši z nestrpnostjo
čakajo, da jih pridejo prostovoljci spet
obiskat, mislim, da lahko opravičeno
rečemo, da svoje poslanstvo opravljajo
več kot odlično.
Kaja Mejač

TRADICIONALNI ZAJTRK

JM
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Mladinski center Hrastnik je 13. oktobra
za eno noč postal zasavsko hiphop
središče. Zvezdi večera Boštjan Nipič,
ki se v glasbenem svetu predstavlja
kot Nipke in Saša Petrović, bolj znan
kot Challe Salle, sta tokrat navdušila
staro in predvsem mlado publiko v polni
dvorani Mladinskega centra Hrastnik.
Razprodan koncert in odličen odziv
publike je dal vedeti, da so na njun koncert
nestrpno čakali tudi mladi v Hrastniku.
Kot kaže naraščajoča statistika ogledov
na priljubljenih socialnih omrežjih, je
med mladimi poslušalci Nipke vedno bolj
priljubljen. S hit komadi kot so “Všeč tko
k je”, “Noben me ne razume”, “Bejba iz
neta” je kot prvi ogrel publiko. Nadaljeval

NIPKE IN CHALLE SALLE NAVDUŠILA
MLADE NA RAZPRODANEM KONCERTU
pa je 25-letni glasbenik, Challe Salle, s
komadom »Lagano«, ki je že njegov 19.
videospot. Njegovi videospoti skupaj
štejejo že več kot 20 milijonov ogledov,
kar ga postavlja v sam vrh slovenskih
glasbenikov.

Kosovni
odpadki
se
BREZPLAČNO
pobirajo
na odjemnih mestih pri
vaših domovih vsak prvi
ponedeljek v mesecu. O vrsti
in količini kosovnih odpadkov
(največ 3 kosovne odpadke
naenkrat) morate obvestiti
KSP Hrastnik vsaj 3 dni pred
odvozom na tel. št. 56 42 310
ali na 031 706 733. Kosovni

Nipke in Challe Salle sta bila navdušena
nad odzivom publike in sta obljubila,
da se bosta v naše kraje zagotovo še
vrnila.
Nina Pečnik
Foto: Nika Roglič

ČLANI FOTO KLUBA HRASTNIK
RAZSTAVLJAJO V GALERIJI DELAVSKEGA DOMA

V torek, 24. oktobra, so
člani Foto kluba Hrastnik
v galeriji Delavskega
doma Hrastnik odprli
razstavo z zasavskimi
motivi.
Predsednik
Foto kluba Hrastnik Vinko Žagar in
tajnik Simon Tanšek sta povedala,
da je tokratna razstava namenjena
predvsem zasavski naravi, na ogled
pa je tudi nekaj portretov. Kulturni
dogodek so popestrili učenci Glasbene
šole Hrastnik.
Razstava se precej razlikuje od razstav
prejšnjih let, ki so jih posvečali industrijski
dediščini Zasavja. Predlansko leto je
bila tema razstave portret, lani pa je

bila prosta tema. Pri izboru
fotografij narave so dali
prednost fotografijam, ki
jih zaznamuje svetlobna
atmosfera.
Avtorji
27
fotografij so Jure Zupanek,
Miran Amon, Ciril Bec,
Jernej Biderman, Uršula
Prosenc Zmrzljak, Darja
Kodrič, Maja Rozman, Vid
Stopa, Matjaž Kirn in Andrej
Zdovc.

Fanči Moljk
Foto: Foto Klub Hrastnik

HRASTNIČANI SO OSTEOPOROZO PREPREČEVALI NA OBALI
Člani Društva za preprečevanje
osteoporoze so se na soboto, 18.
novembra, s polnim avtobusom Milana
Laknerja, njihovega stalnega voznika,
odpeljali iz Hrastnika na našo Obalo,
kjer je potekal praznik kakijev. Seveda
pa so si ogledali še marsikaj drugega.
»Bilo nas je 62 in najprej smo se ustavili
v oljčniku Markočić – Vesel, kjer smo
imeli predstavitev oljčnega nasada,
»pripoveduje njihova predsednica Silva
Centrih. »Videli smo tudi njihov način
obiranja oliv z grabljicami in se v tem
delu preizkusili tudi sami«.
Seveda so extra deviško tudi poskusili,
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prav tako refošk gospodarja Pavleta.
Okusili so tudi živo kuhinjo - testenine
s školjkami, ki je niso mogli prehvaliti.
»Obiskali smo največjega proizvajalca
kakija, kjer smo jih lahko tudi nabavili,«
nadaljuje Centrihova. »Po kosilu pa
smo šli še na samo prireditev praznika
kakija. Bilo je prelepo, saj nam je bilo
tudi vreme naklonjeno.«
Nazaj grede so se ustavili tudi v
»njihovi« Izoli, kamor zna v poletnih
mesecih njihov avtobus že na pamet.
Seveda predsednica Silva ne zamudi
nobene priložnosti, da ne bi povabila v

Krajevna skupnost Dol pri
Hrastniku
znova
poziva
vse krajane naj skrbijo za
urejenost kraja in naj ne
odlagajo kosovnih odpadkov
na ekološke otoke.

društvo še nove člane.
Fanči Moljk
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odpadki se lahko odložijo na
odjemno mesto za odpadke
šele na nedeljo popoldan ali
zvečer pred 1. ponedeljkom
v mesecu.
Kosovne
odpadke
pa
lahko tudi sami brezplačno
pripeljete v Zbirni center
za odpadke CEROZ na
odlagališču Unično. Zbirni
center za odpadke CEROZ
na Uničnem je odprt od
ponedeljka do petka od 6.
ure do 18. ure, ob sobotah
pa od 7. ure do 12. ure.

