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podnjo fotografijo, ki prikazuje prizor iz
Hrastnika v povojnih letih, sem prejel
v roke ravno v marcu, ko praznujemo mednarodni dan žena. Ženske so v tistem obdobju
postajale čedalje bolj samostojne in še kako
je bila pomembna njihova vloga pri obnovi in
izgradnji domovine in družbe. Simbolno osvobajanje žensk od tradicionalnih vlog in vrednot
je prinesel prav narodnoosvobodilni boj - ženske so v borbi za svobodo, čeprav v manjšini,
postajale enakopravne z moškimi.
Se te temeljne človekove pravice enakopravnosti danes uresničujejo v vsakdanjem življenju?
Ali sicer boljša izobrazbena struktura žensk
pomeni tudi večjo družbeno moč? Podatki
kažejo, da je neenakopravnosti še vedno preveč. Vemo denimo, da skoraj polovica upokojencev živi v revščini, še posebej pa so revščini
izpostavljene starejše ženske. Prav pokojninski
sistem najbolj odraža številne očitne in skrite
neenakosti, ki so se kopičile skozi aktivno življenje žensk. Večji del skrbi za dom in družino
še vedno prevzemajo ženske, zato izstopajo iz
trga dela, vanj pa se težje vračajo. Živijo dlje in
imajo krajšo delovno dobo, ... Skupek vseh teh
neenakosti, ki se kopičijo skozi življenje, pa velikokrat privede do tega, da se na starost številne ženske znajdejo na robu preživetja.
Prav je, da se ob teh razmerah vsi skupaj
večkrat ozremo na človekove pravice ter s tem
k našemu človeškemu bistvu. Dostojanstva, ki
bi moralo biti temeljni vir za sožitje vseh ljudi,
ne smemo prezreti ali celo poteptati.
Pomembno je, da se zavedamo, da med
ženskami in moškimi obstajajo razlike, a si
hkrati, tako doma kot pri svojem delu, vedno

Vaša besedila
sprejemamo na
info@mch.si

znova postavljamo vprašanje, kako lahko sami
prispevamo k enakosti spolov in skušamo to
tudi udejanjiti. Statistični podatki kažejo, da
ženske v Sloveniji opravijo skoraj dvakrat toliko
gospodinjskega dela kot moški. Zato si moramo prizadevati breme tako imenovanega neplačanega dela čimbolj enakomerno porazdeliti.
Poleg vsega naštetega pa ste danes deležne
še družbenega pritiska, da mora biti ženska poleg vseh obveznosti doma in v službi še
popolno urejena, lepa in večno mladostna. Na
vsakem koraku nas mediji in družbena omrežja bombardirajo s podobami ženskega ideala
v podobi srečnih in nasmejanih manekenk in
»uspešnih« namišljenih zvezdnic. Zaradi medijskega izkrivljanja idealne lepote je tudi lastna
predstava nekaterih, predvsem mladih žensk,
do njih samih izkrivljena, kar slabo vpliva na samospoštovanje. Tudi s tem pojavom se moramo družba kot celota soočiti – najprej z dobro
vzgojo doma, v šolah in organizacijah, ki smo
tukaj za mlade.
Drage ženske,
ne samo v marcu, na vaš praznik, vsak dan
vam moramo povedati, da ste lepe, da vas imamo radi takšne kot ste, predvsem pa, da smo
ponosni na vaš velik prispevek, ki ga dajete v
našem okolju, ne glede na to ali govorimo o
vašem poklicnem življenju ali skrbi za dom in
družino.
Hvala vam!

Jani Medvešek
odgovorni urednik

Za oglaševanje pišite na
info@mch.si
Mali oglasi so brezplačni.
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»Kalu sva posvetila življenje. Zato, ker
ga imava preprosto – rada.«
Pogovor s Slavico Resman in Rajkom Bočkom o skoraj štirih desetletjih na Kalu

Pogovor s Slavi in Rajkom je potekal na izjemno čudovit
pomladni dan. Sončen, brez oblačka, temperature prijetne.
Osvežilna sapica, ki je pihljala, ni bila (kljub šele aprilu) prav
nič v napoto. Spokojnost popoldneva je bila popolna. Tu in
tam otroški smeh. Pogled s terase je bil, kot bi ga narisal. V
daljavi so se videli še zasneženi vrhovi Kamniških Alp, ko je
tukaj že zadišalo po čemažu. Ob še malce boljši vidljivosti bi
se odpiral tudi razgled na Julijce s Triglavom.
Hrastničani dom na Kalu dobro
poznamo. Je priljubljena točka za
pohodnike, kolesarje in tudi konjenike.
Je pa tudi zavetje številnim rastlinskim
in živalskim vrstam, ki so si našle svoj
dom na tem območju. In dom prave,
po turško skuhane kave, saj le-ta nosi
posebno mesto v srcu oskrbnice Slavi.
Ob gozdu na robu obširnega
planinskega travnika stoji danes velik
dom, pričetki prve koče pa segajo
v leto 1948. Kot lahko beremo na
spletni strani PD Hrastnik, je bila leta
1959 koča dograjena in preimenovana
v dom. Aprila 1982 je dom zakupil
Rudnik Hrastnik, ki je zgradil prizidek
in ga funkcionalno povezal s starim
objektom, tega pa je temeljito obnovil
in posodobil. Povečano in obnovljeno
postojanko, preimenovano v Planinsko
rudarski dom, so svečano odprli 29.
novembra 1984.
Dom je stalno odprt, razen ob
ponedeljkih, če ni ravno praznik.
Predlani se je Planinski dom na Kalu
na izboru »Naj planinske koče 2016«
uvrstil na visoko 3. mesto. Prejel je lepih
6.862 glasov.
Dolgoletna oskrbnika, zdaj uradno
Slavica Resman in prej dolga leta
Rajko Bočko, sta, če res nežno
rečemo, upravljanju koče posvetila
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svoje življenje. »To je način življenja, tu
smo doma,« pravita.
Imela sem sicer pripravljena vprašanja.
Ampak po več urah klepetanja je
pogovor hitro zaneslo čisto po svoje.
Med spomine, med anekdote, med
smeh in tudi kakšno čustveno, na
skrivaj obrisano solzo. Zato je pred vami
nekakšen organski zapis pogovora.
Klepet, če želite. Ko sta oba odprla
dušo.
Med pogovorom se Slavi in Rajko, ki ga
ona ljubkovalno vmes večkrat pokliče
»ata«, dopolnjujeta. Dokončujeta si
stavke, prelomne datume stresata iz
rokava, skorajda si bereta misli. Slavi
kuha, on streže. Oba gostinca, tako po
izobrazbi kot po duši, sta na Kalu (vsaj
za nas, mlajše od štirih desetletij) prava
ikona. Del inventarja. Simbol Kala.
Pravzaprav koče brez njiju ne poznamo.
Zato bo za nas velika sprememba, ko
bosta s koncem letošnjega junija svoj
dom imenovala hiško, ki je zrasla v
Čečah.
»Na Kalu sva doma 36 let. Koči in Kalu
sva posvetila življenje. Ne samo najino.
Celotne naše družine. Otroka sta rasla
drugače kot vrstniki. Naša družina se
je prilagodila na drugačen ritem. To
ni delo. To, biti oskrbnik, to je način

življenja. In po 36 letih je čas, da naše
življenje steče drugače, na novo,«
pravita.
V juliju na Kal prihaja nov najemnik,
nov oskrbnik. Slavi in Rajko bosta
zasluženo odšla. Domov. V Čeče.
In v 36 letih na Kalu je to njun prvi
intervju …
Slavi: »Uradni začetek na Kalu je bil 31.
5. 1982. Preko RTH sva takrat prišla.
Midva sva pred tem delala v Zadružnem
domu v Čečah, pa so naju prišli snubit,
da bi prevzela dom na Kalu. Saj veš,
kako je bilo včasih – podjetja so imela
neke vrste “patronate’’ ali kako naj
rečem. Steklarna je imela Gore, Rudnik
je imel Kal in so iskali oskrbnika.«
Ampak njuno življenje se ni začelo na
Kalu, da ne bo kdo zmotno pomislil.
Oba mlada gostinca sta se pred tem
preizkusila v kar precej hrastniških
gostilnah. Rajko je, kot pravi sam, delal
praktično po vseh gostilnah v Hrastniku,
razen v dveh, ki sta bili že takrat čisto v
zasebni lasti. Slavi pa je svoj prvi delovni
dan preživela pri Janezu, pa potem šla
delat v obrat družbene prehrane in v
zadružni dom. Njuna pot je bila pestra,
anekdote so kar vrele iz njiju. In vmes
so preskočile iskrice.
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Ko sta leta 1984 sprejela službo kot
oskrbnika na Kalu, nikoli nista mislila,
da bosta tukaj praktično do upokojitve.
Slavi: »Midva sva bila zaposlena na
Rudniku in sva se potem odločila, da
sprejmeva ponudbo. Eno leto sva
bila v stari hiši, saj so ‘83. leta pričeli z
renovacijo doma. To je bilo izjemno
pestro obdobje, saj sem tisto leto imela
prvi porodniški dopust. Dobila sva
pomoč, saj ni bilo drugega izhoda. Rajko
je takrat kar ‘’našpukal’’, saj lahko rečem
čisto po naše. Januarja ‘84 sem prišla
nazaj na Kal z majhnim otrokom in
spomnim se takratnega prvomajskega
praznika, ki ga je še Rudnik prirejal bolj
‘’na veliko’’, da je bila to prava veselica.
Z godbeniki in proslavo in hrano in
obilo ljudi. Ne spomnim se točno, kdaj
je potem Rudnik prestavil ta dogodek
na 3. julij. Bistvo, kar hočem povedati,
je, da so bili začetki zanimivi, pestri in
tudi zelo težki. Prenova in dograjevanje
doma, selitev, prvi otrok, veliki dogodki
… Danes, ko gledam za nazaj, sem res
presenečena, kako smo pluli skozi
življenje.«
Vmes smo obujali spomine, kako sta
še nekaj časa poskušala z organizacijo
večjih praznovanj, pa je čez čas potem
počasi vse zamrlo, »saj so ljudje nosili
vse s seboj, midva pa sva imela zgolj za
pokritje stroškov, zaslužka pa praktično
nič. Planina je bila še vedno polna, pa
ni zneslo dogodka organizirati (smeh).«
Rajko ob tem še pripomni: »Veš, če bi
mi v tistih časih nekdo dejal, da bomo
čez 20 let prodali največ vode, bi mu
rekel, da ni čisto pri pravi. Danes pa je to
najbolj prodajan artikel skorajda vsake
gostilne! Čeprav, kar se je začelo takrat,
da so ljudje pričeli s seboj prinašati
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svojo hrano in pijačo, velja še danes.
Večina ima v torbi ali nahrbtniku nekaj
svojega, tako da ne zapravijo veliko.«
V teh skoraj štirih desetletjih, kar sta
na Kalu, se je zgodilo marsikaj. Časi se
spreminjajo in seveda so bili tako zlati
kot obdobja, ki bi jih človek raje pozabil.
Pa vendar je vsako obdobje po svoje
učitelj.
Slavi: »Na Kal sva prišla, kot se reče,
na zaupanje. Bila sva zaposlena in
pogodba je bila za nedoločen čas,
s 6-mesečnim odpovednim rokom.
Iskreno moram priznati, da je bila prva
velika prelomnica pri nama, ko se je
družina drugič povečala. Takrat sem
razmišljala o koncu dela na Kalu in
za kratko obdobje smo se preselili v
Hrastnik, to je bilo ‘86 leta.
1 leto sva zdržala (smeh)!«
Rajko: »V tistem času sem
jaz delal na Kalu, imel sem
pomoč. Ampak doma smo
bili pa “v dolin”.«

Rajko: »’91 bi lahko prevzel zadružni
dom v Čečah. Pa iskreno lahko povem,
da nisva upala prevzeti, saj bi morala
stopiti na negotovo podjetniško pot.
Moraš razumeti, da so bili to časi
rednih zaposlitev, ki naj bi nekaj štele.
Bila sva zaposlena, imela sva redno
plačo, navadili smo se na življenje na
Kalu. Čeprav je bila ponudba izjemno
mamljiva, sva pretehtala, imela
družinske posvete in dejala, da otrok
ne bova vznemirjala. Pa je naneslo
tako, da sem dober mesec po tistem,
ko sva zavrnila ponudbo za Čeče, dobil
v roke pogodbo z Rudnika – ali vzamem
kočo v najem kot privatnik ali pa dobim
v roke knjigo. Za odločitev so mi dali 1
dan časa. Življenje ima smisel za humor,
kajne? In sva poskusila. Življenje naju
je tako pripeljalo do tega, da bova do
konca delovnih dni na Kalu.«
Slavi: »Če sva poštena in iskrena, bom
kar rekla, da bi, če bi vedela, kaj bo,
takrat raje vzela v najem zadružni dom.
Nanj so naju vezali lepi spomini, delo
bi bilo manj obsežno, v naju je bila tudi
osebna želja, da bi vodila tisti dom.
Ampak če bi človek imel čarobno kroglo
… Pa je nima.«
Rajko: »Saj, tako je. Človek obrača,
življenje pa obrne. Mene so snubili tudi
za delo v takratni Teritorialni obrambi,
pa nisem šel. Danes bi bil že skoraj
20 let upokojenec (smeh)! Zlate čase

Slavi: »V tistem obdobju
je bilo pa spet po svoje
naporno, saj sta otroka,
predvsem hči, pogrešala
atija. Pa sem rekla, dobro,
pa gremo vsi skupaj gor
za kakšen mesec, da se
naužijemo drug drugega.
No – in od takrat do danes
smo še vedno tukaj.
Neprekinjeno od tistega
leta dalje. Dolg je bil tisti
mesec, kajne (smeh)?«
Sta

vmes

razmišljala,

da bi ‘’službo’’ menjala?
Kot prelomno leto tako
omenita leto 1991.
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sem zamudil, ampak je že tako prav.
Življenje na Kalu nas je zaznamovalo
in očitno nam je bilo po svoje res
namenjeno.«

Čeprav tako Slavi kot Rajko rada in veliko
govorita, se nista nikoli izpostavljala v
javnosti. Tudi za tale intervju, prvega
večjega in hkrati zadnjega, sem ju
morala malce prepričati. Da si po toliko
letih zaslužita malce javne pohvale.
Veliko časa, da ju obiščete na Kalu, tako
nimate več. Dom bo zadihal drugače.
Onadva pa tudi. Kot verjetno večina
med nami si želita, da bi Kal zaživel v
vsem svojem sijaju. Ne Slavi ne Rajko ne
znata prešteti, koliko kosil sta skuhala.
Koliko potic spekla. Pa štrudljev, ki so
izpod njenih rok preverjeno odlični.
Koliko zelišč je posušila in zamešala v
njene domače čaje.

Se še spomnita občutkov prvega
večera, ko sta zaprla vrata po koncu
delovnika?
Rajko: »Jaz se (smeh).«
Kaj pa je bilo tako smešnega?
Rajko: »Ko se je vse umirilo, so na plano
prišli polhi (smeh). In je pričelo tako
ropotati, da me je skoraj kap! Najprej
sem mislil, da so podgane. Potem
smo ugotovili, da so polhi in da so oni
tukaj bolj doma kot midva. Dva sta še
posebej bila “domača” in sta imela zelo
rada napolitanke. Tako da, kot vidiš, se
človek kar spomni. Ne prve dne, prvega
večera pa.«
Slavi: »Ampak sva sprejela, to je sestavni
del življenja v gozdu. Danes blizu pridejo
tudi srne, menda pa imamo občasno
blizu tudi kakšnega medveda (smeh).«
Če bi imela čarobno palčko, kaj bi
spremenila oziroma si želela, da bi
se dogajalo na Kalu?
Slavi (po tehtnem premisleku): »Mojca,
mi smo tukaj dlje kot oprema, ki jo vidiš
okrog sebe. Z leti to postane ne samo
način življenja, ampak življenje samo.
Čas pa hitro beži. Iskreno in brez kančka
fige v žepu lahko rečem, da si za Kal želim
zgolj in samo najboljše. Vedno polno
obiskovalcev, pa otroškega smeha. Kal
ima vrhunski potencial. Oba z Rajkom
se tega zavedava. Vem, da bo marsikdo
dejal: pa bi ga izkoristila. Zgodbe so le
redko enoplastne, saj veš … Ampak,

da nadaljujem. Kal je potencial. Za
športnike, razne priprave, obiskovalce,
planince, družine … Danes se svet
drugače suče. Gostje se pripeljejo z
avtom in koče s skupnimi ležišči so
preživete, saj si vsak želi zasebnosti. Res
bi si želela, da bi šla koča bolj v korak
s časom. Čarobne palčke ne bo – vse
bo odvisno od lastnikov, sodelovanja z
novim najemnikom in tako naprej.«
Dom
zapuščata
konec
junija
letošnjega leta. Od 1982 do 2018 je
bil Kal vajin dom.
Slavi: »Drži. Od začetka si entuziast.
Rad bi spremenil. Vlagaš sam, kolikor
lahko. Midva sva tukaj ostala zaradi
ljudi. Saj si zapisala, da ni bilo vedno
lahko. Ampak ljudje so naju in naju
še vedno držijo pokonci. Očitno sva
nekaj ljubezni in duše le dala v ta kraj,
da se gostje počutijo domače in radi
prihajajo. Imamo tudi Klub ljubiteljev
Kala, ki letos praznuje že 12. obletnico,
vanj pa se vključujejo tisti, ki si želijo več
kot zgolj poležavati pred televizorjem

in se sprehajati po dolini. Ampak ne bi
izpostavila samo teh. Vsak, ki pride –
posamezniki, družine, upokojenci, prav
vsak, ki se tukaj počuti dobro, ti so duša
Kala. Ti so moja duša. Lahko da pridejo
zgolj zaradi razgleda, morda zaradi
posebne energije, morda kdo tudi
zaradi naju, kdo ve. Dejstvo je, da imava
midva oba rada Kal. Res rada. Kot hrib,
kot ambient. Kot dom. Čeprav zdaj že
rečem – zapuščamo Planinski dom na
Kalu in gremo domov.«
Selitev bo zanimiva, kajne?
Slavi: »V Čečah imava hišo. Delava jo od
91. leta (smeh). Selitev bo zanimiva, ja,
ker tukaj sva le sama, nikogar ni, ker ni
sosedov. Okrog hiše pa bodo sosedi,
kar bo izziv za naju. Ampak se bova že
navadila. Se veseliva te prelomnice.«
S Kala se vidi veliko, kateri pogled pa
je vama najljubši? Kje se vama vedno
‘’zatakne’’ oko, če tako rečem?
Slavi: »Poglej – Kamniške Alpe. Fantazija.
Ko je veliko snega, kot ga je bilo letos …
Človek ostane brez besed, predvsem
ob sončnih zahodih.«

in Vesna, sta bila potem z različnimi
skupinami na morju – vrtec, šola,
aktivnosti … Čeprav je bil Dejan z leti
vse raje doma, Vesna pa je hodila po
svetu.«
Kam bi pa rada šla na dopust? Kaj je
neuresničena želja?
Slavi: »Na dopust bom šla v hišo (smeh).
Če bi le lahko in če bi dopuščalo še
zdravje, ki mi trenutno ne služi več
najbolje, bi šla na Novo Zelandijo.
Aja, pa dobitni loto listek bi morala
vplačati (smeh). Po pravici povedano
– zapečkarja sva postala, ker nisva
mogla nikamor. Kam pa naj grem na
ponedeljek, ki je bil edini prost dan?
Koča najbolj dela čez vikend.«
Rajko: »Jaz bi šel pa v kraj blizu
Dubrovnika, na katerega me vežejo
spomini iz mladosti. Ta je verjetno bolj
uresničljiva in upam, da nama uspe.«
Koliko obiskov letno zabeleži koča,
nimata točnega podatka.

Slavi: »Vsakega sva vesela. Statistika ne
šteje, ampak ljudje z dušo. Pomembno
mi je, da se vrata odprejo, da človek
vstopi. Da poklepetajo, nekaj spijejo
in pojejo in da odidejo zadovoljni,
kamorkoli jih pač že odnese pot.«
Vprašanje za konec – kaj pa zdaj?
Vaju kaj stiska pri srcu? Ne nazadnje
se končuje res dolgo obdobje
vajinega življenja.
Slavi: »Nič več. Leto nazaj me je tiščalo.
Ko pa sva lani seznanila lastnike, je bilo
lažje in od takrat sem se sprijaznila.
Ko se odločiš, potem je to to. Prostor
dajeva drugim. Čas je za spremembe.
Vsak se bo trudil po svoje. Mogoče bi
bil čas že prej, pa se ni zložilo. Rada bi
odšla v miru in z lepimi besedami. Ne
nazadnje sva Kalu res dala vse, kar sva
imela. Gledati nazaj … Raje za naprej
zaželim srečo. Vsem! Najraje od vsega
bi videla, da bi Kal živel v vsej polnosti,
ki si jo zasluži.«

Iskreno upam, da sem uspela na papir
prenesti njuno ljubezen do planine. Do
doma. Do ljudi. Da sem v teh kratkih
vrsticah uspela zajeti čustva, ki se
neizogibno porajajo, ko nekdo posveti
življenje in celoten družinski ritem
služenju določenemu delu. In da ste
začutili tudi to, da bi dala še več, če bi
le zmogla.
Slavi in Rajko – zdravja in predvsem
zdravja ter obilo dopusta! Vse ostalo
nosita v srcu.
P.S.:
Slavi in Rajko imata rada srečanja v živo,
zato tokrat res izjemoma v intervjuju ni
njunih fotografij, temveč Kal v različnih
letih časih. Zato še enkrat – pohitite
na Kal, da vas Slavi lahko še pocrklja s
kakšnim njenim odličnim štrudljem in
čajem.