USTVARJALNA DELAVNICA “NOČ ČAROVNIC JE PRED NAMI”
Pa smo jo doživeli in preživeli, seveda
ustvarjalno delavnico za otroke, na
kateri so kraljevale raznobarvne,
vesele, žalostne in tudi strašne buče
obdane s pisanim jesenskim cvetjem.
Zadnjo oktobrsko soboto je bila velika
dvorana Večnamenskega družbenega
objekta Podkraj v KS Steklarna skoraj
premajhna. Kar čez noč so se pojavile
buče, majhne, malo večje, pa okrasne
buče. V pisanih barvah so se ponujale
na veliki mizi, družbo so jim delali veliki
in majhni jesenski listi, pa
jesensko cvetje in jesenski
plodovi. Malce odmaknjena
vstran jih je opazovala
velika oranžna buča, ki je
stražarila objekt VDO v času
krompirjevih počitnic in pa
seveda v noči čarovnic.

jih podajal otrokom , ki so komaj čakali,
da lahko očistijo buče.
Lilijana je medtem radovednim
otrokom in njihovim staršem oziroma
spremljevalcem ponudila zelo različne
ustvarjalne izzive: od izrezovanja
duhcev iz kartona, barvanje duhcev
in bučk in drugih jesenskih izdelkov
ter izdelavo leplenk iz koruznih zrn in
drugih semen. Vsak otrok delavnici
je pridno zbiral svoje izdelke in jih

na koncu ponosno odnesel domov.
Ustvarjanje bučk in drugih izdelkov
je kar prehitro minilo, tako je le malo
časa ostalo za izdelavo skupnega
izdelka tokratne delavnice, to je velike
in strašne oranžne buče, ki bo nekaj
časa stražarila v našem večnamenskem
družbenem objektu.

Adi Zaletel

Pod
vodstvom
izkušene
in priznane animatorke in
mentorice Lilijane Oplotnik
in
ob
pomoči
Mateja
Kaiserja, našega Gospoda
Multipraktika,
sicer
pa
podpredsednika KS Steklarna,
so otroci pridno zarisovali oči,
usta in nos na svojo bučo.
Z ostrim nožem je Matej
izrezoval odprtine na bučah in
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22. novembra je potekala v
predavalnici Večnamenskega
družbenega objekta Podkraj
zanimiva potopisna reportaža
z naslovom »Iz Makedonije, Albanije
, Črne gore in Bosne in Hercegovine
v Slovenijo”. Predaval je naš znani

POTOPISNA REPORTAŽA V KS STEKLARNA
popotnik po evropskih državah in
odličen fotograf, Bojan Šibila.
Udeleženci smo se najprej seznanili s

fotografijami znamenitosti nekaterih
mest in pokrajin na poti v Makedonijo
dodobra spoznali glavno mesto
Makedonije, Skopje. Nato smo zelo
nazorno spoznali jugozahodni del
Makedonije, njene raznolike predele in
mesta, zlasti Ohrid ter Prespansko in
Ohridsko jezero. Videli smo znamenite
pravoslavne cerkve, zlasti v Naumu in
spoznali del Albanije in utrip glavnega
mesta Tirane. S tem smo tudi zaključili
I. del naše potopisne reportaže, katero
bomo nadaljevali v decembru 2017.
Adi Zaletel
Foto: Ciril Bec

Za zaključek delovanja planinske
sekcije Društva invalidov Hrastnik v
letu 2017 smo se člani dogovorili, da
obiščemo Kal in to na dan, ko bodo
hrastniški planinci imeli kostanjev
piknik. Prispevali smo nekaj evrov za
nakup kostanja in se podali na Kal.
Na tržnici se nas je zbralo 12 članov.
Pet članov se nas je podalo na Kal
čez Klobuk, sedem članov pa je pot,
skupaj obema Lojzetoma, nadaljevalo

POHOD NA KAL NA KOSTANJEV PIKNIK
preko Blat na Kal. Delno peš, delno z
avtomobilom, se je na Kal podalo še
pet naših članov. Približno ob istem
času smo vsi prispeli pred dom na Kalu.
Prijetna glasba, vonj pečenega kostanja
ter množica ljudi, je nakazovala, da se je
piknik že pričel.

Zjutraj megleno vreme, se je sredi
dneva prevesilo v prečudovito in toplo
atmosfero. Morda so imeli na to kaj
vpliva tudi »zvezdogledci«, ki se prejšnji
večer in tudi ta dan opazovali nebo.
Tudi mi smo si lahko pogledali sonce
skozi ustrezne naprave.
Čaj, kapljica nečesa močnejšega,
pečen kostanj in vonj po pečenem
»krumpantoču«
ter
res
dobra
glasba, so nas spravili v prav dobro
razpoloženje. Vredno se je bilo
potruditi in tri ure hoditi po prečudoviti
naravi, da smo doživeli trenutke, ki
nas bodo spremljali še naslednje dni.
Peter je naredil še nekaj čudovitih slik
in vsak po svoje smo oddrveli v dolino.
Eni peš, drugi so si priskrbeli prevoz.