Mojca Lavrič

Kaj pa dopusti? Sta šla kdaj na
dopust? Kdaj nazadnje?
Slavi: »Saj ne, da bi strašili nove
najemnike, ampak … Kaj je to dopust?
30 let nazaj smo imeli dopust kot
družina.«
Ne …
Slavi: »Ja, tudi sama nisem verjela,
kako se je obrnilo. Ko je bila hči stara
2 leti, smo bili na morju, ko je štela 3
leta, pa smo bili na Rogli. To je bil naš
zadnji družinski dopust. Otroka, Dejan
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8. sezona branja »Hrastničani beremo«
Knjižnica Antona
Sovreta Hrastnik že osmo
leto zapored svoje člane
vabi k sodelovanju v projektu Bralne značke za odrasle
»Hrastničani beremo«, kjer
odraslim uporabnikom knjižnice ponujamo seznam
leposlovnega gradiva slovenskih in tujih avtorjev.
Z njega morajo v sedmih
mesecih prebrati vsaj 7 knjig,
pesniško zbirko pa si izberejo
po svoji presoji. Letošnja novost je, da je tretjina naslovov na voljo kot elektronska
knjiga. Te si lahko izposodite
s prenosnimi napravami –
e-bralniki, pametnimi telefoni, tablicami in računalniki
(označeno z zvezdico):

Bitenc, Janez: Nona

Šteger, Aleš: Neverend*

Cankar, Ivan: Podobe iz sanj*

Tuma, Tanja: Češnje, bele in rdeče

Charney, Noah: Slovenologija*

Zore, Franjo: 1204 dni teme

Cundrič, Magdalena: Zajtrk pod
palmami

Allende, Isabel: Japonski ljubimec

Humar, Tomaž: Svet ni meja

Catozzella, Giuseppe: Nikoli ne reci, da
te je strah

Jančar, Drago: To noč sem jo videl ali
In ljubezen tudi*

De Kerangal, Maylis: Pokrpajmo žive*

Karlovšek, Igor: Odvetnik* ali Matej
Kumerdej, Mojca: Kronosova žetev*

Hendrika Groena, starega 83 let in ¼

Lainšček, Feri: Strah za metulje v
nevihti*
Morović, Andrej: Okoliščine
Paukovič, Lara: Poletje v gostilni*
Peršak, Tone: Usedline ali Preobrazbe
Porle, Sonja: Barva sladke čokolade*
Sivec, Ivan: Dopust s taščo
Širok, Mojca: Pogodba
Širovnik, Azra: Pusti otrokom, naj se
smejejo

Groen, Hendrik: Skrivni dnevnik
Hannah, Kristin: Slavček
Julliand, Anne-Dauphine: Dva koraka
po mokri mivki*
Mazzantini, Margaret: Sijaj
Tremblay, Larry: Nasad oranževcev
Schroff, Laura in Tresniowski, Alex:
Nevidna nit
Yu, Hua: Živeti
Župančič, Oton: Čaša opojnosti

Ana Černuta Deželak

Likovna razstava Slavice Dvornik
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šole narodnega heroja Rajka iz Dola pri
Hrastniku pod vodstvom učiteljice Alenke Razpotnik. To so učenci, ki začasno
domujejo v VDO Podkraj zaradi rekonstrukcije njihove šole na Dolu.

slikarko Slavico Dvornik iz Hrastnika, ki
je nase opozorila z nekaj razstavljenimi
slikami na razstavi skupine »Sončnice«
v okviru Društva invalidov Hrastnik v
preteklem mesecu.

Otvoritve razstave so se udeležili številni občani in prostori
našega objekta so bili
skoraj premajhni, da bi
vse sprejeli. Prireditev
je povezoval predsednik
komisije za kulturno in
športno dejavnost pri
svetu KS Steklarna, Matej
Kaiser. Številne navzoče
je seznanil s tem, da
smo se v naši KS odločili, da povabimo v goste

Slavica Dvornik je sicer slikarka-samouk
in večina Hrastničanov jo veliko bolj
pozna kot vsestransko športnico. Celo
življenje pa je tiho ostala zvesta svoji
veliki ljubezni do umetnosti in rezultat
veselja do risanja je bil sedaj prvič prikazan javnosti. Razstavila in prikazala
je pravi kolaž slik z različnimi motivi in
številni obiskovalci so jih toplo sprejeli,
kar je razvidno iz bogate knjige vtisov iz
razstave.

Adi Zaletel
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Še posebej čustveno in svojevrstno
je predstavil delovanje umetnikov
na Kumu profesor Aleš Gulič, njihov
dolgoletni član: »Kumljanska srečanja
slikarjev so se začela že pred prvim
zabeleženim datumom, saj so se
prijatelji Janeza Kneza večkrat ustavili
v njegovem hramu. In ker so bili
pripomočki vedno pri
roki, je razpoloženje
naredilo svoje. Kakšna
zabeležka, kroki, skica, ki
se je ob misli in spominu
na kumljanski dan kdaj v
zatišju razvila v sliko.«
Spomnil
je
še
na
slikarsko šolo za otroke
v osemdesetih letih, ki
je združevala umetnike
iz različnih slovenskih

Pesniška zbirka po izbiri

Ob prijavi k projektu bralci prejmejo knjižico s seznamom gradiva, kamor zabeležijo
prebrane naslove ter o njih zapišejo misel ali dve. Bralci, ki do zaključka akcije preberejo
8 del, na zaključni prireditvi prejmejo priznanje in knjižno nagrado. Sezona branja se bo
pričela v četrtek, 19. aprila 2018, ob svetovnem dnevu knjige, in zaključila v četrtek, 15.
novembra 2018, ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic.
Vabljeni k sodelovanju!

Krajevna skupnost Steklarna je pripravila 1. likovno razstavo v
prostorih Večnamenskega družbenega
objekta Podkraj. Otvoritev razstave se
je pričela s prisrčnim kulturnim programom, v katerem so nastopili učenci 3. c razreda Podružnične osnovne

V hrastniški galeriji
razstavljali člani ART KUM

V
počastitev
slovenskega
kulturnega praznika so v torek, 6.
februarja, v galeriji hrastniškega
delavskega
doma
odprli
razstavo 22 likovnikov skupine
ART KUM. Najprej je navzoče
pozdravila Lilijana Oplotnik s
KRC-a in izrazila veselje, da po petih
letih spet gostijo likovnike skupine ART
KUM. Na kratko je spomnila na njihovo
razvojno pot, ki sega v leto 19991, ko
se je skupina na pobudo slikarja Janeza
Kneza in šestih umetniških kolegov,
ustanovila. Od takrat je nastalo nešteto
podob v različnih tehnikah in pogledih.

krajev, saj so v visokem poletju radi
prihajali pomagat Janezu in učit
nadobudneže osnovnih veščin slikanja
in opazovanja.
»V teh letih se je Art Kuma udeležilo
okrog sto umetnikov in v zakladnici
ustvarjalnosti pustilo več kot dvesto
del, ki zdaj na potovanjih po slovenskih
razstaviščih pripovedujejo zgodbe in
pesmi o Kumu in kumljanskem kot
neodkritem in prezrtem raju sredi
Slovenije.«
Večer so popestrili člani MOPZ Svoboda
Hrastnik in ga podaljšali za običajno
druženje.

Fanči Moljk
Foto: Branko Klančar

Predstavitev knjige Jožeta Barachinija
Ob kulturnem prazniku smo
v goste povabili našega dolgoletnega
člana iz Radeč, sicer rojenega Dolana,
Jožeta Barachinija. 15. februarja smo
se zbrali v Knjižnici Antona Sovreta, kjer
so nam ponudili možnost gostovanja
z našo prireditvijo, kar se je izkazalo
za odlično izbiro, saj je bil prostor
nabito poln. Za uvod nam je Mihaela
Deželak predstavila nekaj izsekov iz
življenja našega največjega pesnika
Franceta Prešerna, vmes pa smo slišali
tudi nekaj popularnih pesmi v izvedbi
Nike Špajzer, naše mlade hrastniške
ustvarjalke, ki nam s svojimi pesmimi
vedno polepša prireditve.
Potem je s svojim nagovorom stopila
na sceno Manja Golec, prav tako naša
dolgoletna članica, ki je z Jožetom
povezana že iz otroštva. Jože se je po
končani strojni šoli zaposlil v Steklarni
Hrastnik in tam spoznal celoten
potek proizvodnje, pomagal je tudi
pri izboljšavah. Kasneje se je poleg
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strojništva posvečal tudi lesarstvu,
gradbeništvu in orodjarstvu. Za mejnik
v svojem življenju Jože šteje obdobje,
ko ga je zadela možganska kap. Za
mnoge ob njem strašna izkušnja, zanj
pa je to pomenilo, da je na polno začel
ustvarjati. V zadnjih dvajsetih letih je
tako ustvaril prek 1600 slik, ki visijo
po stenah po vseh kontinentih. Slika
pokrajine, živali, portrete, njegova
najljubša tema pa je voda.

Manjo pa nas je sam Jože popeljal skozi
paleto svojih slik, ki so zbrane v njegovi
knjigi. O vsaki je imel povedati zanimivo
zgodbo in ob prigodah smo se večkrat
tudi iz srca nasmejali. Še posebej se
je ustavil ob vrsti portretirancev in o
vsakem povedal kakšno anekdoto, pri
srcu so mu tudi naslovnice za serijo
knjig o celjskih grofih.

Po opisu Jožetove življenjske poti z

Mojca Trbovc
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Proslava ob slovenskem kulturnem
prazniku je bila v sredo, 7.
februarja, v delavskem domu, kjer
so podelili priznanja 8. februar
trem Hrastničanom, aktivnim na
področju kulture. Polno dvorano
pa so privabili člani slovenskega
okteta, našega najboljšega vokalnega
komornega ansambla. Na začetku so
zapeli Zdravljico, kasneje pa izvedli
vrhunski koncert desetih ljudskih
pesmi kot Rož, Podjuna, Zila, Po jezeru,
Čez zelene trate, Kaj b´jaz tebi dav, Pa
se sliš, Venci veli, Nocoj pa, oh, nocoj,
Ribniška ...
Povezovalec programa Jože Bovhan je
spomnil, da je letos tudi stoletnica smrti
enega največjih slovenskih literatov in
poznavalca Prešerna – Ivana Cankarja,
ki je dejal: »Prešeren je prvi resnični in
hkrati največji slovenski pesnik. Pred

Proslava ob slovenskem
kulturnem prazniku
njim je bil slovenski jezik neomikan,
leposlovje nepomembno; to je bil jezik
spečega, zatiranega ljudstva… Prešeren
pa pomeni duhovni preporod naroda;
slovenski jezik je dosegel v njegovih
pesmih najvišjo lepoto, najlepši
razcvet.«
Podobno je razmišljal predsednik Jure
Bantan, ki je opozoril na Prešernovo
zavedanje, da bo življenje Slovencev
postalo lepše šele takrat, ko se bo v
njih prebudila skrb za slovenski jezik in
želja po sodelovanju z ostalimi narodi v
kulturnem življenju nasploh. Na temelju
svojega jezika in lastne narodne
zavesti. In poudaril: »Prav kultura nam

daje moč in ugled, dostojanstvo. Mladi
morajo skoz nas vzljubiti slovensko
pesem, slovensko igro, slovensko
knjigo, da znova začnejo ceniti lastno
ustvarjalnost in dobijo pravilen odnos
do maternega jezika. Nekaj besed
je namenil tudi lokalnim kulturnim
skupinam, ki si zaslužijo podporo in
spoštovanje. Tudi tako, da obiščemo
njihove vsakoletne prireditve oziroma
dogodke.«
Tri priznanja 8.februar, ki jih podeljuje
Zveza kulturnih društev Hrastnik vsako
leto kot najvišja priznanja za delo
na področju ljubiteljske kulture, je
podelil Jurij Bantan, predsednik Zveze
kulturnih društev Hrastnik: JERICI
ULAGA, za uspešno udejstvovanje na
področju lutkarstva, MATEJU KAISERJU,
za dolgoletno in uspešno delovanje na
področju ljubiteljske kulture in
UROŠU RAZPOTNIKU, za uspešno
udejstvovanje na glasbenem področju.
Obiskovalci in nastopajoči so slovenski
kulturni praznik zaključili s prijetnim
družabnim srečanjem v galeriji
delavskega doma.

Tekst: Fanči Moljk

OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA
HRASTNIK
VE 6
VO 9

Številka: 040-4/2018-16
Datum: 5. 4. 2018
Obvestilo o spremembah območij in sedežev volišč
Okrajna volilna komisija Hrastnik je na podlagi 41. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi in
ob upoštevanju določb 79. a člena Zakona o volitvah v državni zbor ter usmeritev in navodil Državne
volilne komisije za izvedbo ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji,
upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, ki bo potekalo v nedeljo, 13.
maja 2018 (vsa volišča morajo biti dostopna invalidom), sprejela sklep o določitvi območij in sedežev
volišč, ki so dostopna invalidom.

V sprejetem sklepu so naslednje spremembe sedežev in območij volišč:
1.

2.

3.

4.

5.

Fotografija: Branko Klančar
6.

7.

8.

spremeni se sedež volišča šifra 00609001 – nov sedež je v prostorih KNJIŽNICE ANTONA
SOVRETA HRASTNIK, TRG FRANCKA KOZARJA 7, HRASTNIK, prej v prostorih GODBENEGA
DOMA RUDARSKE GODBE,
volišče številka 00609002 v prostorih KSP Hrastnik, d.d. (KOMUNALA) se ukine oz. združi
z voliščem 00609003, ki ima sedež v prostorih DRUŠTVA UPOKOJENCEV HRASTNIK,
NASELJE ALEŠA KAPLE 6,
spremeni se sedež volišča šifra 00609008 – nov sedež je v prostorih ZDRUŽENJA
BORCEV ZA VREDNOTE NOB HRASTNIK, CESTA 1. MAJA 52, HRASTNIK, prej v prostorih
TABORNIŠKEGA DOMA,
spremeni se sedež volišča šifra 00609010 – nov sedež volišča je v prostorih ŠPORTNE
DVORANE DOLANKA, DOL PRI HRASTNIKU, prej v prostorih KRAJEVNE SKUPNOSTI DOL
PRI HRASTNIKU, CESTA VDV BRIGADE 2, DOL PRI HRASTNIKU,
spremeni se sedež volišča šifra 00609011 – nov sedež volišča je v prostorih ŠPORTNE
DVORANE DOLANKA, DOL PRI HRASTNIKU, prej v prostorih KLUBA SVOBODA DOL PRI
HRASTNIKU,
spremeni se sedež volišča šifra 00609013 – nov sedež volišča je v prostorih
PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA MARNO, MARNO 44 A, prej v prostorih
KRAJEVNE SKUPNOSTI MARNO,
spremeni se sedež volišča šifra 00609016 – nov sedež volišča je v prostorih DRUŽINE
MEJAČ, ŠAVNA PEČ 5, prej v prostorih DOMA KRAJEVNE SKUPNOSTI KRNICE - ŠAVNA
PEČ,
spremeni se sedež volišča šifra 00609017 – nov sedež volišča je v prostorih
STANOVANJSKE HIŠE KMETIČ, KRNICE 15 B, prej v prostorih STANOVANJSKE HIŠE PRI
KUHARJU V KRNICAH.

Besedilo sklepa o določitvi območij in sedežev volišč je objavljeno na oglasni deski in spletni strani
Upravne enote ter Občine Hrastnik.

OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA
HRASTNIK
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PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCA
Dolga zima se je skrila in vrata naše šole smo na
stežaj odprli pomladi. A učenci OŠ narodnega
heroja Rajka Hrastnik vam želimo pokazati,
da nas zima ni prav nič uspavala, saj smo bili

Gradivo izbrala in uredila: Maja Klep

ves čas aktivni na različnih področjih. Tako v
pomlad vstopamo polni energije, novih znanj
in izkušenj. Kaj vse smo počeli in doživeli, pa si
preberite kar sami.

OGLED PREDSTAVE i-CANKAR

Koledar je oznanjal
28. 2. 2018. Zjutraj
se je na šolskem
dvorišču
trlo
učencev od sedmega do devetega
razreda, med njimi pa se je našlo tudi
nekaj učiteljev, ki so na vse kriplje
poskušali vzpostaviti red. Med učenci
je vladalo sproščeno vzdušje, saj smo
v pričakovanju avtobusa debatirali o
vsem mogočem.

Vožnja do Ljubljane je trajala dobro
uro. Izstopili smo na avtobusnem
postajališču
pred
obljubljenim
Cankarjevim domom. Vstopili smo
skozi spodnji vhod ter se za krajši čas
namestili po avli. Odmor smo porabili za
malicanje ter seveda klepet. Marsikdo
je tega dne prvič v življenju vstopil v eno
najpomembnejših kulturnih ustanov v
Sloveniji, zato verjamem, da je bil obisk
neprecenljiva izkušnja. Nekako se je tu
bolj zaznal bonton in potreba po bolj
formalnem obnašanju.
Predstava je bila uprizorjena v manjši
sobani, v kateri je bil oder obkrožen z
vzpenjajočimi se sedeži. Posedli smo se
na mesta, ki so nam bila dodeljena na
vstopnici in ni preteklo veliko časa, ko
so na odru zasijali igralci.
Osrednja tematika predstave je bilo

uprizarjanje slik iz življenja slovenskega
kulturnika v polnem pomenu besede,
Ivana Cankarja – in sicer na nam bližji
način. Prva slika je bila postavljena v
same začetke Cankarjevega življenja,
na Vrhniko. Ivan je bil rojen kot osmi
od dvanajstih otrok, med katerimi
je vladal tipičen odnos med brati in
sestrami. Nastopajoči so na šaljivi način
uprizorili neprijeten dogodek med
malim Ivanom ter njegovo starejšo
sestro. Mati je v posebni leseni škatli
že dalj časa shranjevala sveže, domače
hruške. Skrivoma jih je hranila, da bi
jih družinski člani zaužili, ko bi bil za
to pravšnji čas. Vseeno so se otrokom
cedile sline ob misli na okusne sadove,
zato je sestra bratca prepričala v
krajo hrušk. Ob zobanju sadežev ju je
povsem nepričakovano zalotila mati
in v trenutku panike je sestra krivdo
prevalila na Ivana. Nekako se v tem
spominu najde marsikdo, ki prebiva s
sorojenci.
Naslednji prizor je bil postavljen v
šolsko okolje, v katerem je Cankar gulil
šolske klopi. Poznan je bil kot izjemno
bister otrok, ki pa je s svojo odkritostjo
in čutom za pravico pogosto izkusil

marsikatere kazni.

V bližnji in daljni
okolici je bil izjemno
znana osebnost. Ni ga bilo Slovenca,
ki ne bi prepoznal njegovega imena.
Mnogo predstavnic nasprotnega spola
je nanj vrglo svoje oko, do njih pa je
imel zelo kompleksen odnos. Igralci so
orisali pogovor med Ivanom in dvema
njegovima oboževalcema, ki sta se prav
tako dejavno ukvarjala s pisanjem. Eden
zadnjih prikazanih dogodkov je bila
skrčena obnova povesti Polikarp, ki pa
je v marsikomu pričujočemu vzbudila
sočutje.
Dramska uprizoritev se je iztekla prej,
kot je bilo pričakovati. Zamišljeni,
presunjeni ali pa brezbrižni smo izstopili
ter prejeli svoje kose oblačil. Avtobus
nas je pričakal na dogovorjenem mestu
– pred seboj smo imeli le še pot domov.
Dobro uro kasneje smo varno prispeli
nazaj na začetek naše poti. Vsak je
s svojim vtisom, svojim mnenjem in
novim pridobljenim znanjem krenil
svojo pot, ne da bi se v celoti zavedal,
da bo to znanje nekoč uporabil.

Dominika Zupan, 8. a

DAN ŠOLE
8. januarja smo se učenci
7. razredov na Osnovni
šoli narodnega heroja
Rajka Hrastnik udeležili
šolskega kviza o začetkih
poučevanja v Hrastniku.
Zjutraj smo se o tej temi
pogovarjali in učili, opoldne pa smo
se odpravili v športno dvorano, kjer je
potekal kviz med učenci šestih, sedmih
in osmih razredov. Vsak razred je imel
svojo temo: šesti razred – Vila de Seppi
in Steklarna; sedmi razred – Zgodovina
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PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCA

šolstva v Hrastniku; osmi razred – heroj
Rajko in Pohorski bataljon.
Največ točk so v vseh razredih dosegli
učenci c-razredov, ki obiskujejo
podružnično šolo na Dolu, a se trenutno

izobražujejo pri nas, saj se njihova šola
prenavlja. Vsi smo uživali in se naučili
nekaj novega o naši šoli, heroju Rajku
in Hrastniku.
				
		
Nika Majes, 7.a
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Učenci 8. in 9. razredov Osnovne šole
narodnega heroja Rajka Hrastnik smo bili
v čast 11. obletnici ustanovitve Policijskega
veteranskega društva Sever Zasavje
povabljeni na otvoritev potujoče razstave
Vojna za samostojno Slovenijo 1991.