A. Zupančič
V sredo, 23. novembra, smo v
predavalnici
Večnamenskega
družbenega objekta Podkraj skupaj z
Društvom diabetikov Hrastnik izvedli
poučno in svetovalno predavanje
o negi in oskrbi stopala. Zbranim
udeležencem, preko 20 jih je bilo, je
predavala Darja Brečko iz Centra Sana iz
Celja. Udeleženci predavanja, večinoma
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OSKRBA IN NEGA STOPALA

člani
Društva
diabetikov
Hrastnik, smo se
najprej seznanili
z najpogostejšimi
obolenji stopala. Nato smo zelo
podrobno spoznali vrste obolenj,
njihove vzroke in preventivne ukrepe za
njihovo preprečevanje. Predavateljica

nam je tudi predstavila kurativne
ukrepe, pripomočke in zdravila
za obolenja stopal, nohtov in prstov.
Adi Zaletel
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VPRAŠALI SMO ZA VAS: KAJ JE LAS - PARTNERSTVO
LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZASAVJE?

Priprave
na
pogovor z Mašo
Kovač, strokovno
sodelavko
pri OOZ Hrastnik, ki je odgovorna za področje upravljanja in delovanja Partnerstva LAS Zasavje, so od
mene terjale kar nekaj prebranega
gradiva. Razne uradne spletne stra-

Maša, kaj je LAS? Kako bi to partnerstvo razložila otroku?
Sama kratica LAS pomeni Lokalna
akcijska skupina. Trenutno je v Sloveniji
potrjenih 37 takšnih skupin. Res
enostavno povedano gre za skupino
partnerjev (v primeru Partnerstva LAS
Zasavje jih je trenutno 64), ki prihajajo
tako iz javnega, ekonomskega kot tudi
zasebnega sektorja. Lahko rečem,
kot neka malce povečana družinica,
ki skupno in enakovredno načrtuje in
odloča o lastnem lokalnem razvoju.
V preteklosti je bil LAS na območju
Zasavja organiziran kot društvo. V tem
programskem obdobju 2014-2020
pa je LAS organiziran kot pogodbeno
partnerstvo
javnih
in
zasebnih
subjektov, ki morajo biti v svojem
delovanju enakovredni, vendar ni
registriran kot pravna oseba. To pomeni,
da ob sebi, za svoje delovanje in
upravljanje potrebuje pravno
osebo. V ta namen je bil izmed
pogodbenih partnerjev izbran
vodilni partner, ki opravlja to
nalogo, to je Območna-obrtno
podjetniška zbornica Hrastnik.
Vsaka družinica pa rabi tudi
glavo družine in to je v primeru
našega LAS predsednica Slavi
Gala. Upam, da je sedaj kaj bolj
razumljivo.
Osnovna ideja je torej, na
kratko in laično, ‘’razvoj, ki ga
vodi skupnost’’. Za projekte
zasavskega podeželja je na
voljo prek milijon evrov. Kljub
zajetnemu kupčku denarja, ki
ga bosta prispevala Evropski sklad za regionalni razvoj
in Evropski kmetijski sklad
za razvoj podeželja, bo pri
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ni ter pregled drugih podobnih partnerstev po Sloveniji je o t.i. LAS-u
prelitega bore malo črnila, kot radi
rečemo.

Vsebina prebranega je bila spisana
precej zapleteno. Birokratsko. Zato
smo pričele z najbolj osnovnim,
pravzaprav čisto otroško zastavljenim vprašanjem.

vsakem izbranem projektu potrebno prispevati 20 oziroma 15 odstotkov lastnih sredstev. Ključno merilo
izbora t.i. operacij (kot jih moramo
imenovati) je povezovanje različnih
partnerjev. Koliko operacij je prijavljenih?

je bilo prijavljenih 26 operacij, 14 iz
EKSRP in 12 iz ESRR sklada, izbranih
in predlaganih za sofinanciranje pa je
bilo 12 vlog (8 iz prvega in 4 iz drugega
javnega poziva).

Eden izmed pomembnih meril za
presojanje in izbor operacij je tudi
merilo partnerstva, kar pa ne pomeni,
da je pomembno le, da se v operacijo
vključuje čim več partnerjev, ampak
da gre za povezovanje partnerjev,
ki prihajajo iz različnih sektorjev.
Na takšen način si želimo čim bolj
kvalitetnega povezovanja med javnim,
zasebnim in ekonomskim sektorjem,
kar prinaša dobre vsebinske zasnove,
ugodno finančno konstrukcijo in
kvalitetno izvedbo same operacije.
V sklopu prvih dveh javnih pozivov

Mogoče bi na tem mestu pohvalila tudi
prijavitelje iz naše občine, ki so snovali
izredno dobre zgodbe in operacije,
še posebno pa sem vesela, ker vidim,
koliko strokovnega in kreativnega
potenciala se skriva v naših občanih.
Mirno lahko torej rečeva, da so razpisi zapleteni, ves denar je potrebno
založiti vnaprej – vendar ste na OOZ
očitno glede na prijave vseeno dobro
pristopili k razlagam. Pa vendar se
posamezniki, društva in organizacije
verjetno še vedno premalo prijavljajo. Je kaj denarja že prišlo v Zasavje?
Kakšen projekt že živi?
Pravil, ki jih moramo upoštevati
pri pripravi javnih pozivov in
upoštevanju le-teh se žal ne
moremo izogniti. Potem pa
so tukaj še Navodila glede
upravičenih stroškov iz obeh
skladov, ki so v določenih
točkah zelo nerealna in
neživljenjska. Žal. Vsekakor pa
je pomembno dejstvo, ki na
nek način omejuje prijavitelje,
da bi se prijavili na javne pozive
Partnerstva LAS Zasavje tudi to,
da se lahko črpa nepovratna
evropska sredstva šele takrat,
ko je celotna operacija že
izvedena in so vsi stroški, ki
so nastali z njeno izvedbo, že
poravnani. Na drugi strani pa
se bojim, da bodo institucije
zamujale tudi pri izplačilu,
saj nam je bilo na zadnjem
sestanku v Ljubljani rečeno, da

december 2017

33

NOVICE
se lahko pričakujejo izplačila v roku 4-6
mesecev od izstavitve zahtevka.
Kar se Zasavja tiče, lahko rečem, da smo
bili med prvimi LAS-i, ki smo operacije
(iz naslova obeh skladov) poslali v
potrditev in odobritev na AKTRP in
MGRT, pa smo do sedaj žal prejeli le eno
odločbo, in sicer prijavitelja Steklarna
Hrastnik – Invalidsko podjetje, d.o.o.
za operacijo »Steklarna Hrastnik vabi v
Zasavje – Glažarji«. Za ostale operacije
pa še čakamo odločbe in obvestila o
izboru, tako da predvidevamo, da se bo
glavnina operacij pričela izvajati v prvih
mesecih leta 2018.
Se lahko še vedno kdo prijavi? Je še
kaj denarja na voljo?
Prvi poziv se obeta v začetku leta
2018, in sicer za oba sklada v višini cca.
274.000 €, predvidoma v marcu pa
planiramo še poziv iz naslova sredstev
za problemsko območje v višini cca.
161.000 €, kjer so zopet razpisana
sredstva iz obeh skladov.
Torej - denar je še na voljo! Tako da
željno pričakujemo nove ideje, ki bodo
skladne s Strategijo lokalnega razvoja
in njenimi vsebinskimi usmeritvami,
predvsem pa si želimo, da bi se
razpoložljiva sredstva koristila v celoti
in predvsem v korist vseh občanov
Zasavja.

ZGODOVINSKE CVETKE IN BODICE HRASTNIKA
Veliko kritik je bilo slišati tudi na
račun velikih časovnih zamud pri potrjevanju operacij s strani AKTRP in
MGRT. Kaj to konkretno pomeni?
Priznati moram, da kadar naletim na
vprašanja, ki se nanašajo na trenutno
situacijo glede vlog, ki smo jih že
poleti oddali tako na AKTRP kot MGRT,
postanem kar malce žalostna. Kljub
temu, da nenehno opozarjamo na
velike časovne zamude pri potrjevanju
operacij, ki nekatere prijavitelje
dobesedno prisilijo, da bi od operacij
odstopili, pa se trenutno žal ne premika
na bolje.
Za lažjo ponazoritev, kako pereča je
navedena problematika, naj povem,
da smo 8 vlog iz naslova EKSRP
sklada na Agencijo za kmetijske trge
in razvoj podeželja poslali v potrditev
že maja in junija, pa smo do sedaj
prejeli eno samo Odločbo o odobritvi
sofinanciranja. Tudi v okviru ESRR
sklada ni nič bolje. Avgusta smo 4
vloge poslali v potrditev na MGRT, pa
žal iz tega naslova še nismo prejeli
nobenega obvestila o ustreznosti
operacije. Posledično se zaradi velikih
časovnih zamud pri potrjevanju
operacij prestavljajo terminski plani
za izvedbo, zagotavljanje finančnih
sredstev za samo izvedbo in pa tudi
pripravljenost nekaterih partnerjev kot

tudi izvajalcev za izvedbo aktivnosti v
okviru posamezne operacije. Skratka,
res smo se znašli v nezavidljivem
položaju, tako mi kot tudi vsi prijavitelji.
Svoje nezadovoljstvo smo izrazili tudi
preko dopisa, ki smo ga preko Sveta
zasavske regije (torej so ga podpisali
vsi trije zasavski župani) poslali na
KO CLLD, prav tako bo navedena
problematika ena izmed točk, ki se bo
obravnavala na obisku Vlade v Zasavju
5. in 6. decembra.
Načrtovanje in odločanje lokalnega prebivalstva o razvoju lokalnega
območja se izvaja po pristopu »od
spodaj navzgor«. Kaj konkretno to
pomeni?
Pristop »od spodaj navzgor« predstavlja
nov pristop v izvajanju programa CLLD
2014-2020. To konkretno pomeni,
da so bile že pri snovanju Strategije
lokalnega razvoja, ki predstavlja krovni
vsebinski dokument za izvedbo tega
programa, upoštevane želje, predlogi
in usmeritve slehernega deležnika
(pravne ali fizične osebe) v našem
lokalnem okolju. Dejansko je lokalno
okolje tisto, ki snuje temeljne usmeritve
pri razvoju lokalnega okolja in na
takšen način največ prispeva k graditvi
razvojnih potencialov Zasavja.
Maša, iskrena hvala za vse izčrpne
odgovore. Upam, da bo na vaša vrata potrkalo čim več tistih, ki si želijo sodelovati pri prihodnji podobi
Zasavja, razvoju ter ustvarjanju
novih delovnih mest. Kje vas najdejo, nam še povej za konec.
Vedno so dobrodošli v naših prostorih
na Cesti 1. maja 83 v Hrastniku. Več
o nas pa si seveda lahko preberejo
na spletnem naslovu http://www.laszasavje.eu.