POTUJOČA RAZSTAVA VOJNA ZA
SAMOSTOJNO SLOVENIJO 1991

Razstavo je postavilo društvo Sever v
sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine
v Ljubljani. Pripravljena je bila ob 25.
obletnici osamosvojitve Slovenije in vojne
za njo. Ob ogledu razstave je bil možen
tudi voden ogled njenih posameznih delov.
Predstavila jo je nekdanja vodja Muzeja
slovenske policije ter kustosinja, Biserka
Debeljak.
Razstava je bila odprta in na voljo za ogled
od 26. februarja do 3. marca. Na ogled je
bila za potrebe šole ter vsak dan med 16.
in 18. uro za druge občane. Če so imeli
obiskovalci vprašanja, so bili tam na voljo
tudi člani Policijskega veteranskega društva
Sever, ki so nanje odgovorili.
Nina Perko, 9.b

STEKLOSLIKARSKE DELAVNICE
Učenci 8. in 9. razredov Osnovne šole
narodnega heroja Rajka Hrastnik smo
bili v čast 11. obletnici ustanovitve
Policijskega
veteranskega
društva
Sever Zasavje povabljeni na otvoritev
potujoče razstave Vojna za samostojno
Slovenijo 1991.
Razstavo je postavilo društvo Sever
v sodelovanju z Muzejem novejše
zgodovine v Ljubljani. Pripravljena je
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EMILIJA PAVLIČ: SEM KUHARICA, NE POGREJEVALKA HRANE
Emilija Pavlič, ki se že vrsto let zavzema
za ekološko kuhanje in prehrano, je bila
letos že dvakrat v Hrastniku. V soboto,
26. februarja, je gostovala v Domu za
starejše Hrastnik, v četrtek, 5. aprila,
pa v Mladinskem centru Hrastnik.
Znana strokovnjakinja, ki jo poznamo
tudi iz oddaje Dobro jutro, je s svojim
znanjem, iskrivostjo, duhovitostjo in
neposrednostjo obakrat navdušila vse
po vrsti.
Pri svojem delu vztraja že 50 let, saj
se tudi po upokojitvi zavzema za
tradicionalno prehrano. Ne strinja
se z mladimi, ki se jim zdi kuhanje
nepotrebno. »Za to področje mnogi
nimajo ne znanja ne spoštovanja ne
potrpljenja. Prisegajo na kupljeno hrano,
ki jo potem pogrevajo. Še posebej so v
prehrani za otroke škodljivi aditivi, ker
poškodujejo možgane,« je dejala. Zato
je napisala v ta namen dve knjigi, ki sta
posvečeni otroški prehrani: Za otroke
kuhamo zdravo, ki je bila uvrščena med
18 najboljših knjig o zdravi prehrani
na svetu po izboru Gourmand World
Cookbook, in knjigo Mamica, nauči me
kuhati, ki je prejela ugledno priznanje
na mednarodnem knjižnem sejmu
kuharskih knjig. Poleg receptov ima v
knjigah še zanimive, uporabne nasvete.
Odsvetuje kupljene kekse in podobne
sladkarije. »Bolje, da si namažejo na
kruh marmelado,« je nadaljevala. »Smo
pa za ekološko kuhanje dolžni poskrbeti
starejši, ker imamo dovolj znanja, saj

smo zrasli ob zdravi
prehrani.
Ješprenj,
prosena
kaša
in
polenta so bili na mizi
večkrat na teden.«
Še posebej poudarja
uživanje fižola, ki bi ga
za ohranitev zdravih
možganov
morali
pojesti vsak dan vsaj
eno žlico. Prav tako
priporoča
različne
leče in čičeriko. Pa
še mandeljne, nekaj
orehov,
namočeno
suho sadje in sveža
jabolka. »Vsak po
svojih močeh naj
se
bori
ohranjati
tradicionalne
jedi
– prav tako kot se
sadjarji
zavzemajo
za sadike starih sort
sadja ali vrtičkarji
za ohranitev starih
semen.« Obroki za starejše in otroke
naj bodo podobni – okusni, ena rihta in
zraven še nekaj malega.
Zavzema se tudi za ohranitev pinc –
buhteljnov, značilnih za Primorsko,
Notranjsko in Istro. Nastajali so pred
očmi obiskovalcev, medtem ko je
razlagala o značilnostih ekološkega
prehranjevanja
in
življenjskih
modrostih. Testo je večkrat obrnila,
vzhajano pa na vrhu trikrat prerezala
s škarjami. »Treba ga je
dati v mrzlo pečico,« je
poudarila, »če je vzhajano
le do treh četrtin. Dobro
vzhajano pa v toplo. Prav
tako dajemo v mrzlo
pečico doma narejeno
testo za pico, kupljeno pa
v vročo.«
Milena Zupan, članica
Kmečkih žena in deklet:
»Naša generacija pridno
uporablja
recepte
naših mam in babic in
upošteva nasvete, ki jih
je natrosila gospa Emilija.
Si pa želim, da bi tudi
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hidrometrom. Če vlaga ni med 40 in
60 %, zavrimo vodo, v katero smo dali
morsko sol.
– Pijmo le vodo, čaj rabi tri ure, da se
pretoči preko ledvic. Rož’ce zalivamo,
sebe pa ne ...
– Skrinje odsvetujem; če pa jih že
imamo, hrane ne konzervirajmo –
zamrznjena naj bo le kak mesec.
– Za gnetenje testa uporabljajmo lesen
ploh, kakršnega izdelujejo Ribničani.

– V testo za palačinke damo med. Tudi
za kruh uporabimo med namesto
sladkorja. Kvas dodamo na koncu, ko
kruh že zamesimo.
– Dno posode namažemo z oljem,
preden natočimo vodo za polento.
– Čebula naj najprej izpari, šele potem
dodamo mast ali olje.
– Na Švedskem ponudijo otrokom
čokolado samo enkrat na štiri mesece,
ker je droga in zato ni za otroke. Enako

velja za kakav.
Damjan Zelenik, vodja službe prehrane
v Domu za starejše: »Emilija je preprosto
čudovita. Več kot potrebni so njeni
obiski predvsem v Zasavju, kjer je po
podatkih NIJZ veliko predebelih otrok.
Samo prisluhniti ji je treba. Ponudbe
nezdrave hrane je preveč.«
Fanči Moljk

V ZASAVJU JE VEDNO VEČ NASADOV OREHOV

mlajše generacije pričele uvajati več
hrane iz domačega okolja in kuhati v
lastnih kuhinjah. Kar bomo umazali,
bomo skupaj pospravili in kuhinja bo
delavnica, ne lekarna.«
V MCH je imela temperamentna
Primorka kar dva pomočnika: 5-letno
Tejo in 9-letnega Jaša, ki sta njeno testo
oblikovala po svoje in kasneje pečeno
tudi ponudila obiskovalcem. »Doma
imam pa dve leti in pol staro vnukinjo,
ki se sama loti tudi testa,« je povedala.
Med dveurnim predavanjem, ki je bilo
bolj podobno gledališki predstavi z
razigrano, hudomušno, samozavestno
in jezično igralko, smo slišali še veliko
njenih praktičnih nasvetov in življenjskih
spoznanj:
– Otroke vključujmo v proces kuhanja z
enostavnimi deli. Navdušimo jih lahko
na različne načine. Sicer bodo kasneje
obvladali pet jezikov, imeli doktorat,
kuhati pa ne bodo znali.
– Če je otrok nasilen ali nemiren, se
stanje s primerno prehrano bistveno
izboljša.
– V stanovanju merimo vlažnost s
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Včasih je imela vsaka
kmečka domačija pred
hišo ponosno orehovo
drevo. Zadnja leta pa
rastejo večji nasadi pod mentorstvom
Slovenskega
strokovnega
društva
lupinarjev. Ustanovljeno je bilo leta
1999 in združuje preko sto manjših in
srednje velikih pridelovalcev orehov,
kostanja in lešnikov. Poznamo jih v
Posavju, Zasavju, na Primorskem, na
Štajerskem ... Nastopajo z blagovno
znamko »Slovenski oreh in lešnik«,
ki zagotavlja slovensko poreklo in
žlahtnost pridelka.
Enega srednje velikih nasadov orehov
premore Jože Kandolf z Dola pri
Hrastniku, ki je že leta 1994 nabavil
sadike v Vipavski dolini pri Marku
Troštu. »Kupil sem 35 sadik sorte Elit,
ki pri običajni zimi ne pomrznejo,«
je povedal Kandolf. »Dvajset sem jih
posadil na Javorju in petnajst na parceli
na Krištandolski cesti. Leta 2011 sem
pri društvu lupinarjev v Mariboru kupil
še 30 sadik in vse sem posadil na
Javorje. Tudi ti orehi ne pozebejo –
Franquette, R. de Montignac, Fernette,
Fernor in Meylannaise.« In kako je treba
za orehe poskrbeti? »Orehov nasad
je treba v aprilu obrezati, pognojiti in
opraviti ustrezno škropljenje.« Ko jih
poberejo, jih operejo, potem pa dajo
v sušilnico, ki ne sme imeti več kot 37
stopinj. Pomemben je tudi prepih, da
odvaja vlago. Po 15. juliju, ko se pojavi
orehova muha, pa je potrebno nasad
škropiti z dovoljenimi insekticidi. Kadar
je dobra letina, je veliko dela predvsem
z luščenjem. Dodajmo, da je Jože tudi
strokovnjak za cepljenje orehov. »V
poštev pridejo nasajeni orehi, stari do
dvajset let.« Izdeluje tudi napravo za
pobiranje orehov in drugega sadja, kar

HRASTOV LIST ŠT. 23

je za pridelovalce zelo dobrodošlo.
Več sreče je imel z letošnjo bero Ludvik
Kupšek v Knezdolu nad Trbovljami,
kjer živi na kmetiji družina Brede in
Ludvika Kupšek, Požlep po domače.
Orehi zaradi večje nadmorske višine
niso pomrznili. »Že prej so nas poznali
po peki domačega kruha in potice,«
je povedala gospodinja Breda. »Pa
večkrat nismo bili zadovoljni s kvaliteto
orehov, zato smo se odločili, da jih
bomo gojili sami.« Njihov nasad je
star 15 let in šteje okoli 120 dreves.
»Naš sadovnjak je testni, kar pomeni,
da vsako leto zbirajo podatke in jih
proučujejo,« je dodal Ludvik. »Leži na
ugodnem, prisojnem terenu. Imamo
francoske sorte, vzgojene v Sloveniji
– Franquette, Fernette, Fernor ...
Vsebujejo take lastnosti, da odženejo
14 dni kasneje kot druge vrste, zato

smo se že dve leti zapovrstjo izognili
zmrzali. Nekaj pa pripomore tudi višja
lega in prevetrenost terena.«
Nasadi se zadnja leta po Zasavju zelo
širijo. To ugotavljajo tudi na Biotehnični
fakulteti Ljubljana, kjer Zasavci največ
sodelujejo z dr. Anito Solar. Solarjeva,
ki izhaja iz Trbovelj, je vzgojila tudi oreh
temno rdeče barve, na kar so zasavski
lupinarji zelo ponosni.
Ljudje se vedno bolj zavedajo pomena
samooskrbe oziroma vedno bolj cenijo
pridelke, ki zrastejo na domačih tleh.
Premalo pa se zavedajo, da prinaša
gojenje lupinarjev v primerjavi z vzrejo
govedi, na primer, veliko večji finančni
donos. In manj izpustov CO2 v ozračje.

Fanči Moljk
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Zavod ZON.si je 3. aprila združil in
povezal skoraj 50 uspešnih zasavskih
žensk. Dogodek, poimenovan Rudarske
princese, je gostil uspešne zasavske
ženske iz poslovnega sveta, športa,
glasbe, umetnosti ... Namen srečanja,
ki naj bi postalo tradicionalno, je, da
se Zasavke na enem mestu srečajo,
spoznajo, se bodrijo, si pomagajo in
seveda poklepetajo.
»Čas je, da se uspešne zasavske ženske
povežemo in skupaj ustvarjamo za
dobro vseh nas in generacij, ki prihajajo.
In medtem, ko uspešna ženska gradi
prihodnost, doma še posesa, pomije
posodo, naredi domačo nalogo z
otroki in še tisoč drugih stvar. Ker

NOVICE
so naše zasavske princese
tudi preproste ženske z
vsakdanjimi težavami, skrbmi
in čustvi,« je poudarila
organizatorka
dogodka,
urednica
Zasavskih onlajn novic Neža Šabanovič
Grmšek.
Svoje osebne zgodbe o tem, kako
usklajevati posel in družino, so
predstavile tri uspešne zasavske
ženske: podjetnica Romana Skrinjar
Alauf, ki pravi, da se je po težki bolezni
ponovno rodila in ugotovila, da je
potrebno uživati v trenutku in se
veseliti majhnih stvari; podjetnica in
zdaj poslanka v državnem zboru Vojka
Šergan, ki je ob ustanavljanju podjetja

RUDARSKE PRINCESE
pred 30 leti čez noč postala tudi mama,
posvojila je namreč 11 dni starega
dojenčka; in Nina Jelen, osnovnošolska
učiteljica Podružnične šole Podkum,
ki ji (predvsem v neprespanih nočeh)
nikoli ne zmanjka idej in ki poskrbi, da
je šola zabavna.
Sledila je delavnica, v kateri so
udeleženke pokazale in dokazale,
kakšne adute skrivajo v rokavu. Vsako
omizje je namreč dobilo nalogo, da
v kratkem času z združenimi močmi
ustanovi fiktivno podjetje, določi ime,
blagovno znamko, slogan, lokacijo
podjetja, ponudbo in poišče potencialne
kupce. Vse, kar so prejele, je bil listič z
idejo: luksuzni hotel s petimi zvezdicami,
trgovina z erotičnimi pripomočki, poleti
na Luno z raketo, ranč divjih prašičev,
zip line s trboveljskega dimnika in
restavracija s hrano, nabrano v naravi.
Ideje so švigale kot ognjemet in ni vrag,
da se kakšna v prihodnosti ne uresniči.
Zasavske dame pa so dokazale tudi, da
je prihodnost v povezovanju.

SLOVENSKA NOTA 2018 ODPIRA SVOJA VRATA

Mladinski
center
Hrastnik
vnovič
odpira vrata vsem
navdušencem nad
slovensko glasbo – začenja se nova
sezona Slovenske note. Gre za novo
pevsko tekmovanje v Zasavju, ki ga je
MCH prvič priredil lansko leto. Na njem
sodelujejo neuveljavljeni pevci in pevke,
med seboj se pomerijo v prepevanju
priredb slovenskih pesmi, na koncu pa
je zmagovalcu oz. zmagovalki dodeljena

Pogovorni večer s Sonjo Javornik

JM
Foto: ZON.si
prav posebna nagrada – prva avtorska
pesem.
Na pustno soboto, 10. februarja, smo
skupaj z Občinsko zvezo prijateljev
mladine Hrastnik v veliki dvorani
večnamenskega družbenega objekta
v Podkraju pripravili pustno otroško
ustvarjalno delavnico.
V
dogovoru
z
animatorkama,
Lilijano Oplotnik in Špelo Ulaga,
so naše prizadevne prostovoljke
Vanda Crnkovič, Darinka Gašparut
in Alma Škofic že v petek pripravile
raznobarvne
ovratne
metuljčke,
material in polizdelke, tako da je otroke
pričakala pestra izbira izdelave različnih
pustnih mask. Za veselo in ustvarjalno
razpoloženje pa je poskrbel naš
vsestranski ustvarjalec Matej Kaiser,
ki je na mizo postavil velike in slastne
pustne krofe.

PUSTNA USTVARJALNA DELAVNICA
Lilijane in Špele ter ob pomoči Damjane
in Mateja pričeli izdelovati različne
pustne maske. Vložen trud otroških
ustvarjalcev je bil poplačan, saj so lahko

svoje pustne maske odnesli domov.

			

Adi Zaletel
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V ta namen je Mladinski center Hrastnik
organiziral promocijske dogodke pred
avdicijo za letošnjo Slovensko noto. Prvi
teden, 23. marca 2018, je MCH obiskala
primadona slovenskega rumenega
žurnalizma v Sloveniji, sicer pa tudi
novinarka in sociologinja kulture,
Sonja Javornik. Nejc Ašič, idejni vodja
Slovenske note, se je z njo pogovarjal
o slavi, novinarstvu in estradi pri nas.
Dogodek je bil uvertura v Slovensko
noto 2018.
En teden kasneje je sledilo »rojstvo«
prve pesmi Samanthe Maye Šolaje,
zmagovalke Slovenske note 2017.
Z odličnim mladim nadobudnim
bendom The Takeover je v MCH
priredila prav poseben koncert. Slišali
smo lahko mnoge slovenske in tudi
tuje pesmi v njeni jazzovski, nekoliko
skrivnostni različici. Na koncu večera
pa je premierno za vse zbrane zapela

Tako so otroci, zbralo se jih je 10, in
njihovi spremljevalci sledili navodilom
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pesem Tu in tam, ki ji jo je MCH poklonil
za nagrado. Melodijo za pesem je
napisal kreativni glasbenik, Trboveljčan
Rok Hvala, besedilo pa Urška Zoja Jeršin.
S to pesmijo je Hrastnik dobil novost
na področju kvalitetne pop glasbe
in s tem prispeval košček k mozaiku
celotne slovenske glasbene scene,
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kateri Slovenska nota skuša pomagati
in jo sorazvijati. Pesem pa bo kmalu
zakrožila tudi po radijskih valovih.
Oba omenjena dogodka sta bila »uvod«
v avdicijo za Slovensko noto 2018, ki
se je odvila 7. aprila 2018 v MCH. Na
pevsko tekmovanje so prispele prijave iz
praktično celotne Slovenije – od Mozirja
do Kamnika, od Rogaške Slatine do
Brežic. Slovenska nota je s tem postala
zares slovenska. Vse nadobudne mlade

pevke in pevce, ki so se želeli uvrstiti na
omenjeno tekmovanje, katerega finalni
dogodek bo potekal 1. septembra 2018
ob 20:00 v Delavskem domu Hrastnik,
je
ocenjevala
šestčlanska
žirija.
Sestavljali so jo lanskoletna zmagovalka
Slovenske note Samantha Maya Šolaja,
novomeška pevka in avtorica pesmi
Jana Sen, učitelj petja in vodja vokalne
šole Vocal BK Studio iz Laškega
Boštjan Korošec, pevec in sodelujoči
pri oddaji Slovenija ima talent Dare
Acoustic, mlada pevka in piska lastnih
melodij Sandra Erpe ter trenutno
ena najbolj popularnih mladih pevk
Anabel. Odločitev žirije bo znana
kmalu in oznanjena na Facebook strani
Slovenske note in Mladinskega centra
Hrastnik. Kmalu bomo torej lahko
izvedeli, koga bomo 1. septembra
poslušali prepevati slovenske pesmi
ter kdo se bo potegoval za lovoriko
Slovenske note 2018.
Letošnja sezona Slovenske note
zagotovo obljublja veliko dobre,
kvalitetne slovenske glasbe, novo
mladostno energijo, zabavne in
zanimive mlade pevke in pevce ter
predvsem obilico zabave in razvedrila.
Kaj kmalu bo MCH tudi razkril, kateri
bend bo spremljal vse pevke in
pevce na finalnem dogodku, kdo bo
vodil Slovensko noto 2018, kdo bo
pisal melodijo zmagovalki oziroma
zmagovalcu
…
Sezona
letošnje
Slovenske note se torej dodobra
odpira. Naj živi slovenska glasba!

MCH

Lanskoletna zmagovalka Samantha Maya Šolaja je premierno predstavila
svojo pesem Tu in tam
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SENZORNA SOBA IN DELO V ODDELKIH ZA
IZOBRAŽEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

Učenci nižjega
izobrazbenega standarda
(NIS) in posebnega
programa vzgoje
in izobraževanja (PPVI) Osnovne šole
narodnega heroja Rajka vsako leto za
starše pripravijo praznični program.
Tudi letos so se odlično odrezali in pripravili resnično lep in prisrčen program.
Že v dopoldanskem času so se pokazali
otrokom Vrtca Hrastnik, v naslednjih
dneh pa so se predstavili še učencem
1. razreda in na prireditvi društva Sožitje.

Prireditev smo tokrat povezali z
otvoritvijo senzorne sobe. V lanskem
letu smo se prijavili na razpis za
pridobitev sponzorstva in donacij, ki ga
je razpisala Steklarna Hrastnik. V prijavi
smo zapisali, da bi na šoli želeli urediti
senzorno sobo. V Steklarni so naš
projekt prepoznali kot dober in nam
namenili 2.000 EUR. Nekaj smo dodali
še sami in ob koncu prireditve smo to
sobo tudi svečano otvorili.
Senzorna soba je posebno opremljena soba, ki omogoča sproščeno in

čutno zaznavanje v prijetnem in udobnem
okolju. Namenjena je
pomiritvi ali stimulaciji
uporabnikov. V njej se
nahajajo različni zvočni,
vidni, tipni in slušni
dražljaji, ki stimulirajo
čute. S čutno stimulacijo pozitivno vplivamo na
zmanjševanje napetosti, izražanje čustev, dvig
motivacije,
izboljšanje
koncentracije in komunikacije, spodbujamo pa
tudi raziskovanje.
Senzorna soba je v
prvi vrsti namenjena
učencem
nižjega
izobrazbenega standarda in posebnega
programa vzgoje in izobraževanja,
uporabljajo pa jo tudi drugi učenci s
posebnimi potrebami, ki so vključeni
v redne oddelke. Tudi sicer imamo na
naši šoli enkratno možnost izvajanja
inkluzije, saj se učenci, ki se šolajo v
oddelkih s prilagojenim programom,
vključujejo in sodelujejo pri dejavnostih,
ki jih organiziramo za učence v rednih
oddelkih.
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»V senzorni sobi je zelo lepo. V njej
se lahko sprostiš. Všeč mi je, da v njej
igra glasba. Meni je zelo všeč bazen
s kroglicami. Rada se gugam na
gugalniku. Rada sem v senzorni sobi.«
(Julija)
Svoje mnenje o novi pridobitvi pa
imajo tudi starši:

»V senzorni sobi se počutim sproščeno.
Všeč mi je gugalni stol in bazen z
žogicami. Rada imam tudi mehke
blazine. Všeč mi je vodni stolp in rožice
na steni.« (Mateja)
»V senzorni sobi mi je všeč gugalnik,
na njem se rad sproščam in včasih
zaspim. Rad gledam vodni stolp. Všeč
mi je glasba na radiu. Rad gledam
simulator dežja.« (Dominik)

V oddelke s prilagojenim programom
je trenutno vključenih 21 učencev in
takšno število omogoča, da so učenci
pogosto zunaj, kjer z izkustvenim
učenjem pridobivajo novo znanje,

»Senzorna soba je prostor, kjer se
spočijemo. V tej sobi so igrače, lepa
svetloba. Rada se uležem na blazine in
gledam te lučke, ki se premikajo okoli
mene. Zanimive so tudi kroglice, ki so
različne barve. Tudi slike na steni so
kot žive. Najbolj mi je všeč, ko se te
ribice v sliki premikajo.« (Kaja)

čim več izkušenj, spoznavati ožjo in
širšo okolico, spoznavati in preizkušati
vsakdanja opravila ter pridobivati učne
vsebine preko izkustvenega učenja. Pri
tem je v veliko pomoč lokalna skupnost
(trgovine, pošta, banka itd.), ki učencem
prijazno in potrpežljivo predstavlja
svoje dejavnosti. V okviru projekta se
dotaknemo različnih področji: bonton,
rokovanje z denarjem, priprava
obrokov, samostojnost v okolju in
integracija v okolje.

zahvaliti tudi ustanoviteljici Občini
Hrastnik in županu Miranu Jeriču, saj
so nam že pred leti prisluhnili in na
podlagi naših potreb razpisali dve
kadrovski štipendiji za specialnega
in rehabilitacijskega pedagoga. Obe
štipendistki sta tako že zaposleni
na naši šoli. V tem trenutku imamo
na šoli zaposlenih šest specialnih in
rehabilitacijskih pedagogov, kar je
glede na vsesplošno pomanjkanje tega
kadra velik uspeh.