Koča na Mrzlici

Z

asavje je geografsko obdano z
hribovjem, na jugu s Kumom,
proti severu z Mrzlico, Kalsko
planino, Sveto goro na vzhodu
itd. Odprtje dolin je prinesla šele
železnica po letu 1849, pred tem so
gore skorajda hermetično zapirale
regijo, le brodarstvo na Savi je
skrbelo za stike proti Dolenjski in v
nasprotni smeri proti Ljubljani. Z
prihodom industrije je prišlo v revirje
tudi precej tujcev, v prvi vrsti Nemcev.
Zahajanje na zasavske hribe in v gore
nasploh je v tem obdobju pomenilo
za Slovence izražanje narodne
zavesti.
Na Mrzlici je prvo kočo postavila
28. septembra 1899
Savinjska
podružnica SPD1 ; poimenovali
so jo Hausenbichlerjeva koča po
Janezu Hausenbichlerju (1838-1896),
velikem narodnjaku in žalskem
županu, ki je rad zahajal na Mrzlico.
V Planinskem Vestniku je leta 1903
takole opisana pot na Mrzlico2, ki vodi
čez hrastniško dolino oz. čez sotesko
Boben: » Še nekoliko časa stopamo
po občinski cesti, ki veže Hrastnik s
Trbovljami, do tja namreč, kjer se loči
od nje dobro markirana pot na Mrzlico.
Idoč po njej pridemo v hladno sotesko
(na razglednicah je imenovana »soteska
Boben«), ki je dokaj slična bohinjskim
soteskam, seveda je manjša. Ozka
je, da se moreta viti skozi njo le bistri
potok in cesta, a zadnja mora biti na

nekaterih mestih že izklesana v skalo.
Nad teboj se razprostirata dolga proga
sinjega neba, iz navpičnih strmin pa
štrle naravnost kvišku velikanske skale
najrazličnejših oblik. Tu se dviguje
široko skalovje piramidalno, tam moli
skalnata stena kakor veliko pločnato
glavo na ozkem vratu od sebe in vitko
raste od tal proti vrhu bol debel steber.
Strahoma iščeš okrog prostora, kamor
bi skočil, če bi se utrgala skala, a divje
šumi in se peni potok kraj tebe, v njem
pa si iščejo urne postrvi živeža. Težko se
ločiš od prekratke soteske, a misel na
Mrzlico te vleče dalje. Takoj ko preneha
romantična soteska, že se razširi dolina
v širok kotel – Čeče, z glavne ceste pa

se loči črez lesen most zanimiva pot na
Mrzlico.«3 Koča na Mrzlici v obdobju
po prvi svetovni vojni še ni imela
stalnega upravitelja. Planinci so lahko
takrat dobili ključe na Sv. Katarini pri
gostilničarju Šporinu ali pa pri učitelju
Rošu v Hrastniku. Po poročanju naj
bi bila koča v obdobju 1. svetovne
vojne tudi precej poškodovana,
zato so se savinjski planinci odločili
kočo obnoviti in so zato v ta namen
zbirali prostovoljne prispevke tudi po
hrastniški in trboveljski dolini. Leta
1930 je kočo prevzela Trboveljska
podružnica SPD, ki je v bližini zgradila
in 20. septembra 1931 odprla nov,
večji planinski dom. Planinski dom
v današnji obliki je bil zgrajen v letih
1961-1963, slovesno pa so ga odprli
8. septembra 1963. Mrzlica je danes z
svojimi 1122m, pomembna izletniška
točka in po nekaterih podatkih celo
najbolj obiskana koča v slovenskem
sredogorju.

Primož Frajle

Mojca Lavrič

_______________________________________
Namen LAS je spodbujati trajnostni in uravnotežen razvoj podeželja in urbanih območij na območju občin
Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi ob združevanju človeških, prostorskih in finančnih virov po pristopu »od
spodaj navzgor«, kar se bo zagotavljalo z aktivnim vključevanjem prebivalstva območja LAS Zasavje v skupno
načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije.
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SPD – Slovensko planinsko društvo,
ustanovljeno 27.2.1893
2
vir: https://www.pzs.si/koce.php?pid=137
3
vir: https://www.dlib.si, Planinski vestnik
1903; Planinski vestnik (1903), letnik 8,
številka 12
1

HRASTOV LIST ŠT. 22
20

december
junij 2017

34
7

GOSPODARSTVO
Regionalna razvojna
agencija Zasavje
izvaja Program
spodbujanja
konkurenčnosti
za območje občin
Hrastnik, Radeče
in Trbovlje v
obdobju 2013–2020
(program HRT).
Območje se nanaša
na občine Hrastnik,
Radeče in Trbovlje, ki so zaradi
povišane brezposelnosti deležne
dodatne ukrepe razvojne podpore s
strani države.
V program spodbujanja
konkurenčnosti so med drugim
vključene subvencije za spodbujanje
investicij, ugodni razvojni krediti
za investicije, subvencije za zagon

AKTUALNO ZA PODJETJA:
Subvencije za spodbujanje
investicij, ugodni razvojni
krediti za investicije,
subvencije za zagon podjetij,
mikrokrediti
podjetij in mikrokrediti. Sredstva se
podeljujejo preko razpisov, na katere
se lahko prijavijo posamezna podjetja,
ki imajo sedež v območju občin
Hrastnik, Radeče in Trbovlje.
Regionalna razvojna
agencija Zasavje
vam vsako sredo
ponuja možnost
individualnega
svetovanja o
programu, razpisih,
priložnostih in

Nagrada OZS Branki Jovičić

finančnih sredstvih, ki jih ponuja
Program HRT. Svetovanje lahko
poteka v prostorih RRA Zasavje ali na
sedežu vašega podjetja.
Za svetovanje so obvezne predhodne
prijave (vsaj en dan pred želenim
terminom) na lucija.staut@rra-zasavje.
si.

V torek, 21. novembra, je v Portorožu
potekalo tradicionalno 10. strokovno
srečanje gostincev pod okriljem
Obrtne zbornice Slovenije (OZS), na
katerem so sedlovali razstavljavci in
gostinci iz vse Slovenije. V ospredju
srečanja so bili aktualni problemi na
področju gostinstva, podelili pa so
tudi nagrade za kakovost gostinske
ponudbe in jubileje v poslovanju.
Brankica Jovičič je iz rok predsednika
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije
Branka Meha in predsednika Sekcije
za gostinstvo in turizem pri OZS
Matjaža Mateja prejela priznanje za
desetletno uspešno poslovanje v
Planinskem domu Gore.

Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in
Trbovlje, je Regionalna razvojna agencija Zasavje dne, 17.11.2017 objavila

2. Javni poziv za vključitev 10 udeležencev v instrument
Podjetno v svet podjetništva za Občino Hrastnik in Trbovlje
Predmet javnega poziva je vključitev predvidoma desetih brezposelnih oseb v
program »Podjetno v svet podjetništva HRT 2018 (1. skupina)«, ki se izvaja v
okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za
območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020.
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
a) imajo stalno bivališče v Občini Hrastnik ali Trbovlje,
b) so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
c) prijavitelj, ki je že bil vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet
podjetništva, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, ne more biti
ponovno vključen kot udeleženec in
d) prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.
Kandidati, vključeni v operacijo bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi
identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške
ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri
drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova
uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.
Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Zasavje redno zaposleni za čas
usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini
minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno
delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili predvidoma
v začetku januarja 2018.

Predstavitev 2. javnega poziva bo potekala na lokaciji
Katapult, Gabrsko 2, 1420 Trbovlje,
v sredo, 06. 12. 2017, ob 10.uri.

			JM

Celotna dokumentacija 2. javnega poziva je objavljena na spletni strani Regionalne razvojne agencije Zasavje www.rra-zasavje.si.
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GOSPODARSTVO
Predmet razpisa so garancije Regijske
garancijske sheme v zasavski
statistični regiji (RGS Zasavje)
za bančne kredite, ki jih RRA
Zasavje kot izvajalec razpisuje po
Pogodbi o dolgoročni finančni
vlogi Slovenskega regionalno
razvojnega sklada na območju
zasavske statistične regije in v
sodelovanju z bankami. Podatki
o ponudbi kreditov z navedbo
višine obrestne mere, stroškov
v zvezi s kreditom, ročnostjo in
s kontaktnimi podatki bank so
navedeni v prilogi Kreditni pogoji
sodelujočih bank v RGS Zasavje.

GOSPODARSTVO
Regionalna razvojna agencija Zasavje objavlja

V nadaljevanju dneva, so nam
svoje dejavnosti in vpogled
v poslovanje predstavili
predstavniki podjetij Bonpet
d.o.o., Forstek d.o.o. in podjetje
RTCZ d.o.o. na samih lokacijah
podjetij.

Prvi javni razpis za garancije
bančnim kreditom za mikro,
mala in srednje velika podjetja v
okviru regijske garancijske sheme
v zasavski statistični regiji

Cilj javnega razpisa je pospeševanje
razvoja malega in srednjega
gospodarstva in pridobitne dejavnosti
podjetnikov, povečevanje investicijske
aktivnosti v Zasavju, zmanjševanje
stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje
možnosti za prestrukturiranje
regijskega gospodarstva, olajšanje
dostopa mikro, malim in srednje
velikim podjetjem do kreditov z
zmanjšanjem
bančnih zahtev
za zavarovanje
kreditov, idr..
V letu 2017 so se
spremenili pogoji
delovanja Regijskih
garancijskih shem,
pri čemer je možno
pridobiti garancijo

v višini od 50 do 80 % odobrenega
kredita. Najnižji znesek kredita za
investicije je 8.000,00 EUR, najvišji pa
500.000,00 EUR z odplačilno dobo 8
let z vključenim moratorijem do enega
leta. Garancije se odobravajo prav
tako za obratna sredstva, pri čemer
je maksimalna višina 200.000 EUR ter
odplačilna doba do 3 let. Podrobnejši
pogoji so objavljeni v razpisu.
Skupen garancijski potencial RGS
Zasavje znaša 3.200.000,00 EUR
in je razpisan na podlagi sredstev
Slovenskega regionalno razvojnega
sklada (v nadaljevanju:Sklad), ki
na dan objave tega razpisa znaša
1.000.000,00 EUR in predvidenega
multiplikatorja 4 za bančne kredite.

Razpis je odprt do porabe sredstev oz.
najkasneje do 19. 4. 2018.
Razpisna dokumentacija je na voljo
na spletni strani Regionalne razvojne
agencije Zasavje (www.rra-zasavje.si).

Več informacij:
Regionalna razvojna agencija Zasavje
info@rra-zasavje.si
0838 49 500
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Območna obrtno-podjetniška
zbornica Hrastnik je v septembru na
OŠ NHR Hrastnik zaključila z izvedbo
podjetniškega krožka.
Podjetniški krožek je namenjen
učencem višjih razredov, ki se bodo
morali kmalu odločiti za nadaljevanje
šolanja v srednjih šolah. Prvi del
podjetniškega krožka je bil izveden
že spomladi, ko so se učenci
srečali z lokalnimi podjetniki. Tako

Na razpisu lahko kandidirajo
upravičenci na območju občin

Podjetniški zajtrk z ogledom
dobrih praks v Hrastniku

Po odzivih prisotnih sodeč, je
bil dogodek izjemno pozitiven,
tako iz strani udeležencev, kot
iz strani sodelujočih podjetij,
z željo večine, da se takšen
dogodek ponovi, mogoče celo
izven meja občine Hrastnik.

statistične regije Zasavje: Hrastnik,
Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.