Šola izvaja tudi projekt Življenje me uči,
katerega namen je učencem omogočiti

Na šoli smo veseli, da imamo strokovno
usposobljen kader. Za to se moramo

Marina Kmet, Anja Kačič i
n Maja Klep

SODELOVANJE V PROGRAMU SVIT JE MODRA ODLOČITEV

»Ko vidiš otroka, kako pride vsak dan
domov iz šole z iskricami v očeh, nato
pa pride sobota in je žalosten, ker ne
more v šolo, takrat veš, da je ta šola
posebna šola. To ni samo šola, ampak
je nekaj več. Mojemu otroku učenje in
aktivnosti prilagodijo na njemu razumljiv
in prijazen način. Učitelji so vedno
na razpolago in vedno najdejo prave
besede in pravo pot do uspeha. Tako je
nastalo eno čudovito sodelovanje med
otrokom, učiteljem in nenazadnje tudi
z nami starši, ki smo ponosni, da je naš
otrok v šoli tako zadovoljen in hkrati
tudi vesel svojih uspehov. To je samo še
ena potrditev, da smo se z vpisom v ta
program odločili pravilno in ni nam žal.«
(mamica otroka, vključenega v oddelek
s prilagojenim programom)

O počutju v senzorni sobi smo
povprašali učence, ki so v njej že bili:

prav tako pa vsaki dve leti učiteljice
zberejo finančna sredstva, s katerimi
vse učence odpeljejo na brezplačno
3-dnevno bivanje. Pred dvema letoma
so učenci tri dni bivali na morju, letos
pa se bodo odpravili v hribe. S tem
pridobivajo dragocene izkušnje bivanja
v drugem okolju skupaj z vrstniki, se
navajajo na čim večjo samostojnost pri
vsakodnevnih opravilih in spoznavajo
različna življenjska okolja, s čimer so jim
omogočene konkretne izkušnje.
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Marec je mednarodni mesec boja
proti raku debelega črevesa in
danke, mesec, ko opozarjamo na
pomen preprečevanja in zgodnjega
odkrivanja bolezni. Rak debelega
črevesa in danke je 3. najpogostejši
rak pri ženskah in 4. najpogostejši pri
moških. Program Svit je od začetka
delovanja do danes pripomogel
k zmanjšanju števila rakov na
debelem črevesu in danki.
Vsako leto za to obliko raka zboli
okoli 1400 prebivalcev Slovenije, več
kot 700 jih umre, čeprav je rak na
debelem črevesu in danki ena izmed
redkih rakavih bolezni, ki jo je mogoče
preprečiti s presejanjem.
V Sloveniji za to skrbi Program
Svit, državni program presejanja in
zgodnjega odkrivanja predrakavih
sprememb in raka na debelem črevesu
in danki. Presejanje za raka debelega
črevesa in danke pomeni iskanje in
odkrivanje predrakavih in zgodnjih
rakavih sprememb pri navidezno
zdravih
odraslih
s
preprostimi
preiskavami ali testi. Med zdravimi

osebami odkrije tiste, pri katerih je
velika verjetnost, da bi se iz odkritih
sprememb razvil rak, ali pa že imajo
začetno obliko raka. Zgodaj odkrita
bolezen se uspešno zdravi, z odkritjem
predrakavih sprememb pa bolezen
lahko celo preprečimo.
Program Svit prispeva k upadu novih
primerov bolezni
»Zaradi delovanja Programa Svit je
bilo od leta 2009 do sedaj odkritih
več kot 2.600 primerov raka debelega
črevesa in danke in pri 21.000 osebah
je bil odstranjen napredovali adenom,
ki predstavlja večje tveganje za raka.
Učinki Programa Svit so že vidni na
populacijski ravni, saj Register raka od
leta 2011 beleži upad novih primerov
bolezni. 67–70 % raka, ki je bil odkrit v
prvih treh presejalnih krogih Programa
Svit, je bil odkrit v zgodnjem stadiju,
ko bolniki niso potrebovali dodatnega
onkološkega zdravljenja,« je povedala
Dominika Novak Mlakar z NIJZ, vodja
Programa Svit.

Kaj je Program Svit?
Program Svit deluje od leta 2009 in je namenjen prebivalcem v starosti od 50 do 74 let, ki imajo urejeno osnovno zdravstveno zavarovanje.
Cilj Programa Svit, ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ),
je pravočasno odkriti predrakave spremembe (adenome) in raka na
debelem črevesu in danki. Sodelovanje v Programu Svit krije Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, zato vabljenim ne predstavlja dodatnih stroškov.
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Vsaka tretja oseba se na vabilo ne
odzove
Odzivnost vabljenih v Program Svit je
bila v letu 2017 62,7 %. Žal se vsaka
tretja oseba na vabilo v program ne
odzove. V program se za 10 % slabše
odzivajo moški, osebe z nižjo izobrazbo,
samske in ovdovele osebe. Moški se
slabše odzivajo v starosti od 50 do 59
let, med ženskami pa starejše od 70 let.
Za varovanje svojega zdravja lahko
vsak izmed nas stori veliko: z redno telesno aktivnostjo, z zdravim
načinom prehranjevanja, izogibanjem kajenju in prekomerni uporabi
alkohola ter z udeleževanjem v preventivnih zdravstvenih programih.
Zato ne pozabimo:
Sodelovanje v Programu Svit je
modra odločitev, ki vam ali vašim
bližnjim lahko reši življenje.
SVITOVA KONTAKTNA TOČKA:
ZD HRASTNIK, Novi dom 11, 1430
Hrastnik
Vsak torek med 12. in 14. uro v
zdravstvenovzgojnem centru (1.
nadstropje).
Kontaktni osebi: Danijela Stjepanović,
dipl. m. s., Tamara Zemljak, dipl. m. s.
Kontakt: 03/56-54-474, zvc@zdhrastnik.si
Več o Programu Svit najdete na spletni
strani www.program-svit.si.
NIJZ
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Člani Kluba brigadirjev so na svojem
rednem občnem zboru 19. januarja
razpravljali o svojem delu v preteklem
letu in načrtih za leto 2018. Bilo je še
posebej slovesno, saj so razvili svoj nov

NOV PRAPOR BRIGADIRJEV

klubski
prapor.
Brigadirji v tem
času tudi zbirajo
svoje
spomine,
fotografije in vtise iz brigadirskega

življenja za knjigo, ki jo bo letos pripravil
Klub brigadirjev Zasavja.

POROČNA ZAOBLJUBA PO PETDESETIH LETIH

Anton
in
Cvetka
Ravnikar sta v zakonski
stan stopila 20. januarja
1968 v Hrastniku in si
obljubila zvestobo in pomoč v dobrem
in slabem. V petdesetih letih skupnega
družinskega in zakonskega življenja se
je zgodilo veliko lepih pa tudi bolečih
trenutkov, a vendar sta dočakala redek
jubilej, zlato poroko. Na slavljenca je
na dan praznovanja okroglega jubileja
posijalo dolgo pričakovano sonce, ki
ju je s svojimi žarki objelo in obdalo z
energijo, močjo in pogumom za trdne
korake na poti skozi življenje.

Antonu je želja po boljšem življenju
dajala neizmerno moč in voljo, zato se
je izučil za dimnikarja. Svojo poklicno
pot je pričel na trboveljski komunali.
Še danes se ga Trboveljčani radi
spominjajo, kako vestno in marljivo
je čistil dimnike na njihovih domovih,
zaupano pa mu je bilo tudi čiščenje
takrat največjega dimnika v Trbovljah.
Svojo poklicno pot je uspešno zaokrožil
v mehaniki.
Usoda je hotela, da je na strelišču v
Trbovljah spoznal Cvetko in takoj ga je
zadela Amorjeva puščica, kmalu zatem

pa sta si zasnovala skupno življenje.
Skupaj z ženo sta si ustvarila prijeten
dom, ki je še danes njuno zatočišče.
Znal je usklajevati poklicno in družinsko
življenje in bil vedno pripravljen
pomagati družini, predvsem sinovoma
Alešu in Toniju. Cvetka je takoj po
zaključenem šolanju poiskala delo
in se zaposlila v Steklarni Hrastnik,
kjer je delala vse do upokojitve. Svoj
prosti čas je namenila strelstvu, kjer
je dosegla zavidljive rezultate, njen
najboljši
dosežek
pa je bil zadetek
v Antonovo srce.
Usoda jima skupne
poti ni tlakovala le s
srečo in radostjo, pa
vendar sta s polno
mero razumevanja
znala
premagati
težka obdobja.

Teme so bile predstavljene na poljuden, lahko razumljiv način. Pangeršič je
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Marno izvedli že zjutraj, pred pohodom.
Z nagovorom sta pohodnike pozdravila
župan Miran Jerič in Jože Velikonja,
predsednik KS. Kot vsako leto so se

s polaganjem cvetja pred spomenik
poklonili deportiranim krajanom, ki so
jih izselili na začetku vojne.
Vzponu na Ostri vrh sta letos botrovala
blato in gosta megla. Vseskozi je bilo
oblačno, na vrhu pa jih je presenetil še
dež, ki je ob nizkih temperaturah sproti
zmrzoval. Kljub vsemu so bili pohodniki
ves čas dobro razpoloženi.
Po prihodu v dolino so Cvetki Medvešek
podelili simbolično nagrado, ker se je
pohoda udeležila vseh pet let. Sledilo je
družabno srečanje krajanov Marnega,
ki so se lahko pogreli ob kuhanem vinu,
kavi in golažu.
Fanči Moljk
Foto: Jerica Velikonja

Rok Jenko

BUKVARNA ZMAJEVA LUKNJA IMA NOVEGA ZMAJČKA

Zmajeva
luknja na
Dolu si je
že pridobila domovinsko pravico, saj zahaja vanjo vse več ljubiteljev knjig.
Posvojijo jih, si jih sposojajo, še
največ pa prinašajo od doma, ker
nimajo dovolj polic ali pa se selijo
... Od odprtja (pred dvema letoma
in pol) dalje sta bili zaposleni Polona in Mojca, zdaj pa je v bukvarni Andrej Kumer, ki je na svojem
Facebook profilu že zapisal: »Moja
najboljša služba doslej.« In nam
zaupal, da so njegove najljubše
knjige zgodovinske in znanstvenofantastične.

Sinovoma Alešu in
Toniju sta nesebično
posvečala
svoj
prosti čas ter se

poudaril
predvsem
revolucionarne
prednosti
blockchain
tehnologije,
ki ni uporabna samo
v finančnem sektorju. S svojo prednostjo sledljivosti, preverljivosti in varnosti
podatkov jo bomo v prihodnje lahko
uporabili pri sledljivosti produktov, pri

Kratek kulturni program so člani MePZ

NA MARNEM JANUARJA ŽE PETI POHOD

trudila, da bi imela srečno otroštvo.
Vedno sta bila nanju in na njune
dosežke izjemno ponosna, podarila sta
jima tudi veliko nadarjenost za ročne
spretnosti. Še posebej sta ponosna
na športne dosežke Tonija, ki se je
udeležil celo paraolimpijskih iger v
Ameriki. »Veliko sreče, zadovoljstva,
predvsem pa zdravja,« je nasmejanima
zlatoporočencema zaželel podžupan
Vinko Žagar.

KRIPTOVALUTE V MCH
Mladinski center Hrastnik je 4. aprila
organiziral delavnico Uvod v kriptovalute, ki jo je vodil direktor Katapulta,
Jernej Pangeršič. Polna predavalnica
mladinskega centra je pričala o tem, da
ljudi različnih generacij kriptovalute zanimajo ali pa so zgolj želeli izvedeti, kaj
točno je blockchain tehnologija, bitcoin,
kako kritpovalute nastanejo in kako se
z njimi trguje.

V soboto, 13. januarja, so na Marnem
ob krajevnem prazniku izvedli peti,
zdaj že tradicionalni pohod na
Ostri vrh. Letos se je kljub nekoliko
neugodnim vremenskim razmeram do
vrha povzpelo 25 pohodnikov.

Urnik se ni spremenil, le da je v
dopoldanskem času odprto do
14. ure, ne do 15. Popoldanski
čas pa je enak – ob ponedeljkih
in sredah. »Veseli bomo vašega
obiska – tako v zvezi s knjigami
kot z obiskovanjem različnih
delavnic, predavanj ali druženj,
ki jih pripravljamo tudi v novem
letu 2018,« je dejala Mateja Jecl,
predsednica društva Rast, ki ima
bukvarno v oskrbi.
Fanči Moljk

POMLADANSKA OPRAVILA V VRTU IN SADOVNJAKU

glasovanjih (na primer na volitvah), v
medicini, zavarovalništvu in na številnih
drugih področjih.
MCH
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V
torek,
27.
februarja, smo v
večnamenski
družbeni objekt Podkraj povabili našo
priznano strokovnjakinjo s področja agronomije in permakulture, Nado
Grešak, ki je pripravila zelo poučno
predavanje o pomladanskih opravilih v
zelenjavnem in cvetličnem vrtu ter sadovnjaku.
Praktični nasveti predavateljice, ki
svoje znanje, obogateno z večletnimi
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izkušnjami na obravnavanih področjih,
prenaša na udeležence predavanj,
so dobra popotnica za kvalitetnejšo
in redno domačo oskrbo z zelenjavo,
sadjem in jagodičevjem ter za pravilno
nego in oskrbo grmovnic.
V krajevni skupnosti Steklarna že
več let organiziramo predavanja s
ciljem oživitve domače oskrbe, to je
samooskrbe občanov, zato so takšna

predavanja stalnica v našem programu
dela. Seveda pa pričakujemo veliko
večji odziv občanov ter zavedanje
in spoznanje, da lahko sami veliko
storimo zase na področju oskrbe s
sadjem, zelenjavo in jagodičevjem, če
pridobimo nekaj osnovnega znanja in
praktičnih nasvetov.

Adi Zaletel
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V soboto, 20. januarja, je
potekalo na Golteh v organizaciji Gasilske zveze Slovenije tretje vseslovensko
smučanje gasilcev in tekmovanje v veleslalomu,
organizirano za vse kategorije članstva. PGD Turje
se je udeležilo tekmovanja
v vseh treh letih.
»Sodelovali smo v vseh
kategorijah, razen v kategoriji starejših gasilcev,«
je povedal predsednik
Roman Grešak. »Skupaj je
bilo 11 tekmovalcev. Uvrstili so se odlično, tako da
smo ekipno zasedli tretje
mesto v smučarskem tekmovanju gasilcev Slovenije. Veseli smo, da smo bili
tako uspešni.«
Posamezni tekmovalci so
zasedli naslednje stopničke:

NOVICE
GASILCI IZ TURJA ODLIČNI NA
VSESLOVENSKEM SMUČANJU NA GOLTEH
3. mesto – pionirji: Luka
Brilej
3. mesto – mladinke: Zala
Benko
2. mesto – pripravnice:
Monika Grešak

12. mednarodno tekmovanje harmonikarjev za nagrado Avsenik 2018, ki je
potekalo 3. in 4. februarja v Begunjah
na Gorenjskem, je bilo tudi letos v organizaciji Tradicije Avsenik in Glasbene šole Radovljica. Tako se je v Avsenikovi gostilni Pri Jožovcu zbralo preko
sto harmonikarjev iz cele Slovenije in
posamezniki iz tujine. Med njimi so bili

Fanči Moljk
Foto: PGD Turje

HRASTNIŠKI HARMONIKARJI IGRALI
ZA NAGRADO AVSENIK 2018
tudi trije Dolani, gojenci Glasbene šole
Hrastnik, ki so dosegli odlične rezultate.
Od 100 možnih
točk so dosegli:
– Lovro Peklar:
srebrno priznanje, 93,67 točk
– Antonio Jukić:
zlato priznanje,
96 točk
– Žan Ramšak:
zlato priznanje,
96,83 točk
Lovro, ki igra
na
diatonično
harmoniko
(2.
Razred), je tekmoval v kategoriji
B, prvič, v enaki
kategoriji tudi Antonio (6.razred)
in Žan (7.razred),
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pri Andrejinih sorodnikih. »Tam smo
našle tudi voziček, ki že nekaj časa ni
bil v rabi. Malo čiščenja in podmazanja
koles in rude, pa je bil spet v funkciji,«
so dodale. »Aleksej je našel tudi staro

šajtrgo, jo popravil in jo dal v funkcijo.
Tudi obleke smo oprale in izbrale, kar
nam je ustrezalo.«
Fanči Moljk

Tudi letos so imeli srečo pri izbiri
glasbene skupine, saj so člani Folk
idolov znani po tem, da znajo s svojimi
pesmimi ustvariti dobro razpoloženje.
Da ne govorimo o slikovitih maškarah.
Že bežen pogled po zasedenih mizah
je pokazal, da so skoraj vsi obiskovalci
oblečeni v različne maske. Najbolj so
navdušile »branjevke z Dula«. Že pred
večerjo so vsem postregle z zeljem,
s suhimi klobasami, suhim sadjem,
keksi ... Kasneje pa so s svoje bogato
založene stojnice radodarno delile
domače pridelke in izdelke: rezance,
medico, suho sadje, buče ... Povedale
so, da so stare obleke dobile v Logatcu

Na Golte se je odpeljalo
tudi 11 članov PGD Dol
s Timotejem Funklom,
predsednikom GZ Hrastnik na čelu. »Mi smo se
samo smučali, nismo tekmovali, saj je bil dogodek
tudi družabnega značaja.« Je pa Funkel sodeloval
pri podeljevanju pokalov,
saj je član upravnega
odbora GZ Slovenije.

1. mesto – pionirke: Brina
Benko

PUSTNI PLES NA DOLU PRIVABIL ŠTEVILNE MAŠKARE

P u s t n a
prireditev,
ki je lani
navdušila
krajane in druge obiskovalce, je
gotovo spodbudila člane Sveta KS Dol
pri Hrastniku in Mladinskega centra
Hrastnik, da so se ponovno lotili
organizacije tega veselega dogodka.

oba na klavirski harmoniki, že tretjič.
Tekmovalci se predstavijo z dvema tekmovalnima skladbama; eno obvezno iz
razpisa, vnaprej predlagano po izboru
strokovnih sodelavcev organizatorja, in
eno po lastni izbiri iz Avsenikovega repertoarja.
»Letos se bomo poleg tekmovanja
Avsenik udeležili še tekmovanj Svirel,
Holmar in Beltinci,« je povedal njihov
mentor Rok Sitar. »Vsa tekmovanja so
mednarodna. Le da bomo na omenjenih izvajali povsem drugačen program, kot smo ga pri Avseniku.«

OKROGEL JUBILEJ POROKE OB ZVOKIH CITER

Planinski dom Gore,
kjer se je v zadnjih letih
izvedlo veliko okroglih
jubilejev
porok,
je
bil minulo soboto
prizorišče prav
posebne poroke. Albin in Stanislava
Dušak sta v prelepem razgledu na
okoliške hribe praznovala petdeset let
skupnega življenja. Okrogel jubilej je
potrdil župan Miran Jerič v navzočnosti
družine in številnih gostov. Slovesnost
je bila odlično pripravljena in nabita s
čustvi, najlepši trenutek obreda pa je
sledil po poljubu zlatoporočencev, saj
nam je citrarka Janja Brlec zaigrala in
zapela eno izmed najlepših slovenskih
balad »Le s teboj«. Le redki so pri tem

Dodal je še, da so njegovi učenci zelo
delavni in da je nanje zelo ponosen. »Je
pa gotovo, da brez pomoči staršev ne
bi bili tako uspešni.«

Fanči Moljk
Foto: Arhiv GŠ
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lahko zadrževali solze.
Albin je bil izredno marljiv in odgovoren
fantič, zato je uspešno zaključil šolo
in se zaposlil kot sobopleskar pri
Komunalnem
obrtnem
podjetju
Hrastnik. Pa vendar je želel nekaj
več, zato se je odločil, da si zaposlitev
poišče v tujini. V tem času je nedaleč
od njegovega doma preskočila iskrica
ljubezni do bodoče žene Stanislave.
Živeti v tujini vrsto let, daleč od
soproge, družine in prijateljev, je bilo
izjemno težko, zato se je vrnil domov
k družini, kjer se je zanj
pričelo novo poglavje
v življenju. Je človek, ki
je nenehno v gibanju,
zato ima tudi v jeseni
življenja številne hobije,
s katerimi si bogati
življenje in v katerih
najde
sprostitev
in
notranji mir. V mladosti
se je rad posvečal
kolesarstvu, sedaj pa
obožuje sprehode v
naravi.

Stanislava se je po končani osnovni šoli
zaposlila v Steklarni Hrastnik, nato pa
z delom nadaljevala v Sijaju, ki mu je
ostala zvesta vse do upokojitve. Bila je
izredno marljivo dekle veselega duha,
usoda pa je želela, da je spoznala Albina,
s katerim sta se pred petdesetimi leti
poročila. Z rojstvom sinov Aleša in
Janeza so postali prava družina. Nikoli
ji ni bilo težko, saj ji je vera v družino
vedno znova vlivala dodatno moč in
pozitivno energijo.
Danes sta ji v veselje vrtnarjenje in
skrb za vnuke, ki ju radi obiščejo na
domu. S svojo ljubeznijo, modrostjo in
požrtvovalnostjo sta skupaj z Albinom
dala svoj trajnostni prispevek k njihovem
odraščanju. »Prepričan sem, da sta
dala dober zgled svojim potomcem, da
bodo radostne trenutke tega slavja radi
delili z vama in da vama iskreno želijo
vse najboljše tudi vnaprej,« je zaželel
nasmejanima
zlatoporočencema
župan Miran Jerič.