Septembra
2017 se je
na Območni
obrtnopodjetniški
zbornici
Hrastnik
s finančno pomočjo
občine Hrastnik odvil
prvi podjetniški zajtrk,
katerega se je udeležilo
več kot 40 podjetnikov
in podjetnic, skupaj z
hrastniškima poslancema
in županom občine
Hrastnik, g. Miranom
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Večina udeležencev je bilo
presenečenih nad dejstvom,
da podjetja, mimo katerih se
skoraj dnevno gibljejo, ne

poznajo , oz. ne vedo, s čim se
le-ta ukvarjajo.

so se spomladi na teoretičnem
delu seznanili z osnovnimi pojmi
podjetništva, v praktičnem delu pa
smo obiskali lokalne podjetnike in
tako spoznali različne obrtne poklice:
avtomehanik, vulkanizer, kozmetik,
maser, steklar, grafik, tiskar. Krožek
smo zaključili v jesenskem delu in se

spoznali z poklici: cvetličar, vrtnar,
mizar, natakar, kuhar,… Poleg obrtnih
poklicev pa smo z obiskom letališča
na Ruardiju spoznali tudi profil pilota,
kot priložnost poklicne poti, kakor tudi
kot hobi. Za zaključek pa smo spoznali
profil podjetnice, ki je svojo poklicno
usmeritev združila z svojim hobijem in
ljubeznijo do konjev,
ter tako nastopila na
svojo podjetniško
pot.
Sredstva za
spodbujanje
podjetništva in
obrtnih deficitarnih
poklicev je prispevala
občina Hrastnik.

Jeričem.
Kljub temu, da včasih radi
rečemo, da se v Hrastniku
vsi poznamo, smo bili po
predstavitvi posameznikov
presenečeni, da ta trditev
ne drži v celoti. Podjetniški
zajtrk je bil namenjen
povezovanju, navezovanju
osebnih stikov in poznanstev,
kar je v sodobnem svetu še
vedno ena najbolj učinkovit
korak pri odpiranju novih
poslovnih priložnosti v
prihodnje.
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svojimi smrkavimi, smehljajočimi obrazi
delujejo srečno in brezskrbno. Tukaj je
vse umirjeno, tako narava, ljudje, živali,
vse teče počasi in spokojno. Ljudje
ne merijo življenja po urah, opravljajo
kmečka dela ali pa samo sedijo, se
smehljajo in pozdravljajo – Namaste.
Pot vodi do zelo zanimive vasi Chomrung
na 2170 m višine in je zadnja večja vas
pred vstopom v svetišče Anapurn.
Posebnost pa je ta, da moraš prehoditi
1440 strmih stopnic in kot pravijo
domačini je to stopnišče do oblakov.
Ime svetišče Anapurn pa so dali že
prvi obiskovalci, ki so bili navdušeni
nad ledeniškimi dolinami, morenami,

Nepal – treking v svetišče Anapuren
Bodnath stupa

Nepal je zgodovinsko, kulturno,
jezikovno in trgovsko stičišče med
najmogočnejšima azijskima državama
Kitajsko in Indijo. Je majhna, toda
vsekakor najbolj himalajska država, saj v
Nepalu domuje kar osem od štirinajstih
najvišjih gora na svetu, med njimi
najbolj mogočni in najvišji Mont Everest.
Nepal je dežela verstev, mitov, bogov in
prav vsi so povezani s spoštovanjem
lepot in skrivnosti njenih gora. Tu so se
od nekdaj srečevala različna ljudstva,
ki so se naselila v odročnih dolinah in
nedostopnih višavah ter tako ohranila
posebno kulturo in jezike.
Prvi stik z Nepalom in njegovim
glavnim mestom Katmandujem je za
turista kulturni šok. Čisto drug svet.

Promet je kaotičen, v mestu je veliko
smoga, vsepovsod se gradi in ureja
po potresu. Stare stavbe, sakralni
objekti različnih religij ter domačini pa
dajo Katmanduju posebno energijo.
Mesto ima dušo, budizem, hinduizem
ter ostale religije živijo v sožitju in
vse te nevidne sile Katmanduja te
ne pustijo ravnodušnega. Nepal z
naravnimi lepotami je kot magnet.
Mene je prevzelo že ob prvem obisku.
S to nepalsko energijo sem navdušil
še Branko, tako da sva pred tremi leti
skupaj šla na treking v dolino Lantang
do mesta, kjer ima zadnje počivališče
Tomaž Humar, pod sedemtisočakom
Lantang Lirung, kjer se je smrtno
ponesrečil.

Letos maja pa sva šla na treking v
svetišče Anapuren do baznega tabora
ABC, ki je na višini 4130 m. Pogled na
v nebo vpijajoče himalajske vrhove
je čaroben. Na poti sva spoznavala
raznovrstnost dežele, bogato kulturo
in občudovala prelepo naravo. Pot
vodi ob reki Mudi Kohla, ki izvira pod
Anapurno, hodiš skozi prečudovite
gozdove ogromnih cvetočih dreves
rododendrumov in bambusov, kjer
vidiš velike beloglave opice ter poslušaš
ptičje petje. Na začetku poti greš skozi
vasi, kjer živijo domačini, ki skrbno
obdelujejo terasasta polja z rižem. Pred
hišami sedijo ženske in otroci, moških
ni veliko, saj delajo v lodgih (čajne
hiše s prenočišči) ali pa nosijo tovore,
da zaslužijo za preživetje. Otroci s

razsežnostjo
ledu
in
kamenja,
mogočnimi
gorami
in
izredno
spektakularnim pogledom
na Anapurno I. (8091m),
Anapurno III. (7555m),
južno Anapurno (7219m),
Gangapurno
(7454m),
Mačupučare
(6997m)
in na druge vrhove, ki
so jih obkrožali v obliki
naravnega amfiteatra. Ime
Anapurna pomeni izvir
življenja, po drugi verziji pa
bogato žetev. Mačupučare
velja za sveto goro, na kateri domujejo
bogovi, zato Nepalci ne dovolijo vstopa

nanjo in je še nihče ni preplezal.
Vrh ima obliko ribjega repa, zato jo
imenujejo Fish tail in je zaradi svoje
oblike največkrat fotografirana gora
v Himalaji. Pod mogočno Anapurno
I. je res pravo svetišče, globok mir
in spokojnost. Orjaška veličina vrhov
opozarja na našo osebno majhnost
in nepomembnost. V ABC je čorten
(spomenik) alpinistom, ki so za vedno
ostali na gori, okrog njega pa vihrajo
številne molilne zastavice kot večna
prošnja bogovom in boginjam teh gora.
Najin devet dnevni treking in obisk
Nepala je nepozabna preizkušnja,
človeka spremeni in preprosto osvoji,
da bi se tja vračal celo življenje.

Herman Donik

Saduji - sveti možje

Potopisno predavanje o Nepalu v
Mladinskem centru Hrastnik
Herman Donik je svoje popotovanje od Katmanduja do baznega tabora pod Anapurno predstavil tudi na potopisnem
predavanju 24. novembra v Mladinskem centru Hrastnik.
Prostor je bil okrašen z molilnimi zastavicami, postavljen
je bil tudi budistični oltar. Obiskovalci pa so lahko poskusili
pravi nepalski čaj.
Pri predstavitvi nepalskega življenja in kulture je sodeloval
tudi Birman Schresta iz Nepala, ki živi v Sloveniji. Predstavil
je tudi igranje na tibetanske posode, ki se v budističnih
templjih uporabljajo za meditacijo in sproščanje. Schresta
je demonstriral tudi delovanje posod na človeka – v eno od
večjih posod so lahko stopili tudi obiskovalci in tako preizkusili zvočno masažo.
MCH
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JUŽNA

Križanka

Prigrizki za praznične dni
Bliža se čas številnih praznovanj in
zabav. To je čas, ko si marsikdo dela
preglavice kaj pripraviti za cenjene
goste. Da bi se izognili nepotrebnim
stresnim situacijam ter predolgemu
premišljevanju kaj postreči gostom ob
malce poznih večernih urah, smo za
vas pripravili nekaj hitrih in preprostih
prigrizkov. Prigrizki, grižljajčki ali kot bi
rekli po angleško finger food se zadnje

čase uveljavljajo tudi pri nas. So jedi, ki
jih jemo z rokami, in od tu tudi ime. V
Španiji jih poznajo že zelo dolgo in so
njihova vsakdanja ponudba, imenujejo
jih tapas. V zadnjem času se je način
prehranjevanja s prigrizki razvil do
te mere, da ponujajo celo paleto
prigrizkov, od hladnih predjedi v obliki
kanapejev, nabodalc, zalogajčkov v
prijemalkah (za perilo) ali profiterolov

(bigne) do toplih predjedi ter tudi
mesnih jedi z omakami in prilogami, ki
jih servirajo v zato posebej prirejenih
kovinskih ali keramičnih žlicah in vilicah.
Glavna značilnost teh prigrizkov je,
da ne presegajo enega grižljaja. Pri
njihovi izdelavi se lahko prepustimo
svoji kreativnosti in vklopimo bujno
domišljijo, saj pravil ni.

Kreker z avokadovim namazom in salamo
SESTAVINE
tanki krekerji
10 dag suhe salme
4 redkvice
1 avokadov
1 strok česna
1 jušna žlica limoninega sok
1 jušna žlica majoneze
1 jušna žlica kisle smetane
nekaj kaper
sol, mleti poper

PRIPRAVA

1

Avokado
narežemo na polovico.
Odstranimo koščico in
z žlico izdolbemo meso.
Redkcive narežemo na
drobne kocke. V posodi
z vilico zdrobimo meso
avokada, dodamo limonin sok (da ne porjavi),
majonezo, kislo smeta-

no, narezane kapre ter
solimo in popramo. Vse
skupaj dobro premešamo.

2

Namaz nanesemo
na krekerje. Na vsak
kreker položimo en kolut suhe salame, zvita v
rožico, ter okrasimo z
redkvico.

Zvitki z banano in Nutello
SESTAVINE
1 zavitek listnatega testa
1 jajce
2 banani
Nutella
cimet

PRIPRAVA

1

Listnato testo razvaljamo nekaj mm debelo in
izrežemo trikotnike.

2

Olupimo banani in ju narežemo na 2 - 3 cm
dolge kolobarje.

3

Trikotnike iz testa namažemo z Nutello, jih
posujemo s mletim cimetom, ter na vsakega
položimo kos banane ter jih zvijemo v zvitke.

4 Položimo jih na pekač, na katerega smo predhodno položili peki papir. Zvitke premažemo z
razžvrkljanim jajcem
5
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Pečico segrejemo na 180 ° C. Zavitke pečemo
cca. 20 minut. Po peki jih vzamemo iz pečice

december 2017

Težje besede: AGUILAR, BIHAR, PIROTIN, SADI, OTT
in namažemo z raztopino vode in sladkorja, da se
bodo lepo svetili. Prijetno sladkanje! :)
Irena Rebov
Viri:
GOLJAT, A. (2008). Prigrizki. Ljubljana: Kmečki glas. Str. 63.
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Med prejetimi križankami iz prejšnje številke smo izžrebali
srečnega nagrajenca, ki prejme knjižno nagrado:
Jože Zorčič, Hrastnik
O nagradi vas bomo obvestili po pošti.
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Rešitve nove nagradne križanke napišite na dopisnico
in s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) do
15. januarja 2018 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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