Rok Jenko
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V RAJSKI DOLINI IMAMO ZASAVCI RAJSKO SMUČIŠČE

Planinci
pozimi radi
zahajajo v
zasavsko
hribovje, saj ni tako nevarno kot alpski vršaci. V Zasavju so tudi različna
smučišča in Rajska dolina pod Kalom je
med najlepšimi in najbolj primernimi za
družinsko smučanje. Lokacija je ugodna že zato, ker se ni treba voziti kam
daleč pa tudi vozovnice so občutno
cenejše.

»Letos imamo res srečo, da so ugodne
razmere ravno v počitniških dneh,« je
med zimskimi počitnicami ugotavljal
Ivan Potrata, predsednik Smučarskega
društva Hrastnik. »Smučišče je lepo poteptano, opremljeno z znaki, zaščitno
mrežo, dovoljenje za obratovanje izdano ...«

San Di Ego so se
ustavili v Hrastniku
ob
tromesečni
klubski turneji v
čast petletnici delovanja.
Kot že pred štirimi leti
so tudi tokrat napolnili
MCH do zadnjega kotička
in dokazali, da rokerska
scena v naših krajih še živi.
To so potrdili tudi dobro
uigrani mladci iz domače
glasbene zasedbe Warning,
ki so ogrevali publiko kot
predskupina.
Nejc
Zupančič
z
glasbenega
portala
rocker.si je po koncertu

Ekipa, ki že desetletja dela prostovoljno, je med počitnicami organizirala
brezplačen prevoz s kombijem Milana
Laknerja, a odziva ni bilo.
3. marca je bilo na Kalu smučarsko
tekmovanje v veleslalomu, ki se ga je
udeležilo 30 tekmovalcev in ostalih
smučarjev. Potekalo je v organizaciji
Smučarskega društva Hrastnik.
Ivan Potrata: »Za obratovanje smučišča
je potrebno najmanj sedem usposobljenih oseb, za organizacijo tekmovanja pa dvajset. Veseli smo, da ni bilo nobenih poškodb, saj smo za varnost na
smučišču odlično poskrbeli. Prijetno so
nas presenetili tudi mladi prostovoljci,

devet jih je bilo, ki nam želijo pomagati
tako pozimi kot poleti. Vsem pomočnikom smo zelo hvaležni. Pogrešamo
pa hrastniške organizacije, ki delajo za
mladino pa tudi za starejše, da ne izkoristijo naše Rajske doline, kadar imamo
sneg. Predvsem šole.«
In česa si želijo organizatorji v prihodnje? Da bi znali slikovito pokrajino in
bližino planinske koče bolje izkoristiti
v športne in turistične namene. V vseh
letnih časih. Dobrodošlo bi bilo tudi
zasneževanje smučišča. »Predvsem pa
več spoštovanja do dela, povezovanja,
druženja in sodelovanja,« poudarja Potrata.
Fanči Moljk

SAN DI EGO V MLADINSKEM CENTRU HRASTNIK
zapisal: »Sobotni nastop
zagotovo ni razočaral.
Prijetno, butično prizorišče
hrastniškega mladinskega
centra, glasbeno aktiven in
uspehov lačen podmladek
ter žurerske himne v
izvedbi odlično uigrane
ekipe so recept za pravi
rokenrol, ki je po besedah
pevca Sergeja Škofljanca,
v teh krajih, tako kot on,
doma.«

Mladinski center Hrastnik
in Knjižnica Antona Sovreta
sta 29. marca v knjižnici
pripravila pogovorni večer s
Ksenijo Benedetti, šefinjo državnega
protokola. Z njo se je pogovarjal Jani
Medvešek, direktor MCH in novinar,
ki je s protokolom tesno sodeloval
predvsem ob številnih predsedniških
obiskih doma in v tujini, ko je opravljal
delo svetovalca za medije v Uradu
predsednika republike dr. Danila Türka.
Na spletu so se nekaj dni pred tem
dogodkom pojavljali komentarji v
smislu: »To bo pa zanimiv večer.« In je
res bil. Že takoj na začetku. Po pozdravu
je Medvešek začel v svoji novinarski
profesionalnosti z vikanjem: »Dovolite,
...« »Oh, Jani, tu ne bomo tako formalni,
« ga je prekinila, »saj smo v prijetni,
sproščeni družbi, midva pa se že dolgo
poznava ...« Potem ji je povedal, da
je imel v zadnjih dneh nekaj klicev z
vprašanjem, če pride tudi mož Boris
Cavazza. Tudi to je povzročilo obilico
smeha, saj je simpatična Benedettijeva
menila, da bodo morali biti zadovoljni
samo z njo; Boris namreč cele dneve
snema nov film, kjer ima glavno vlogo.
V pogovorih ji pogosto zastavljajo
vprašanje, kako to, da je zdržala v
tej službi, kjer pravzaprav ves čas
predstavlja našo deželo, skoraj 19
let. V Hrastniku je povedala: »Služba
je res odgovorna in stresna, saj lahko
najmanjša napaka sproži mednarodni
škandal. Sodelavci pa so razlog, da
sem ostala tako dolgo. Pomembno je
medsebojno spoštovanje. Sicer pa je
protokol umetnost komunikacije. Če
je nekdo aroganten, mu ne pomagajo
nobena pravila. Problemi se rešujejo
s spoštljivim odnosom in odprtostjo.«

MCH

OTROŠKA USTVARJALNA DELAVNICA V KS STEKLARNA

Na prvo
soboto v
mesecu
marcu
smo v sodelovanju z Občinsko
zvezo prijateljev mladine Hrastnik
izvedli zanimivo delavnico za otroke
pod naslovom Podari mamici svojo
čestitko za praznik. Nekaj staršev je
zaradi bolezni opravičilo udeležbo
svojih otrok, zato pa so prisotni
pridno izdelovali razne čestitke za
mamin praznik, 8. marec, pa tudi za
kasnejši materinski dan.
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Pod
strokovnim
vodstvom
mentorice Lilijane Oplotnik iz
OZPM Hrastnik in ob pomoči
Damjane in Mateja so nastajale
različne voščilnice, pa tudi drugi
pomladanski motivi, ki so jih otroci
ponosno odnesli domov.

Adi Zaletel
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POGOVORNI VEČER S KSENIJO BENEDETTI
Protokol ostaja ves čas z enakimi
pravili ne glede na politična razmerja.
Predsedniki in njegovi ljudje pa se bolj
ali manj stalno menjajo. Ob tem je
Medvešek pripomnil, da ona ni zbolela
za višinsko boleznijo, saj jo cenimo
prav zato, ker ostaja na tleh in nikogar
ne gleda zviška. Seveda pa to ne velja
za mnoge druge, ki jim stopi funkcija v
glavo in se svoje »višinske bolezni« niti
ne zavedajo.
Glede reševanja problemov meni,
da človek ne sme zmrzniti, ampak
se je treba lotiti zadeve umirjeno.
»Pri protokolu države niso manj
ali bolj pomembne, ampak bolj ali
manj zahtevne, še posebej, kar se
tiče varnosti. Rusi ali Italijani so bolj
pompozni, Skandinavci in Švicarji bolj
zadržani. Večina tujih gostov prihaja k
nam z nizkimi pričakovanji, potem pa
so presenečeni. Se je že zgodilo, da so
se prihajali k nam kasneje učit ali pa so
prosili za nasvete.« Na vprašanje, za kaj
vse je treba poskrbeti pred obiskom
visokih tujih državnikov, je naštela
imenitna gostja le nekatere elemente:
kontakti, nočitve, prehrana, prevozi,
prostori za srečanja in pogovore,
vabila, prevajalci, seznam in izbira daril,
zastave … Vse to pa ima še številna
podpoglavja.
In katere protokolarne napake se
pojavijo največkrat v različnih uradnih
situacijah? »Pretirana domačijskost ali
ravno obratno - pretirana zadržanost.
Zelo me moti tudi zamujanje. Z
zamujanjem pokažemo nespoštovanje
do časa drugih ljudi. Pa raba telefona.
Včasih je že glasba zvonjenja nemogoča.
Potem pa to neprestano
gledanje v aparat. Pogosto
celo med pogovorom …
« Pa lepi spomini? »To je
bilo v Jordaniji. Nisem bila
ravno vesela, ko so nas po
napornem dnevu zbudili
sredi noči – ob pol dveh
zjutraj. A ko so nas odpeljali v
puščavo, da doživimo sončni
vzhod ... Bilo je nepozabno
… Pa doživetje s španskim
kraljem. Deževalo je in po
protokolu sem mu podržala

dežnik. On pa mi ga je vzel in držal sam.
Seveda se nisem pritoževala ...«
Odmevna so tudi njena predavanja o
protokolu. »Pohvalno je, da pošiljajo
direktorji raznih podjetij in ustanov
na izobraževanje svoje sodelavce.
Velikokrat potem oni rečejo, da bi
moral priti na izobraževanje njihov šef
…« Med vprašanji obiskovalcev je bilo
najbolj zanimivo in aktualno naslednje:
»Kako naj dopovem nekomu, da dela
napačno?« »Ne solit pameti! Tega
nihče nima rad. Zelo pomembno za
odnose je, kako to povemo. Vendar
vedno blago. Povabimo ga na kavo,
če je mogoče ali pa prosimo nekoga
drugega, da mu pove.«
Kako pa bi dopovedala Junckerju, da
večkrat ravna napačno? Na to vprašanje
seveda ni odgovorila, ker glede na svoj
položaj tega ne sme. Dejala je le, da bi
se morali o tem pogovarjati v njegovem
kabinetu.
Glede na to, da je Ksenija Benedetti po
izobrazbi diplomirana muzikologinja,
nosi tudi njena obsežna in bogata knjiga
glasbeni naslov: Protokol, simfonija
forme. Na več kot šesto straneh med
drugim beremo, da protokol niso samo
visoki mednarodni obiski, ampak tudi
organizacija vojaških časti, odlikovanj,
podpisovanje pogodb in sporazumov,
organizacija državnih proslav, uradnih
žalovanj … Knjiga je doživela tudi avdio
izvedbo in obsega 14 ur branja izvrstnih
igralcev in voditeljev kot so Boris in
Sebastian Cavazza, Jožica Avbelj, Ivan
Lotrič, Vesna Milek, Ajda Smrekar,
Milena Zupančič in drugi.
Njena glasbena duša je vztrepetala
tudi ob nastopu Jureta Torija, ki je
zaigral na harmoniko tri melodije.
Zadnja je bil tango – na njeno željo. Po
pogovoru se je nadaljevalo druženje,
ko so ji želeli mnogi obiskovalci izraziti
svoje spoštovanje in občudovanje.
Presenetila sta jo tudi Joši Zupanc
in Janez Šmuc z Dola pri Hrastniku,
nekdanja mornarja, ki sta ji naročila
pozdrave za pomorščaka, njunega
soborca - Borisa Cavazzo.
Fanči Moljk
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OCENJEVANJE SADNIH VIN, SOKOV, KISOV IN ŽGANJ

V sredo, 7.
marca,
je
Sadjarsko
društvo
Hrastnik
organiziralo
letošnje
ocenjevanje sadnih vin, sokov, kisov in
žganj v krajevnem domu v Šavni peči.
Tadeja Vodovnik Plevnik, strokovna
vodja
ocenjevanja
iz
Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije – zavod
Maribor, je najprej imela zelo zanimivo
enourno strokovno predavanje na
temo »Senzorika sadjevca«. Predstavila
je malce neopravičeno zapostavljen
sadjevec, ali kot rečemo v naših krajih
– »bunkovc« ali »toukovc«. Vsebina
predavanja se je dotaknila predelave in
prešanja jabolk in hrušk, alkoholnega
vrenja ter higiene in negovanja
sadjevca. Na koncu pa je predstavila
metodo ocenjevanja sadjevca, sadnih
sokov, kisov in žganja.
Po zaključenem predavanju se je pristopilo k praktičnem ocenjevanju vzorcev

pijač. Pomoč pri ocenjevanju sta nudili Tanja Žagar, kmetijska svetovalka za
Zasavje iz KGZS – Zavod Ljubljana, in
Meta Štrajhar, članica UO Sadjarskega
društva. Vsi ostali prisotni pa so tudi
lahko poskusili vzorce pijač. Zelo slab
lanskoletni pridelek jabolk je vplival na
število vzorcev
jabolčnika
in
sadnega
soka;
člani
Sadjarskega
društva
so
namreč letos
prinesli
na
ocenjevanje
le 3 vzorce
sadnega soka
in 7 vzorcev
jabolčnika. Veliko več pa je

bilo ostalih vzorcev, in sicer 12 sadnih
kisov in 14 vrst žganja (slivovo, jabolčno
ali hruškovo). Po dveh urah je bilo ocenjevanje zaključeno, imetniki vzorcev pa
so dobili zelo koristne napotke.
Jani Zore

V Wieselburgu, v avstrijski
zvezni
deželi
Spodnja
Avstrija, že več kot 20 let
prirejajo kmetijski sejem;
letos je bil med 2. in 5.
marcem. V soboto, 3. marca,
se je tja odpravila skupina 47 članov
Sadjarskega društva Hrastnik in tako
uresničila svojo dolgoletno željo.

ROŽEJEVA PREJELA BRONASTO
HRUŠKO NA KMETIJSKEM SEJMU V AVSTRIJI

Na ogled so bili postavljeni proizvodi
kmetij, namenjeni za neposredno
prodajo, ter stroji, naprave in tehnologija

V Wieselburgu je letos prvič poslala v
ocenjevanje svoj domači jabolčni motni
sok sadjarska družina Rožej z mamo
Ivanko na čelu. Tekmuje se za zlato
hruško (Die Goldene Birne 2018), v
sklopu sejma AB HOF. »Konkurenca
je bila huda,« je povedala Rožejeva,
tudi predsednica društva. »Komisija je
ocenjevala 3.333 različnih kmetijskih
proizvodov iz Italije, Nemčije in
Slovenije, med njimi tudi 650 sadnih
sokov. Najboljšim sokovom so podelili
zlato, srebrno in bronasto hruško.
Bronasto za naš motni sok smo odnesli
domov, v Hrastnik.«

za izdelavo takšnih proizvodov. Med
sejmom so organizirali tudi razne
delavnice ter ocenjevali kmetijske
proizvode.

Medalje so se že na avtobusu
razveselili vsi člani Sadjarskega društva,
doma pa tudi Rožejevi, saj vsak član
družine prispeva k izdelku svoj delež
energije oziroma dela. Na ocenjevanjih
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jabolčnih sokov so Rožejevi dvakrat
sodelovali tudi lani. Najprej so se
udeležili prireditve »Dobrote slovenskih
kmetij«, ki je potekala na Ptuju in prejeli
zlato priznanje. Na tem ocenjevanju
sodelujejo že od leta 2004.
»Vrsto let pa se že udeležujemo
mednarodnega tekmovanja v predelavi
jabolk v jabolčni sok, jabolčno vino in
jabolčni kis, ki poteka v Italiji, Furlaniji
- Julijski krajini, natančneje v kraju
Pantianicco. Tudi od tam smo se lani
vrnili z enim zlatim in enim srebrnim
priznanjem,« je še dodala.
Ekskurzijo hrastniških sadjarjev je
ob podpori občine organizirala Janja
Žagar, kmetijska svetovalka za Zasavje
iz KGZS – zavod Ljubljana, vodil pa jo
je prekaljeni turistični vodnik Boris
Klančnik.

Fanči Moljk
Foto: arhiv društva
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KRAMARSKI SEJEM NA DOLU LETOS NA SOBOTO

Tradicionalni
kramarski sejem,
ki poteka vsako
leto 10. marca,
je padel letos na soboto. Ponudbe je
bilo zato nekoliko manj kot prejšnja
leta. »Sodelovalo je le 11 prodajalcev,«
je povedala Radojka Odžič z Občine
Hrastnik. »Imeli so enake pogoje kot
do sedaj. Res pa je, da je ob petkih
in sobotah manj prodajalcev, ker so
prisotni na lokacijah z večjo kupno
močjo. Tudi Zasavčani, ki jih navadno
srečujemo na stojnicah ob Dolanki, so
prodajali letos raje na tržnicah, kjer
imajo svoje stalne kupce – Makek,
Potočin, Bičanič, Simončič, Kupšek …«
Ljudi je bilo največ dopoldne. Veliko se
jih je vrtelo okoli sadik sadnega drevja
in grmovnic, suhega sadja, vseh vrst
fižola, čebulčka, česna. Jerneja Knavs
Krajšek iz Drevesnice in trsnice Krajšek:
»Letos so ljudje najbolj spraševali po
sadnem drevju, tako da je bilo ob naši
lokaciji ves čas živahno. Na Dolu se
vedno počutimo prijetno, saj imamo
že veliko svojih strank, ki nas pogosto
obiščejo tudi na domu, v Radečah.«
Vedno je živahno pri suhi robi, kjer
imajo Ribničani pestro ponudbo – tako,

Mladinski center Hrastnik je 16.
marca organiziral ogled podjetniškega
pospeševalnika Katapult v Trbovljah
in pogovor z direktorjem, Jernejem
Pangeršičem. Ta je pojasnil, da t. i. »startup« podjetjem nudijo vse potrebne
storitve, da svoj prototip razvijejo v
produkt. Prav tako jim nudijo pomoč
in podporo za hitrejšo in učinkovitejšo
rast, razvoj in tudi promocijo. Po
skorajšnjem letu fizičnega delovanja
imajo prostore skoraj popolnoma
zapolnjene, kar priča o tem, da nam v
Zasavju ne primanjkuje podjetniškega
potenciala.

da je vsak drugi kupec odhajal z meto
ali grabljami. Letos so pritegnila tudi
lesena stojala za rože. Kupci računajo
tudi na barantanje, ki je vedno uspešno.
Če pa kdo le pretirava, nabriti Ribničani
zasolijo: »Kar zastonj odnesite …«
Ponudbe na sejmu je bil vesel tudi
župan Miran Jerič: »Prav je, da na
našem kramarskem sejmu ni več toliko
tekstila in bižuterije, saj ljudje pridejo
z namenom, da si nabavijo stvari, ki
jih rabijo celo leto,
še posebno pa v
pomladanskem
času.«

Dan poprej pa so ob dnevu mučenikov
na tradicionalnem občnem zboru
zborovali dolski copatarji, kar vedno
poteka v največji tajnosti. Letos je bilo
bolj žalostno, saj so se pred dnevi za
vedno poslovili od Toneta Povšeta,
svojega dolgoletnega in aktivnega
člana.

Fanči Moljk

Mnogi pa so prihajali le na ogled
in zaradi druženja.
Na vsakem koraku
srečujemo znance
in prijatelje. Ob
stojnici članov Turističnega društva
pa se lahko tudi
podružimo ali popijemo čaj oziroma
kavo.

Z MCH-JEM SMO BILI NA KATAPULTU
iskanja podjetnih mladih v Hrastniku so
nas spodbudili ustanovitelji Katapulta,
ki si želijo, da bi se inovativni podjetniški
duh razširil po celem Zasavju.«
Mladi udeleženci so bili navdušeni nad
predstavitvijo direktorja Pangeršiča

in nad možnostmi, ki jih podjetniški
pospeševalnik ponuja. Glede na iskrivo
debato ob koncu predstavitve pa je bilo
zaslutiti, da v mislih že premlevajo, kako
bi svoje ideje realizirali.
MCH

Direktor Mladinskega centra Jani
Medvešek je povedal, da so obisk
organizirali v želji, da bi tudi mladi
Hrastničani spoznali delovanje te
inovativne organizacije: »Da bi se kdo
opogumil ter razvil svojo podjetniško
idejo in potenciale, ki jih je tudi v
Hrastniku veliko. K temu prvemu koraku
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OB 8. MARCU PROSLAVA V HRASTNIKU, KONCERT NA DOLU
Ob 8. marcu je bila osrednja proslava
v Delavskem domu Hrastnik in koncert
na Dolu v kinodvorani. Organizacijo v
Hrastniku so prevzeli borci, nastopali pa
so učenci Glasbene šole, OŠ NH Rajka
Hrastnik in solist Miha Bantan, ki je ob
spremljavi klavirja zapel dve pesmi. Na
začetku je nekaj besed o položaju žensk
v današnjem času povedala Belinda
Ladiha, ki je napisala scenarij proslave
in program tudi vodila.
Zbrane je nagovoril Jani Medvešek,
direktor Mladinskega centra. Kot
predstavnik mlajših rodov je strnil nekaj
misli o tem, da je praznik tudi med
mladimi spoštovan in cenjen. Zato so se
vrednote medsebojnega spoštovanja

in solidarnosti ohranile tudi v današnjih
časih.
Potem se je sprehodil skozi zgodovino,
ko so se morale ženske ves čas boriti za
svoje pravice. In kako je danes? »Podatki
kažejo, da je neenakopravnosti še
vedno preveč. Pogled na vodilna mesta
v politiki, gospodarstvu, izobraževanju
in še kje, pokaže, da moč večinsko
ostaja v domeni moških. Čeprav na
tem mestu lahko ponosno povem, da
je razmerje med mojimi kolegicami
in kolegi – torej med direktoricami in
direktorji javnih podjetij in zavodov v
občini Hrastnik – precej spodbudno:
kar osem od enajstih vodilnih v teh
organizacijah je žensk.«
Na
koncu
je
vse
obiskovalce pozdravil in
se zahvalil sodelujočim še
Martin Mlinar, predsednik
borčevske organizacije.
Na Dolu so v počastitev
praznika
pripravili
koncert na soboto, 10.
marca, v kinodvorani,
kjer so nastopili Navihani
muzikanti,
ansambel
Žarek, učenci Podružnične
šole Dol pri Hrastniku in

pevka Gaja Kolenc. Prireditev je v imenu
Krajevne skupnosti Dol vodil Tomaž
Petek. »Veseli me, da ste se tudi letos
odzvali našemu vabilu v velikem številu
ter tako izkazali podporo našemu trudu
in delu, ki smo ga vložili v pripravo in
organizacijo nocojšnjega koncerta,« je
dejala Nataša Kreže, predsednica KS.
Potem je nastopil prekaljeni voditelj
Tomaž Petek, ki je sproščeno in duhovito
predstavljal in povezoval nastopajoče,
ki so navduševali občinstvo v enajstih
točkah. Vsebina glasbe oziroma pevskih
skladb je bila podrejena dnevu žena in
tudi zadnja pesem, ki so jo zapeli vsi
skupaj, je bila: Mamica je kakor zarja ...
»Glasba povezuje in združuje ljudi,«
je zaključila koncert Krežetova in
se zahvalila za sodelovanje vsem
nastopajočim. Obiskovalkam je izrekla
čestitke, pa tudi copatarjem ob dnevu
mučenikov, ki so imeli svoj letni občni
zbor dan poprej. Tokratni koncert je
pokazal, da je bila dvorana premajhna
za vse obiskovalce, saj so morali
nekateri stati še na hodniku.

Fanči Moljk
Foto: Boris Sajovic, Milko Plahuta

PRAZNOVANJE DNEVA ŽENA V DRUŠTVU INVALIDOV HRASTNIK
Leto je hitro naokoli in že je
tu 8. marec, ko naše članice
veselo pričakujejo srečanje
invalidk ob dnevu žena.
Poverjeniki so, kot to počnejo
že vrsto let, zbrali prijave. Bilo
jih je kar 69. Pod vodstvom
predsednika Rajka Žagarja
in podpredsednika Avgusta
Žiberta nas je pot vodila
na Podkum, v gostilno Pr’
Čop priznanega kuharskega
mojstra Lojzeta Čopa, ki je
s svojo ekipo poskrbel za
izvrstno hrano in postrežbo.
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Za
dobro
razpoloženje
in glasbo pa je poskrbel
ansambel
Quatro
band.
Prijetno so nas presenetili s
svojim bogatim repertoarjem
in organizacijo karaok. Vse
udeleženke karaok so bile
tudi nagrajene. Bilo je lepo in
veselo, zadovoljne so bile vse
udeleženke, saj smo jih za
njihov praznik tudi skromno
obdarili.

LOVSKO KMEČKA SALAMIJADA NA KOPITNIKU

Člani dolske lovske
družine, ki je predlani
praznovala 70-letnico,
so v soboto, 7. aprila,
že desetič zapovrstjo organizirali
tradicionalno
lovsko
kmečko
salamijado. Predsednik lovske družine
Dol pri Hrastniku Andrej Kovač je
organizacijo prepustil mlajšim članom.
V organizacijskem odboru sekcije
salamarjev je bilo 5 članov. Trinajst
posameznikov je prineslo svoje salame
na pokušino in ocenitev v lovsko kočo
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Tadej Funkel je zbrano druščino
pozdravil in se jim zahvalil za udeležbo
ter besedo predal gostu Dušanu Pušu
iz Šentvida pri Stični. Puš je povedal,
da se je v vseh teh letih tehnologija
zelo spremenila, da so bile vse salame
dobre, da so bile minimalne razlike pri
ocenjevanju. Komisija je ocenjevala
zunanji izgled salam,
prerez, razporeditev
mesa, vonj in okus.
Po mnenju komisije
je najboljšo salamo
naredil Goran Povše
in si prisvojil prvo
mesto in praktično
nagrado,
drugo
mesto je pripadlo
Stanetu Zagozdi in
tretje mesto je za
svoj
suhomesnati
izdelek dobil Damjan

Omerzel. Člani zelene bratovščine so
dobili podarjeno kračo mesarja Andreja
Kramžarja, ki ima mesarijo v Trbovljah.
Kračo so stehtali in obiskovalci
salamijade so uganjevali težo. Najbližje
rezultatu 1,57 kg je bil mesar Ivan
Vidmar, ki je tudi prejel kračo. Smeha
in dobre volje ni manjkalo, za prijetno
razpoloženje pa je poskrbel Davorin
Marušič s Kovka, ki je pridno raztegoval
frajtonarico.
Namen salamijade je predvsem v
druženju in povezovanju ljudi, tistih,
ki imajo voljo in znajo narediti dobre,
okusne domače dobrote. Zdrava
tekmovalnost pa rodi kakovostne
domače izdelke, ki jih potrošniki
premalo cenimo in v tej življenjski
naglici vse prepogosto posegamo po
cenenih in uvoženih izdelkih.

Vojka Povše Krasnik

ANA SAVŠEK PREDSTAVILA REČNI PROMET PO SAVI

15.
marca
je v Knjižnici
Antona
Sovreta gostovala Ana Savšek, zaposlena na Razvojnem centru Srca Slovenije v Litiji.
Govorila je o rečnem prometu po Savi
od rimskih časov do sredine 19. stoletja. »Po reki se je odvijal živahen rečni
promet in prinašal dober zaslužek trgovcem, gostilničarjem, obrtnikom in
čolnarjem,« je dejala. Sava je bila poleg
Drave najpomembnejša plovna reka
na Slovenskem. Poznali so splavarstvo,
čolnarstvo in brodarstvo. S prihodom
južne železnice sredi 19. stoletja je
rečni promet na Savi počasi zamrl.
Savškova je to temo obravnavala
tudi v diplomski nalogi Oddelka za
etnologijo in kulturno antropologijo. V
veliko pomoč sta ji bila muzeja v Litiji
in Brežicah ter številni posamezniki,
ki dobro poznajo to obdobje naše
preteklosti. Od tistih časov, ko še ni
bilo železnice in cest, je minilo le 160
let. Poleg zgodovinskih obdobij je
predstavila tudi dediščino posameznih

Rajko Žagar

na Kopitnik.
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krajev ob Savi.
Največji razcvet je doživel promet v
18. stoletju. Ana Savšek je predstavila
tudi nekaj idej, ki bi se lahko realizirale
na turističnem področju, če bi znali
povezati
etnološko
in
kulturno
dediščino rečne dejavnosti na Savi.
Ravno v tem času smo priča načrtovanju
dodatne hidroelektrarne na spodnji
Savi in v bližini Litije. Gotovo se bo
zaradi tega podoba
narave in pokrajine
korenito spremenila.
Ljudje ob Savi pa tudi
drugi morajo dobro
premisliti,
kako
naravo zaščititi.
Glede na to, da v
našem koncu tudi
danes izkoriščamo
naravne
danosti
reke, ki teče mimo
kraja, so bili v
knjižnici tudi nekateri

člani Brodarskega društva Steklarna
Hrastnik – Franc Barič, Peter Kauzer
st., Boris Volaj in Matej Kaiser. V Savi
pod domom namreč trenirajo mladi
kajakaši, pogosto tudi naš svetovni
prvak in olimpijec Peter Kauzer ml. Na
koncu je Barič zgovorno Ano povabil
na vožnjo po savskih brzicah, kar je z
veseljem sprejela.
Fanči Moljk
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GRUZIJA V ZMAJEVI LUKNJI Z ANDREJEM IN MARKOM

V petek, 16.
marca, so
v Zmajevi
luknji organizirali predavanje o Gruziji, ki sta ga
pripravila Andrej Kumer in Marko Funkl.
Gruzija je trikrat večja od Slovenije in
ima okoli 4 milijone prebivalcev. Polovica jih živi v glavnem mestu Tbilisi, ki je
pobraten z Ljubljano.

Andrej je bil v Tbilisiju leta 2016, ko
je kot EVS prostovoljec sodeloval v
projektu oziroma dokumentarcu o
invalidih na vozičkih. S skupino so se
dogovorili o scenariju, Andrej pa je to
posnel, tako da je nastal 15-minuten
film. »Če primerjamo odnos do
invalidov gruzijske vlade z našo, je
velika razlika,« je dejal. »Država ne da
veliko za invalide. Ni urejenih klančin in
sploh ne vidijo radi, da se pojavljajo na
ulici. Menijo, da naj bodo doma.« Film
je na koncu tudi predstavil. Dodajmo,
da je projekt potekal v organizaciji
Droni. Aktivnosti so potekale vsak dan
od ponedeljka do petka od 12. do 19.
ure. V prostem času so hodili na izlete,
šahirali, se učili gruzijskega jezika ... V
Tbilisiju so bili poleg Rusov, Estoncev
in Poljakov še štirje Slovenci. Andrej
priporoča tako udeležbo v tuji državi,
saj plačajo vožnjo, hrano in stanovanje
pa še žepnino dobijo.

Obiskujejo ga tudi prijatelji teh dežel.
In pred leti je odmevala izjava prijatelja
Zuraba iz Gruzije, ki je preživel nekaj
dni na Dolu: »Kaj se v Zasavju zavedate,
da imate v vseh treh krajih le 10 minut
do gozda?« Tudi leta 2013, ko je bil
Marko nazadnje v Gruziji, sta se srečala.
Tja se je odpravil s petimi sošolkami in
sošolcem – vsi rusisti, ki so sklenili, da
bodo vsakih pet let skupaj obiskali neko
deželo.
»Prepričan sem, da smo se vsi po
malem zaljubili v Gruzijo. Raznolika
in razgibana pokrajina z bogato
tradicijo vinarstva in odlično kulinariko
ter s prijaznimi ljudmi, kjer ti taksist
med prevozom mimogrede uredi še
avtentično nastanitev v idilični vasici na
Kavkazu, nekje nad 1800 m nadmorske

višine pod goro Kazbegi ...« Kavkaz jim
je sploh prirasel k srcu, tako da so raje
ostali nekaj dni na tej višini in idiličnem
miru, kot da bi šli na morje. Poleg
glavnega mesta Tbilisi so obiskali tudi
Gori, kjer se je rodil Stalin, vinorodno
pokrajino Khaketi ter Kavkaz.
Kot vodja Gibanja za dostojno delo in
socialno družbo Funkl ni mogel iz svoje
kože in se je zanimal tudi za življenjske
pogoje tamkajšnjega prebivalstva.
Starostniki imajo na primer namesto
pokojnine kravo, s katero se preživljajo
kakor vejo in znajo. Postregel je tudi z
značilno gruzijsko sladico in čajem, ob
katerem se je pogovor še nadaljeval.

zadnji animirani film Celica, decembra
lani pa na 14. Mednarodnem festivalu
animiranega
filma
Animateka
v
Ljubljani še nagrado občinstva. Celica,
ki je za občinstvo po svetu prevedena
v The Box, pa že žanje svetovno slavo
– marca so film prikazali na festivalih
Cinequest v ZDA, na festivalu Monstra
na Portugalskem in Tampere na
Finskem. In to je šele začetek; s prvo
nagrado v Kaliforniji je film že postal
kandidat za Oskarja.
Kot je povedala Ana Režun, predsednica
Akademije, si je pravzaprav vseh pet
kandidatov zaslužilo ta naziv, saj s
svojimi izjemnimi uspehi izstopajo
iz povprečja. Z nominiranci sta se
pogovarjala novinarja Zasavskega
tednika in spletnega časopisa zasavc.
net, Tatjana Polanc Kolander in Marko
Planinc. Zasavca leta je razglasila
predsednica Ana Režun, novemu
nosilcu naziva pa je priznanje predal
Zasavc leta 2016 Gašper Ovnik. Vsi
nominiranci so prejeli ročno izdelana
priznanja steklarskega mojstra Rada
Kališnika, izdelana v peči hrastniške
Steklarne.

RAZSTAVA ROČNIH DEL DRUŠTVA INVALIDOV HRASTNIK

po domačih in tujih vzorcih, vse po
principu papirca. To je tehnika idrijske
čipke, ki se izdeluje po narisanem
vzorcu – papircu, ki se napne na valjasto
blazino – bulo. Izdeluje se iz sukancev
različnih debelin, odvisno
od vzorca in namena.
»Hotele smo prikazati, kaj
pomenijo barve – okrogle
čipke dreves v štirih letnih
časih po istem papircu,«
pojasnjuje Jana. »Prereze
debel, ki so razstavljeni
po stekleni ograji, pa smo
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Začelo se je pred petimi leti, ko je
nastalo regijsko glasilo Zasavski tednik
in spletno glasilo zasavc.net. Uredništvo
z Markom Planincem na čelu sodeluje
z Akademijo Zasavc leta, ki jo sestavlja
več kot sto uglednih Zasavcev, aktivnih
na različnih področjih. Izbrali so
Dušana Kastelica, ilustratorja, striparja
in animatorja, ki je za animacijo pesmi
Iztoka Mlakarja Čikorja an kafe prejel
pred leti vrsto mednarodnih nagrad.
Neka londonska revija pa je Čikorjo
uvrstila med »10 filmov, ki jih morate
videti«. Septembra 2017 je na Festivalu
slovenskega filma prejel Vesno za svoj

Fanči Moljk
Foto: Branko Klančar

SRČEVKE RAZSTAVLJALE V KNJIŽNICI ANTONA SOVRETA
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Zasavje premore veliko posameznikov,
ki s svojim delom in uspehi izstopajo iz
povprečja. Tako so med 30 predlaganimi
posamezniki izbrali pet nominirancev
za naziv »Zasavc leta 2017«: dr. Brigito
Drnovšek Olup, Dušana Kastelica,
Uroša Macerla, Jano Mlakar Adamič in
Romana Rozino.

DUŠAN KASTELIC – ZASAVC LETA 2017

Fanči Moljk

Za Marka Funkla vemo, da ga že od
nekdaj vleče v te slovanske države, saj
je poleg filozofije doštudiral ruski jezik.

Obiskovalci hrastniške knjižnice lahko
že nekaj časa občudujejo razstavo
zasavskih čipkaric, ki delujejo pod
imenom »Srčevke«. Tokrat so razstavile
drevesa. Klekljane čipke so delale

V sredo, 14. marca, je bila v Delavskem
domu Zagorje ob Savi svečana
prireditev ob razglasitvi Zasavca leta
2017. V kulturnem delu programa
so znani zasavski pevci ob spremljavi
Pihalnega orkestra Svea pod vodstvom
dirigenta Petra Kudra zapeli šest pesmi,
vsebinsko povezanih z Zasavjem: Hana
Hribar, Neva Marn, Matic Jere, Primož
Siter, Miha Bantan in članice skupine
Kumske punce.

izdelale po svojih lastnih zamislih in
papircih z bolj neobičajnimi materiali
– volna, svila, vrvice. Večino je naredila
skupina iz Zagorja, pomagale pa
smo še nekatere ostale članice. Nad
izvirnostjo ideje so bile navdušene celo
učiteljice klekljarske šole v Žireh, ki ima
več kot stoletno tradicijo. Tam smo jih
namreč razstavile lani na 11. slovenskih
klekljarskih dnevih, pa v Deželi kozolcev
in na Policijski akademiji. Drevo z
rožnatimi metulji pa je delo vseh članic,
iz vseh treh skupin – tudi delo začetnic.«

Leto je hitro naokoli in kljub zunanjemu
mrazu se hitro približuje pomlad in
s tem čas, ko na ogled postavimo
svoje izdelke, ki smo jih tekom leta
izdelovale na delavnici vsak ponedeljek
ali pa na delavnicah ZDIS-a, ki se jih z

zapuščina njenih izdelkov, katere
delček danes razstavljamo tudi mi v
sodelovanju s svojci. V mislih ostaja
vedno z nami.

Na razstavi so poleg »Sončnic«
sodelovali tudi ostali člani Društva
invalidov; tako se je s svojimi lesenimi
izdelki predstavljal Roman Omerzel,
slike, ki so bile obešene po galeriji, so
nastale izpod umetniških rok Slavice
Dvornik, z rešiljeji se je predstavljala
Geli Plazar, nekaj svojih izdelkov pa so
dodale še Stanka Hercog, Ruža Firšt in
Mira Klenovšek.

Svoje znanje prenašamo tudi na druge
delavnice v občini. Redno obiskujemo
vrtce v Hrastniku in na Dolu, kjer z
malčki izdelujemo rože iz papirja ter
adventne venčke in krasimo jajčka iz
stiropora. Zelo dobro sodelujemo s
Knjižnico Antona Sovreta Hrastnik, kjer
prav tako vsako leto pripravimo nekaj
delavnic. Vedno se rade odzovemo
povabilom naših sosednjih društev,
si ogledujemo njihove razstave in
izmenjujemo mnenja.

Minilo je že več kot leto dni, kar nas
je zapustila naša draga članica Štefka
Matjašič. Za njo je ostala bogata

Fanči Moljk
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veseljem udeležujemo. V ponedeljek,
26. Februarja, smo se zbrali na otvoritvi
razstave skupine za ročna dela –
»Sončnice« DI Hrastnik.
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Prostovoljke in prostovoljca v
projektu »Starejši za starejše, za
višjo kakovost življenja doma«
pri DU Hrastnik z veseljem
vsako leto dvakrat pripravimo sedaj
že tradicionalni prireditvi v Knjižnici
Antona Sovreta. Letošnje prve, na prvi
pomladni dan, posvečene dnevu žena
in materinskemu dnevu, so se udeležile
predvsem ženske, ki so tako kot vedno
napolnile prireditveni prostor.
Našo prireditev je s svojo prisotnostjo,
kratkim nagovorom in pohvalo počastil
– vedno z glasnim aplavzom nagrajen –
župan Miran Jerič, ki našemu projektu
vsa leta izkazuje ne le moralno, ampak
tudi finančno podporo. Tokrat zadnjič
v funkciji predsednika DU, je navzoče
pozdravil in nagovoril tudi Franjo
Krsnik.

NOVICE
LUŠTNO JE BILO - STAREJŠI ZA STAREJŠE
plesne skupine Tarče, ki jih vodi Lara
Gornik, gibčne in neumorne, so s
svojo pozitivno energijo navdušile
vse. Azra Hankić, Jasmin Čajić, Melisa
Mavri in Tjaša Vogrinc, učenci nižjega
izobraževalnega
standarda
OŠ
narodnega heroja Rajka Hrastnik, so pod
vodstvom mentorice Alenke Razpotnik
uprizorili in zapeli staro narodno, malce
zbadljivo pesmico Preljuba ti soseda.
Lina Golotič je v marsikatero oko
priklicala solzico, po koži pa kurjo polt,
z res doživeto povedanimi mislimi in
recitacijo o mami. Nekaj bi manjkalo, če
ne bi bilo naših dveh humuristk, Jožice
Hriberšek in Marije Sajovic. Ko oz. če

se kaj takega zgodi v realnem življenju,
ni prav prijetno. Mi pa smo se vseeno
od srca nasmejali njunemu skeču o
srečanju dveh dam »v najboljših letih«,
ena bolj gluha kot druga, vsaka s svojimi
križi in težavami in kaj se na koncu iz
tega izcimi.
Vse obiskovalke so tokrat prejele
čestitke, ki so jih pod mentorstvom
Andreje Peterlin izdelali učenci OŠ
narodnega heroja Rajka in napletene
okrasne prtičke, ki jih je izdelala naša
prostovoljka Betka Novak.
Joži Umek

ZLATOPOROČENCA PIKŠ STA SKUPAJ ŽE 50 LET

V soboto, 24. marca, je malo pred
enajsto uro odmevala harmonika na
parkirišču pred občinsko stavbo. Prelep zvok harmonike je oznanjal, da petdeset let skupnega življenja praznujeta
Ladislav in Vanda Pikš. Poročna soba
je bila napolnjena do zadnjega kotička, ko sta zakonca še bolj ponosno kot
pred petdesetimi leti stopala do njunih
sedežev, kjer sta se jima pridružila njuni
priči Edvard in Aline.

Župan občine Hrastnik Miran Jerič je v
svojem nagovoru med drugim povedal:
»Vsem zakonskim parom ni usojeno, da
bi doživeli zlato poroko. Vidva, gospa in
gospod Pikš, sodita med tiste srečneže,
ki jima je bilo dano, da se lahko ozirata

V dobro uro trajajočem programu, ki ga
je vodila in povezovala koordinatorka
Branka Roglič, smo najprej uživali ob
petju in recitaciji malčkov vrtca Sonček,
skupine Zmajčki, pod vodstvom Tatjane
Gorenc in Nataše Perko. »Mi smo pa
že zmaji,« so rekli pevci Svobode pod
vodstvom Aleša Laznika in ubrano,
ob spremljavi kitare zapeli nekaj lepih
slovenskih, takih, ki jih večina zna in
jim vedno radi prisluhnemo in vsaj
potihem zapojemo zraven. Deklice

nazaj, na skupaj prehojenega pol
stoletja življenja.«
Ladislav se je rodil 4. aprila leta 1946 v
rudarski družini, očetu Jožetu in materi
Pavli v Trbovljah. Svojo poklicno pot je
pričel v Tapetništvu Trbovlje, zaokrožil
pa na Rudniku Trbovlje, kjer je delo
opravljal vse do upokojitve.
Ladislav je aktiven človek, ki si nikoli ni
znal predstavljati življenja brez gibanja
in druženja. Kot odličen atlet je bil
svetel vzor marsikateremu mlajšemu
kolegu. Do svojega okolja in kraja je
vedno izkazoval odgovoren odnos.
Aktivno deluje pri Delavskem kulturnem
društvu Svoboda Dobrna Trbovlje in
Društvu
diabetikov
Trbovlje. Nesebično se
razdaja tudi v gasilstvu,
kjer še vedno aktivno
tekmuje kot veteran,
v jeseni življenja pa ga
sprošča vrtnarstvo.
Vanda se je rodila v
steklarski družini v
Hrastniku, dve leti po
drugi svetovni vojni. Po
šolanju se je zaposlila

v Steklarni Hrastnik kot stekloslikarka,
nato pa je z delom nadaljevala v
Rudniku Trbovlje. Z Ladislavom svojega
trenutka nista zamudila in stopila sta
na skupno pot.
Pot ju je vodila v Trbovlje, kjer sta
odprla novo poglavje v življenju, saj sta
si tam uredila nov dom, ki jima daje
zavetje in toplino. Usoda njune skupne
poti ni tlakovala le s srečo in radostjo,
ampak ju je oropala ljubezni in sreče
njunega sina in hčere. Obdobje žalosti,
neprecenljive izgube in pesimizma
sta s polno mero razumevanja znala
premagati. Drug drugemu sta dajala
pogum in z rojstvom njunih vnukov in
pravnukov je prišlo tudi novo upanje
in radost. Danes so Vandi v veselje
izletništvo, branje, vrtnarjenje in skrb
za pravnuke.
Ladislav se je vsem prisotnim zahvalil in
dejal, da je lepo imeti toliko prijateljev
ob sebi ter obljubil, da se ob naslednji
okrogli obletnici ponovno srečamo.
Držimo ju za besedo in jima želimo še
mnogo zdravih let.
Rok Jenko

VOJKA POVŠE JE ZAPISALA SPOMINE NA DOLSKO ŠOLO
Novinarka Vojka Povše z Dola pri
Hrastniku je 23. marca povabila v
gostišče Milena svoje sošolce in učitelje,
da jim predstavi svoj bilten. Napisala ga
je ob spominih na osnovno šolo. »Ko so
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lani začeli z obnovo naše lepe šole, ki
se bo kmalu zaključila, so se mi vedno
bolj oglašali spomini na šolske dni,« je
dejala na začetku.
Spominja se vpisa v prvi razred,
ki je po naključju prišel prej,
kot so starši načrtovali. Za
dva razreda je bilo leta 1964
namreč premalo otrok, pa so
jo našli v vrtcu in povabili v
šolo. Nekaj težav je sicer imela,
ampak jih je kmalu prebrodila s
pomočjo učiteljice Majde Velej,
ki ji je pomagala pri nalogah.
Še zdaj ji je hvaležna. Našteva
še druge pedagoge, ki so pustili
pečat v njenih spominih in
seveda sošolce, ki so večkrat

ušpičili kakšne vragolije. Osemletko
so zaključili leta 1972. Veseli jo, da
je odraščala v časih, ko so jim učitelji
privzgojili moralne vrednote in dovolj
znanja, kar jim je pomagalo, da so si vsi
pridobili poklice in službe.
Bilten obsega 16 strani, od katerih
je polovico namenila za spomine, na
osmih straneh pa je objavila svojo
pohvalo za vpis v zlato knjigo, spričevalo
2. razreda, nekaj posnetkov sošolcev
z razredničarkami in posnetke iz
spominskih knjig, ki so bile včasih zelo
priljubljene. Bilten je izšel v samozaložbi
v 300 izvodih in nosi naslov Spomini na
dolsko osemletko z letnico 2018.
Fanči Moljk
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POSPEŠEVANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA V HRASTNIKU
Občna Hrastnik je objavila razpis o
dodeljevanju sredstev za pospeševanje
razvoja podjetništva v letu 2018. Rok
za prijavo je 4. maj 2018. Namen
javnega
razpisa
je
spodbujanje
investicij in drugih aktivnosti, ki bodo
prispevale k razvoju podjetništva ter
k dvigu konkurenčnosti in kakovosti
podjetništva
ter
zmanjševanju
brezposelnosti v Hrastniku. Občina
Hrastnik je med redkimi lokalnimi
skupnostmi, ki že vrsto let namenja
Rudnik Trbovlje Hrastnik
izvaja
aktivnosti
za
nadaljevanje del na cesti
prek območja Ojsterga,
ki predstavlja najkrajšo
razdaljo med Trbovljami in Hrastnikom.
Gre za odsek dolžine 110 m in širine
5 oz. 5,5 m. Ureja se komunalna
infrastruktura do objekta Jurišič. Dela
po projektu iz smeri Ojstrega obsegajo
izkope trase, izdelavo drenaž in
propustov, izdelavo kamnite pete pod
vrtičkarji, izdelavo kamnitega rebra pri
odcepu k vrtičkarjem, menjavo podlage,
izdelavo
meteorne
kanalizacije,
začasnega vodovoda in pilotov na
odcepu proti naselju Ana. Predviden
rok izvedbe je 30. junij, pogodbeni rok
pa september 2018.

sredstva
neposredno
vlagateljem
prek javnega razpisa, z namenom, da
se podjetniki sami odločajo za svoje
aktivnosti, ki so najbolj primerne za
njihovo dejavnost.
Znesek
razpisanih
nepovratnih
denarnih sredstev znaša 42.000,00
€, na razpis pa se lahko prijavijo
mikro in mala podjetja – gospodarske
družbe, socialna podjetja ali zadruge,
samostojni podjetniki posamezniki

ter subjekti, ki pospešujejo razvoj
podjetništva
(zbornice,
podjetniki
krožki v osnovnih šolah). Sredstva bodo
dodeljena za odpiranje novih delovnih
mest in samozaposlovanje (tudi za
socialna podjetja), začetne investicije
in investicije za razširjanje dejavnosti
(tudi investicije za socialna podjetja,
investicije za sobodajalstvo), za
podjetniški krožek in delovanje zbornic
na področju podjetništva na območju
Hrastnika.
do
konca
oktobra.
Predvidena je obnova
vozišča širine 4,5 m
in bankin 2x0,5 m ter
ureditev
meteorne
kanalizacije na odseku dolžine 1780 m.
Na treh odsekih se bo vozišče zaščitilo
s pilotnimi stenami dolžin 25 m, 43 m
in 26 m.

PROJEKTI IN INVESTICIJE RUDNIKA

Pri ureditvi priključka Prapretno je
izvajalec uveden v delo, dela bodo
potekala vzporedno z izdelavo odseka
3 (zaradi istega vodovoda); odsek je
dolžine 120 m, predvidena je manjša
širitev vozišča, ureditev priključkov in
izdelava vse komunalne infrastrukture;
Na priključku Plesko dela potekajo od
novembra in bodo zaključena v aprilu,
predvidena je rekonstrukcija cestnega
odseka v dolžini 255 m z ureditvijo
odvodnjavanja.

(cilj 4m) na 680 metrskem odseku in
izdelava vse komunalne infrastrukture.
Za rekonstrukcijo ceste Hrastnik-Leša
je v izdelavi PZI, predviden postopek
izbire izvajalca del je v juniju in pričetek
del v avgustu; dolžina tega cestnega
odseka je 690 m, širina 5m in predviden
enostranski pločnik. Predvidena je tudi
obnova in izdelava vse komunalne
infrastrukture in javne razsvetljave ter
obnova priključka proti tenis igriščem v
dolžini 150 m.
Za sanacijo ceste Hrastnik-Blate je
izvajalec del že izbran, predviden
pričetek del pa je po občinskem
prazniku. Zaključek se pričakuje

Med ostalimi načrtovanimi projekti
Rurnika Trbovlje Hrastnik v prihodnjem
obdobju so tudi: rekonstrukcija
Krištandolske ceste, sanacija plazu
Hribarnik-Jesih,
rekonstrukcija
ceste Novi Dol-Hribarnik, ureditev
odvodnjavanja in pobočja nad naseljem
Brnica, ureditev odvodnjavanja OjstroAna-Sijaj, Ureditev območja Resnica
2A faza ter obnova strojnice JH1 in
kompresorske postaje.

N Cesti padlih borcev je projekt
rekonstrukcije izdelan, v izdelavi je
projekt vodovoda; Predviden postopek
izbire izvajalca je v maju, pričetek
izvedbe del pa po končanju del na
odseku 3 ceste Hrastnik-Trbovlje.
Predvidene so manjše širitve vozišča
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PRIPRAVLJA JANI MEDVEŠEK
Na pobudo župana Občine Hrastnik
Mirana Jeriča je 8. marca potekal drugi sestanek med predstavniki Občin
Hrastnik in Laško, vodstvom družbe
Ceroz ter predstavniki krajanov Krajevne skupnosti Sedraž.
Na sestanku, ki je potekal v konstruktivnem duhu, je bila s strani krajanov
izpostavljena problematika sobivanja
s Centrom za ravnanje z odpadki. Po
opravljeni razpravi je bil sprejet sklep, da vodstvo družbe pripravi nabor
ukrepov, ki bodo odpravili težave, ki se
pojavljajo pri delovanju Ceroza.

Na območju Turja, Črete in Jepihovca, ki ga je avgusta leta
2016 prizadelo hudo neurje,
poteka II. faza sanacijskih del.
izvajalca sta AGM Nemec in
družba Hidrotehnik. Vsa dela na tem
območju morajo biti dokončana do
konca meseca junija 2018. Takoj po
lanskoletni potrditvi projektne dokumentacije je bilo Občini Hrastnik za

CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI
Nabor ukrepov bo vodstvo družbe pripravilo skupaj s strokovnjaki s posameznih področij. Po obravnavi na
mešani delovni komisiji, ki jo sestavljajo
predstavniki KS Sedraž, Občine Laško
in Občine Hrastnik, bo le ta potrjen
na skupščini Ceroza. O vseh ukrepih
skupaj s terminskim planom izvedbe
bodo seznanili tudi javnost.

sicer plazu Gerčer na Dolu
pri Hrastniku, ki ogroža stanovanjsko hišo, zato se bo
zgradila pilotna stena in uredilo odvodnjavanje. Vrednost
sanacije znaša dobrih 246 tisoč evrov,
od katerih bo očina namenila okoli 44
tisoč evrov za DDV in nadzor. Sanacija
bo dokončana do konca meseca junija
2018.

SANACIJA NARAVNIH NESREČ

Zaradi obilice
snega in nizkih
temperatur
so se stroški
za
pluženje
in posipavanje cest v občini Hrastnik v
tej dolgi zimi močno povečali. Tomaž
Sihur, vodja Oddelka za prostor, okolje
in gospodarske javne službe je povedal,
da je v lanski sezoni strošek izvajanja
zimske službe znašal dobrih 194 tisoč
evrov, v letošnji pa bo predvidoma kar
dvakrat višji in bo presegel 400 tisoč,
kar seveda pomeni, da bo v občinskem
proračunu potrebno zagotoviti dodatna sredstva za letno vzdrževanje cest,
saj bo potrebno v spomladanskem
času sanirati posledice zime, ki so prav
tako hude in nujno potrebne sanacije.

odpravo posledic neurja odobrenih in
dodeljenih 1.965.178 €, naknadno pa
še 547.681 €.
Poleg tega je Vlada Republike Slovenije
Občini Hrastnik za leto 2018 dodelila
sredstva za sanacijo še enega plazu in

ZIMA JE MOČNO OBREMENILA OBČINSKI PRORAČUN

Vzdrževanje občinskih cest v občini
Hrastnik izvajata družbi AGM Nemec
d.o.o. in KSP d.d. Hrastnik, kar je
urejeno s koncesijsko pogodbo.
Skladno z izvedbenim programom
zimske službe za sezono 2015/2016
družba KSP d.d. Hrastnik na svojem
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V vmesnem
času
so
se sestali
predstavniki
projektantov, izvajalcev in naročnika
ter skupaj s predstavniki hidrološke in
rudarske stroke predvideli aktivnosti in
postopke za identifikacijo in rešitev nastale problematike. Celotno območje na
katerem se nahaja Ceroz, bo na osnovi
kartografske dokumentacije strokovno pregledano, hkrati pa se bodo na
terenu izvajale meritve pretokov vseh
odvodnjevalnih sistemov samega centra.

HRASTOV LIST ŠT. 23

območju vzdržuje 18,228 km lokalnih
cest, 18,465 km javnih poti in 1,754 km
nekategoriziranih cest, v skupni dolžini
38,447 km ter 6,540 km pločnikov, 455
m2 avtobusnih postajališč, 18.460 m2
parkirišč.

Rudnik, Steklarna (razen naselja
Podkraj), Prapretno in Krnice-Šavna
peč. Družba AGM Nemec d.o.o. pa
površine v Krajevni skupnosti Dol, Čeče,
Turje, Kovk, Podkraj, Marno in Steklarna
v naselju Podkraj.

Družba AGM Nemec d.o.o. pa na
svojem območju vzdržuje 47,654 km
lokalnih cest, 40,999 km javnih poti
in 12,519 km nekategoriziranih cest,
v skupni dolžini 101,172 km ter 6,060
km pločnikov, 1.105 m2 avtobusnih
postajališč, 3.950 m2 parkirišč.
Ročno čiščenje snega in posipanje
javnih površin izvaja KSP d.d. Hrastnik
na podlagi koncesijske pogodbe o
izvajanju gospodarskih javnih služb v
Občini Hrastnik.
Družba KSP d.d. Hrastnik vzdržuje
javne površine Krajevne skupnosti
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ŠPORT
Hrastniški strelci smo v soboto,
31. marca, na domačem strelišču
organizirali zadnji krog regijske
pionirske lige. V regijski ligi so
v šestih krogih tekmovali mladi
strelci iz koroško-štajerskozasavske regije, med njimi tudi
Hrastničani.

PRENOVA DOLSKE ŠOLE
Rekonstrukcija in novogradnja podružnične osnovne šole na Dolu, ki se je pričela konec lanskega šolskega leta poteka po načrtih. Zaključujejo
se strojne instalacije (ogrevanje, prezračevanje),
ob fasadi je že postavljena kovinska konstrukcije
za namestitev vertikalnih strojnih napeljav iz pritličja do posameznih etaž.

Mlajši pionirki Lučka Holešek in
Urška Tišler sta osvojili medalji, in
sicer srebrno ter bronasto. Žan
Čeperlin je letos prvič tekmoval v
kategoriji pionirjev brez naslona
in je zasedel nehvaležno četrto
mesto. Pri cicibanih je tekmoval

Izvajajo se obrtniška dela (keramičarska, slikopleskarska, suhomontažna..) in elektroinstalacijska dela. Izvedena je priključitev objekta na
komunalne vode in ukinjena greznica. V kratkem
bo izvajalec začel postavljati fasadni oder za finalizacijo zunanjega izgleda objekta.

ZAKLJUČEK REGIJSKE PIONIRSKE LIGE
Luka Velikonja, ki je pristal na
petem mestu. Ekipa mlajših
pionirjev je osvojila končno
šesto mesto.
Tekmovalce čaka v letošnji sezoni
še zaključek državne dopisne
lige v Ljubljani, kjer bomo stiskali
pesti, da prinesejo domov še
kakšno medaljo ali pokal.

Jasmina Pavlič

41. VEČER ŠPORTA V HRASTNIKU

Občina je po postopku javnega naročanja na
portalu javnih naročil že izbrala tudi dobavitelja
opreme, družbo GONZAGA d.o.o. iz Nove Gorice.

ZAKLJUČENI
JAVNI RAZPISI ZA
SOFINANCIRANJE
DRUŠTEV
V mesecu marcu so bili zaključeni
vsi postopki javnih razpisov za
sofinanciranje dejavnosti društev in
izvršena prva nakazila. Za te namene
je v letu 2018 v proračunu občine
Hrastnik zagotovljenih skupno 156.680
EUR in sicer:

4. aprila so v Hrastniku pod okriljem
Športne zveze Hrastnik in Kulturnega
centra Hrastnik v športni dvorani na
Logu podelili športna priznanja za leto
2017: priznanja športne zveze, občinska
Bloudkova priznanja in razglasili
najboljšega športnika, športnico in
ekipo za leto 2017.
Najboljša
športnica
je
Barbara
Haberl (Karate klub Trbovlje), ki je v
preteklem letu med drugim nastopila
na svetovnem in evropskem prvenstvu
ter postala državna prvakinja. Najboljši
športnik je znova Peter Kauzer ml.
(BD Steklarna Hrastnik), z dvema

bronastima medaljama s svetovnega
prvenstva in 3. mestom skupnega
seštevka svetovnega pokala. Najboljša
ekipa za leto 2017 pa je članska ekipa
Kegljaški klub Enemon, ki je preteklo
sezono osvojila 5. mesto v 1. A državni
ligi.
Občinska
Bloudkova
priznanja
Športna zveza podeljuje za večletno
uspešno delo na področju telesne
kulture. Zlato značko je prejel Darko
Planinc, za dolgoletno uspešno delo v
Rokometnem klubu Dol TKI Hrastnik.
Darko je že mnogo let nazaj pričel
delovati na področju rokometa, kot

trener mlajših in tudi starejših ekip
fantov, z njimi delal, dihal in živel.
Skupaj so prebrodili marsikaj težkega
in tudi lepega: treninge, tekme, turnirje
in gradnjo medsebojnih odnosov in
timskega duha. Z leti je prevzel tudi skrb
in vodenje ter usmerjanje trenerskega
kadra.
Srebrno značko je prejel Miran Hribšek,
prav tako za delo v Rokometnem klubu
Dol TKI Hrastnik, Bronasti znački pa
sta prejela Sebastian Lisec (SD Rudnik
Hrastnik) in Samo Kreže (Tenis klub
Hrastnik)

Jani Medvešek
Foto: Branko Klančar

• za sofinanciranje dejavnosti 25
športnih društev - 73.570 EUR
• za sofinanciranje dejavnosti 11
društev v ljubiteljski kulturi - 29.000
EUR
• za sofinanciranje dejavnosti 44
humanitarnih in drugih
organizacij - 30.410 EUR
• za sofinanciranje programov 6
veteranskih organizacij - 7.700 EUR
• za sofinanciranje programov za
mladino 16.000 EUR
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Z Gregorjem Hafnarjem in Alešem Sirkom
nov vzpon košarke in rokometa?

naučil največ, svoje znanje in izkušnje,
pridobljene skozi leta na najvišjem
nivoju, pa je pripravljen z Dolani deliti
dolgoročneje. »Zakaj pa ne. Vsekakor
je dobro, da je trener dlje časa v klubu,
da se nekatere stvari zakoreninijo, da
se tudi fantje navadijo določenega

MOŽA, KI VESTA, KAKO JE
POSTATI PRVAK
Prihoda
nekdanjih
slovenskih
reprezentantov in danes obetavnih
(a hkrati že uveljavljenih) trenerjev
Gregorja Hafnarja in Aleša Sirka v
hrastniško občino sta v tukajšnjo
košarko in rokomet vnesla nov val
optimizma. Tako v dvorani na Logu
kot v Dolanki so z delom obeh
strokovnjakov zelo zadovoljni, tudi
Kranjčan in Sevničan sta svojo odločitev
za naslednjo stopničko v karieri
označila kot pravo potezo. Zadetek v
polno, torej.
Imeni obeh trenerjev sta v njunem
cehu spoštovani, vsi tisti, ki košarke ali
rokometa ne spremljajo zgolj od včeraj ali predvčerajšnjim, bodo o vsakemu
posebej znali povedati marsikaj. Recimo to, da je Hafnar naslednji produkt
kranjske košarke po Marku Miliću, ki je
z ljubljansko Olimpijo dvakrat osvojil
naslov slovenskega prvaka, nekajkrat
oblekel dres izbrane vrste Slovenije, igral za vrsto uglednih tujih klubov, med
njimi padlega italijanskega velikana Sieno, Avelino, Varese, francoska Nancy in
Limoges (pa Triglav, Pivovarno Laško,
Filadelfio, Hopse, Pistoio, Venezio,
Steauo iz Bukarešte, Imolo, Bologno
…), na začetku svoje trenerske zgodbe
pa iz rok znamenitega Zmaga Sagadina
prevzel krmilo domžalskega Heliosa.
Bil je tudi pomočnik Rada Trifunovića v
slovenski B-reprezentanci.
Sirk pa je svoje največje uspehe v igralskih časih dosegel med osemletnim obdobjem v velenjskem Gorenju, s katerim
se je v svoji zadnji sezoni leta 2009 razveselil naslova slovenskega prvaka, igral
je še za Krko in matično Sevnico. Svojo
trenersko kariero na najvišjem nivoju je
začel leta 2015 v Dobovi, se z njo tudi
prek Dola uvrstil med prvoligaše in tam
uspešno vodil ta obmejni klub naslednji
dve sezoni, dokler ni zaradi službenih
obveznosti za nekaj mesecev zamrznil
svoje športne poti.
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Sirk in Hafnar imata
razen dejstva, da sta
oba na nekaj tekmah vsak v svojem
športu
zastopala
reprezentanco svoje domovine, še nekaj skupnega: svoja
nova delodajalca iz
doline pod Kalom
sta po prihodu dvignila na višjo raven.
Prvi je z Dolani po
novem letu popravil
vtis, ki ga je pred
njim pustil njegov predhodnik Rajko
Begović, drugi je sijajno nadomestil
Davorja Brečka, ki je tik pred sezono
Hrastničanom ‘pobegnil’ v Podčetrtek.
»Izvedel sem, da v Hrastniku potrebujejo trenerja, s KZS-ja so me kontaktirali,
če me to zanima. Potem sem stopil v
kontakt z Urošem (Godicljem, predsednikom kluba op. p.), bilo mi je všeč, kar
mi je povedal, kakšni so načrti in potem
smo se hitro dogovorili. Ni mi žal, da
smo se,« je poudaril Hafnar, zadovoljen
z do sedaj opravljenim delom, čeprav
čisto vse na Logu vendarle ni idealno
... »Večina stvari gre po načrtih, najbolj
smo zadovoljni s člansko in mladinsko
ekipo, problemi pa so pri mlajših selekcijah, kjer se je v zadnjih letih pokazal
upad mladih igralcev. To moramo vrniti nazaj na stanje, sprejemljivo za
resen klub. Po eni sezoni sicer lahko
ugotovim, da razen tega manka vse ostalo funkcionira. Važno, da je energija
prava, da so v klubu pravi ljudje z željo,
kajti potem se da marsikaj narediti,« je
razmislil in nadaljeval: »Mislim, da ima
tu košarka dolgo tradicijo, ki bi jo bilo
škoda zapostaviti. Da se jo obuditi, je
pa treba za to angažirati prave ljudi, iti
malo okrog, tudi prositi za kako pomoč.
Mogoče je vse, sam sem celo prepričan,
da bi zasavska regija morala imeti kakega predstavnika v višji ligi, a za to rabiš
čas. Upam, da nam mogoče že letos
uspe priti v drugo ligo, v nasprotnem

primeru bomo poskusili v naslednji sezoni.« S tem pa je dal vedeti, da mu v
ozki zasavski dolini nič ne manjka in je
v njej pripravljen podaljšati bivanje dlje
kot le do izteka letošnje sezone: »Nismo se še nič dogovarjali, vendar mislim,
da bi bilo v obojestransko korist, če ostanemo skupaj.«
Vidi se, da Dol živi za rokomet
Če se Hrastničani s Hafnarjem na klopi
že vso sezono borijo za vrnitev v drugo
ligo, so šefi dolskega kluba na čelu z
Rokom Petričem in Dejanom Selakom
poklicali Sirka s prošnjo, da na Dol vrne
prvoligaške sobote. »Zelo si želimo priti
v prvo ligo! Če se ponudi priložnost,
bomo naredili vse, da jo izkoristimo,«
je osrednji cilj potrdil 39-letni Posavec,
podobno kot njegov dve leti starejši
kolega s košarkarske klopi v Hrastniku
zelo zadovoljen, da je sprejel ponujen
izziv: »Definitivno! Všeč mi je, da je
klub ambiciozen, da si želi napredka
svojih igralcev. Upam, da dvignemo še
mladinski pogon in povečamo število
mladih igralcev, da se bo dalo potem
več črpati iz svojega bazena. Sicer pa so
fantje zelo korektni, pošteni, tako da z
veseljem delam z njimi.«
Trenerske obrti se je učil ob delu z zelo
priznanimi trenerji – sam je izpostavil
Ivana Vajdla, Mira Požuna, Ivico Obrvana
in Slavka Iveziča. Od njih se je, kot pravi,
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načina dela, da trener povsem spozna
fante. Zaenkrat sem z vsem res zelo
zadovoljen, nimam slabe besede,«
pravi nekdanji organizator igre, iz
preteklosti vajen večjih rokometnih
središč, kot je to na Dolu. A manjše
ne pomeni nujno manj rokometno.

»Dol ni tako tradicionalen prvoligaš,
kot so bili klubi, pri katerih sem deloval
v preteklosti. Ampak pripadnost do
kluba pa je tu povsem primerljiva z
vsemi temi. Vidi se, da kraj živi za to,
podpora je lepa. Mislim, da smo lahko
hvaležni našim sponzorjem na čelu s
TKI, da tako stojijo za nami. Enako je
z navijači, ki nas hodijo podpirati tudi
na gostujoče tekme, bi si pa seveda
želeli, da bi jih bilo še več,« je zaključil. V
dolskem rokometnem in hrastniškem
košarkarskem klubu so svoj del posla
v iskanju povratka v višjo ligo, vsaj kar
se tiče imenovanja ustreznega človeka
za vodenje ekipe, opravili, zdaj bo v
zaključku sezone največ odvisno od
fantov in mož na igrišču. In kot vedno,
nekaj športne sreče …

Gregor Lisec

Če je Peter Kauzer kralj hrastniškega
športa, je Darko Jorgić njegov princ.
Mladi, še ne 20-letni šampion
nadaljuje svoj pohod proti svetovni eliti
namiznega tenisa in je na svoji poti že
preskočil najboljšega v zgodovini tega
športa na sončni strani Alp, Bojana
Tokića.
Jorgiću se podobno kot Tokiću na
začetku tega meseca domače odprto
prvenstvo na Otočcu ni posrečilo čisto
po željah, saj je tekmovanje v posamični
konkurenci zaključil že po drugi tekmi
prvega dne, a to niti približno ni skazilo
slike celotne sezone. Še ene, v kateri
je naredil korak, dva ali tri naprej …
»Sezono sem zaenkrat oddelal dobro,
upam, da tako ostane tudi v teh zadnjih
mesecih. Bi jo ocenil z devetico, saj sem
naredil velik preskok tudi na svetovni
lestvici, kjer sem pridobil veliko
mest. Nisem pa s tem še popolnoma
zadovoljen. V naslednji sezoni želim
priti med najboljših petdeset na
svetu,« je odločen hrastniški as, ki je
prejšnji mesec v Puconcih ubranil
naslov slovenskega državnega prvaka,
resda ob odsotnosti Tokića. Je pa
zato svojega vzornika pustil daleč za
seboj na svetovni jakostni lestvici, kjer
je Hrastničan kot najboljši Slovenec
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Darko Jorgić z velikimi koraki med najboljše

NASLEDNJI CILJ? ‘TOP 50’ NA SVETU
trenutno na 76. mestu, izkušeni
Novogoričan je številka 111. Mar to
pomeni, da je 37-letnik po dolgih letih
vladanja dokončno predal primat
glavnega v Sloveniji za skoraj celo
polnoletnost mlajšemu rojaku? »No ja,
tako bi se lahko reklo, ampak menim,
da je Tokić še vedno najboljši. Še vedno

je pri nas številka ena,« mu je z vsem
dolžnim spoštovanjem priznal Jorgić.
Člana
devetouvrščenega
moštva
elitne nemške lige Bada Königshofna
v naslednji sezoni od avgusta naprej
čakajo pripravljeni Tokićevi čevlji v ekipi
Saarbrückna, letos četrti najboljši v že
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ŠPORT
končanem rednem delu bundeslige.
Tam bo Jorgić treniral in igral pod
vodstvom svojega sokrajana Jožeta
Urha, zraven bo treniral njun rojak Deni
Kožul, pa tudi Tokić, le da bosta slednja
igrala drugje. Zdi se, da v osrčju Posarja

ŠPORT
nameravajo zgraditi ekipo okrog Jorgića,
s katerim imajo velike načrte: »Naredili
so mlado ekipo, brez konkretnih
rezultatskih ciljev. Želijo, da čim bolj
napredujemo in potem čez recimo pet
ali deset let osvojimo vse, kar se osvojiti

da.« To pove vse, kdo in kaj je Darko
Jorgić, in kaj se od njega v prihodnosti
pričakuje. Pa ne samo Sloveniji, ampak
tudi Evropi.

Gregor Lisec

Peter Kauzer

ZDAJ, KO IMA OLIMPIJSKO KOLAJNO, GRE LAHKO
PO NASLEDNJO V TOKIO NEOBREMENJEN
Ko je Peter Kauzer poleti 2016 uresničil
svoje sanje in iz Ria de Janeira v Hrastnik
naposled prinesel svoje prvo olimpijsko
odličje, ni prav veliko razmišljal, kaj
bo počel v naslednjih, recimo, štirih
letih. Ne tako naglas in morda ne tako
pompozno, pa vendar kristalno jasno, je
dal vedeti, da ga od trenutka, ko je v cilju
za las zgrešil olimpijsko zlato, zanima
samo še Tokio 2020. Ob začetku druge
sezone štiriletnega olimpijskega ciklusa
so karte na mizi: Kauzer, bogatejši
za zlato veslo, namerava na četrte
olimpijske igre po svojo drugo kolajno.
Hrastniški šampion je lani povsem
v zaključku sezone na svetovnem
prvenstvu v francoskem Pauu dokazal,
da ga leta ne zanimajo. Da je še vedno
lahko ne samo enakovreden vsem
najboljšim kajakašem na svetu, temveč
da je celotno konkurenco zmožen
deklasirati kot v najboljših časih. Škoda,
da so sodniki po naknadnem seciranju
posnetkov videli (neviden) dotik, ki je
zlato zamenjal v bron.
A kot razmišlja in funkcionira danes
34-letni kajakaš, bo časa za velike
zmage še dovolj. »Počutim se dobro.
Tudi s priprav na sezono se nisem vrnil
tako utrujen, kot sem se še pred časom.
Z leti se naučiš bolje poslušati telo in se
ne ‘ubijaš’ tako, kot bi se v preteklosti.
Ni namreč toliko važna količina, ampak
kakovost treninga,« je po vrnitvi s kar
desettedenskih priprav v daljni Avstraliji
povedal Kauzer, ki je novo sezono začel
v skladu s svojim počutjem. Dobro, celo
odlično. »V Avstraliji sem bil na tekmi
kljub napaki dovolj hiter v primerjavi s
svetovno konkurenco, v Solkanu pa se
je zgolj potrdilo, da sem priprave na
sezono prav začrtal in že komaj čakam,
da se vse skupaj počasi začne,« je z
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zmago po vrnitvi v domovino potrdil
dobro delo s priprav. Začelo se bo s
t. i. izbirnimi tekmami, prvi vrhunec
sezone bo evropsko prvenstvo v Pragi,
zatem bo v ospredju svetovni pokal in
za konec sezone še svetovno prvenstvo
v Riu, srečnem mestu za slovenski
kajakaški šport.
Vsako od teh tekmovanj predstavlja
enega od Kauzerjevih kratkoročnih
ciljev, toda mlajši ‘Kapsl’ ima ves čas
pred seboj malo širšo sliko. Tja do
Tokia … »Da! Moj cilj je uvrstitev na
moje četrte olimpijske igre. Če ne bi ves
čas sledil temu cilju, potem najbrž niti
ne bi odšel za toliko časa v Avstralijo
na priprave. Dvomim, da bi lahko imel
tako resen pristop do treningov. Tako
da ja, dolgoročen cilj je Tokio, vendar
grem od sezone do sezone. Letos me
čaka evropsko prvenstvo, svetovni
pokal in na koncu svetovno prvenstvo,
naslednje leto enako, s tem, da bo
svetovno prvenstvo 2019 v španskem
Seu d’Urgellu še posebej pomembno,
ker bo to prva kvalifikacijska tekma za
olimpijske igre,« je dejal in hitro dodal,
da tudi OI v Tokiu čez dobri dve leti ne
bodo njegovo zadnje dejanje v karieri:
»Tudi po Tokiu ne nameravam takoj
zaključiti kariere, mislim, da bom še
vztrajal kako sezono ali dve.«
»Zlato veslo« kot dokaz, da sem
temu športu nekaj dal
Tja do 38. leta torej namerava ‘potegniti’
nekdanji svetovni in evropski prvak
v slalomu na divjih vodah, kar je za
športnika na najvišjem nivoju vsega
spoštovanja vredna starost. Nekateri so
ga v pokoj pošiljali že po razočaranju na
OI 2012 v Londonu, drugi so pričakovali,
da se bo poslovil na vrhuncu z bronom

okrog vratu po Riu 2016, kot se je
leto dni kasneje od košarkarske
reprezentance z zlatom v žepu Goran
Dragić. A Kauzer vztraja in glede na
njegovo šampionsko miselnost vrhunec
njegove kariere morda šele prihaja.
»Sam pri sebi še vedno čutim, da lahko
še marsikaj pokažem in dokler bo tako,
se bom trudil po najboljših močeh. Ko
bom enkrat videl, da ne morem več
držati priključka z mlajšimi, pa bom
počasi začel razmišljati o čem drugem.
Ko sem si pri 31 letih poškodoval ramo,
bi marsikdo vrgel puško v koruzo, mene
pa je takrat gnala želja po Riu, kjer sem
želel še v tretje poskusiti osvojiti kolajno.
Uspelo mi je, sedaj, ko imam vse pod
kapo, pa vsako sezono pričakujem
bolj mirno, vendar cilji in želje še
vedno ostajajo najvišji,« poudarja eden
največjih v svojem športu.
Ne cenimo ga samo v Hrastniku,
Zasavju in Sloveniji, spoštuje ga ves
kajakaški svet. Ta se mu je z nagrado
Zlato veslo zahvalil za vse, kar je storil
za ta šport. »Zame se take nagrade
ne morejo primerjati s tistimi, ki si jih
priboriš na tekmah, je pa to posebna
čast, kajti v tem primeru ne gre samo
za rezultate, ampak tudi tvoj doprinos
k temu športu. To je dokaz, da sem v
tem športu globalno gledano nekaj
naredil, ljudje to cenijo in to je vsekakor
lepo videti. S tem so mi dali vedeti, kaj
pomenim v kajaku v svetovnem merilu.
Rekel bi, da je zame to potrditev, da
sem se odločil prav, ko sem si izbral ta
šport,« je zaključil kralj savskih brzic.

Gregor Lisec
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SANJE ALI RESNIČNOST ? TOKIO 2020 !

Malo je Slovencev, ki lahko sanjajo
o svojem nastopu na Olimpijskih
igrah, še manj je tistih, ki ga tudi
doživijo. V Karate klubu Hrastnik
trenutno večino svojega dela, znanja
in sredstev vlagajo v izpolnitev sanj, da
bo leta 2020 še eden izmed mnogih
perspektivnih hrastniških športnikov
nastopil na OI v Tokiu.
Drzne sanje, za katere je njihov član
Denis Gorenc pripravljen žrtvovati ves
svoj prosti čas. Dvakrat dnevno treningi,
ob vikendih priprave z reprezentanco
Slovenije, tekme doma in po svetu.
Za »piko na i« tudi študij na Fakulteti
za šport v Ljubljani. Skratka, šport je
njegov svet danes in tudi v prihodnosti.
Po lanskoletnih odličnih rezultatih
(zmagal je prav na vseh mednarodnih
tekmah v Sloveniji, na katerih je
nastopil), odličnem drugem mestu na
CROATIA OPEN v Reki in odličnih borbah
na KARATE1 – SERIES A SALZBURG
(Avstrija), so bila pričakovanja velika.
Čeprav je v letošnje leto vstopil
poškodovan, je Gorenc dokazal, da je
pravi borec, ki mu niti poškodba ne
more preprečiti dobrega rezultata, če
le ni prehuda.

da je lahko nastopil na Balkanskem
prvenstvu za člane v Istanbulu.
Pokazal je, da ga niti bolečina ne more
zaustaviti, saj je na tatamiju pustil srce.
Prepričljivo je zmagal prve tri borbe in
izgubil četrto za uvrstitev v polfinale.
Da ta dan ni imel športne sreče, pove
tudi podatek, da je ostal brez zmage
zaradi ene same točke. Premagal ga
je domačin, kasnejši zmagovalec. V
repasažu, borbi za tretje mesto, je
najprej ‘pometel’ s svojim tekmecem iz
Albanije, v drugem pa je bil zanj zopet
usoden tekmovalec iz Turčije. Zasedel
je nehvaležno 5. mesto, vendar je bil
med člani najvišje uvrščen Slovenec
na posamični tekmi. 19 osvojenih točk
na eni tekmi pa je svojevrsten rekord,
ki kaže, da je Gorenc v odlični formi, in
dobra popotnica za prihajajoče tekme.
V aprilu bo nastopil še na turnirju 47TH

GOLDEN BELT OF ČAČAK v Srbiji, kjer
je v preteklosti že osvajal medalje,
tudi v članski konkurenci. Največje
tekmovanje, 53. evropsko prvenstvo za
člane v Novem sadu, bo v mesecu maju.
Vstopnice za nastop še nima, vendar bo
naredil vse, da si jo pridobi, prav tako za
Sredozemske igre v Španiji.
Dobri rezultati so lahko še boljši in na
takšnem razmišljanju Gorenc gradi
svojo tekmovalno pot. Pri tem mu stoji
ob strani njegov trener Bojan Pižmoht
s svojimi izkušnjami, spodbudami in
nasveti. Iz sanj na Olimpijske igre v
Tokio? Zakaj pa ne!

Karate klub Hrastnik

V Velenju je v istem vikendu nastopil kar
dvakrat, prvič na Državnem prvenstvu
in drugič na 13. pokalu Nestla Žganka.
Izkupiček: ena zlata in ena srebrna
medalja. Februarja mu je Karate zveza
Slovenije podelila priznanje za drugo
mesto v točkovanju »Naj karateist leta
2017« v članski kategoriji.
KARATE1 – SERIES A GUADALAJARA
2018 (Španija) ni prinesla želenega
rezultata. V začetku marca je prvič
v življenju moral izpustiti tekmo, na
katero je bil prijavljen. KARATE1 –
SERIES A SALZBURG v Avstriji je bila
tista tekma, na kateri je v lanskem
letu dosegel najlepši rezultat in od
katere je največ pričakoval. Nesanirana
poškodba in bolezen sta terjala svoj
davek. Razočaranje je bilo veliko.
Teden dni kasneje je vseeno nastopil
v Laškem na SLOVENIJA OPEN in
ga žal zaključil v celjski bolnišnici s
poškodovano vezjo v desnem gležnju.
Do konca meseca se je uspel s pomočjo
fizioterapije in počitka toliko adaptirati,

HRASTOV LIST ŠT. 23

april 2018

39

IZLETI IN KAM POTUJEJO HRASTNIČANI
TAJSKA

in delih plaže.

Dežela čudovite
narave in
množičnega
turizma

Sama zabava je edinstvena izkušnja
za turiste iz vsega sveta, saj so
spremljevalne
aktivnosti
zabave
veliko bolj drzne in neobičajne, kot jih
poznamo v Evropi in pri nas. Tako so
značilni skoki čez gorečo vrv in kroge,
kar pa nekatere vodi v boleče spomine
naslednji dan.
Podvodno življenje na otoku Koh
Tao
Po otoku zabave sva se odločila, da

Railey plaža in znameniti podolgovati čolni
Pred nakupom letalske karte
sva razmišljala, ali bi res odšla
na Tajsko, ki je znana kot ena
najbolj turističnih destinacij v
Aziji. V letu 2017 jo je obiskalo
kar 35 milijonov ljudi. Vendar
naju je vseeno premamila
vrsta čudovitih plaž in zgodb,
ki so jih z nama delili drugi
popotniki. Tako sva se v sredini
mrzlega januarja odpravila na
drugi, vroč konec sveta.

Prikupna kradljivka
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Skušnjave nočne tržnice
Prve dni sva preživela v južnem delu
Tajske, natančneje v provinci Krabi, ki
je obdana z mnogimi otočki in 150 km
dolgo obalo s fantastično peščeno plažo
in turkiznim morjem. Sončno in vroče
jutro naju je premamilo, da se odpraviva
s tipično tajskim podolgovatim čolnom
do znane plaže.
Tako imenovana Railay plaža se nahaja
v zahodnem delu polotoka Railay in
sega v Andamansko morje. Obdana je
z osupljivimi pečinami, smaragdno vodo
in čudovitim belim peskom, ter velja za
eno najlepših plaž na Tajskem. Čudovita
narava naju je prevzela, ampak samo za
nekaj trenutkov, saj je ta plaža v visoki
sezoni obljudena s strani turistov in
tako čudovito plažo zakrijejo brisače in
podloge za ležanje. Tudi domačini vidijo
v povečanem številu turistov zaslužek,
zato v popoldanskih urah priplujejo
mnoge turistične ladje in pa podolgovati
čolni, ki se spremenijo v majhno tržnico,
na kateri lahko kupiš osvežilne napitke
ter tipično lokalno hrano.
Tajska je znana tudi po svojih dnevnih in
nočnih tržnicah, najdete jih v vseh večjih
krajih. Takoj, ko se znoči, na določenih
ulicah oživi na stotine improviziranih
kuhinj in stojnic. Namenjene so
tako domačinom kot tudi turistom,
predvsem zaradi ugodnih cen. Tako
se lahko dodobra naješ že za nekaj
evrov. Najbolj značilna jed je Pad Thai,
ki pa ga vsak domačin pripravlja na svoj
način in ima zato tudi vedno drugačen

okus. Skrivnost se skriva v začimbah
in zelenjavi, ki jo dodajo. Ko se zvečer
odpraviš na tržnico, vedno vznemirjeno
pričakuješ, kaj bodo domačini pripravili.
Vsaka stojnica tekmuje z ostalimi za čim
bolj privlačno in vpadljivo izpostavitev.
Med vikendi nočne tržnice postanejo
še bolj privlačne za popotnike, saj
se tam odvijajo tudi večerni nastopi
lokalnih umetnikov, ki te ne pustijo
ravnodušnega.

potrebujeva oddih na mirnejšem otoku
Koh Tao, ki po površini obsega le 21
kvadratnih kilometrov in je natanko
tisočkrat manjši od Slovenije. Otok
je bil pred letom 1943 neposeljen,
za njega so vedeli le ribiči, ki so iskali
dobre pozicije za lovljenje rib. Ker je
otok od kopnega in sosednjega otoka
Koh Phangan oddaljen nekaj deset
kilometrov, so se v letih 1943 in 1944
odločili, da bo otok postal politični
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zapor za nekaj sto zapornikov. Po
pričevanju le-teh naj bi bil otok živi
pekel, obdan z morskimi psi, malarijo
in hudim stradanjem. Po letu 1944 so
zapornike spustili in jih vrnili na kopno,
otok pa so v kasnejših letih poselili
domačini. Koh Tao pa ne slovi po tem,
kar se je na njem dogajalo v prejšnjem
stoletju, temveč po lepoti nad in pod
vodo. Najdemo lahko čudovite koralne
grebene, bogato morsko življenje in
zeleno pokrajino.
Na potovanjih je najino glavno
prevozno sredstvo skuter, ki si ga
sposodiva pri domačinih za nekaj
evrov. Tako se nama ni potrebno
prilagajati večjim skupinam in si sama
organizirava dnevne izlete na skrite
plaže. Izvedela sva, da je severni del
otoka najboljši za potapljanje z masko
zaradi koralnega grebena in čudovitih
barvnih rib. Vendar naj bi bil ta del
po cestah zelo težko dostopen, saj
so le-te zelo slabe. Kljub temu sva se
odpravila. Tako sva se najprej vozila po
glavni cesti, ki pa naju je hitro vodila na
stransko makadamsko pot, ki je vodila

Koh Phangan
Najina naslednja destinacija je bil Koh
Phangan, otok v Tajskem zalivu na
jugovzhodni strani province Surat Thani.
Otok je znan po svojih zabavah, saj se
ob polni luni prične zabava na plaži. Ker
sva bila ravno te dni tudi sama v tem
delu Tajske, sva se odločila, da na lastni
koži doživiva čar polne lune. Na otoku ni
letališča, zato sva se do province Surat
Thani najprej odpravila po kopenski
strani z avtobusom, ki pa se je na poti
pokvaril, kot je seveda v navadi na
Tajskem. Po nekaj urah čakanja smo
prispeli do pristanišča, kjer smo se z ladjo
odpeljali do otočka zabave. Po dnevu
počivanja in prilagajanja na otoček, kjer
sva preživela nekaj naslednjih dni, sva
se že dogovarjala za prevoz na zabavo
in nazaj. Kot se spodobi za zabavo ob
polni luni, sva se tudi sama preizkusila v
poslikavi telesa z bleščečimi barvami, ki
pridejo do izraza pod odrom, s katerega
svetijo UV luči. Na zabavi oziroma na
»Full moon party-u«, kot mu pravijo na
Tajskem, ne manjka različne glasbe za
vsak okus, ki se meša po različnih odrih

»Full moon party«
do najinega cilja. Vozila sva se po hribih,
na katerih sva morala hitro skočit s
skuterja, da sva sploh lahko prišla čez
njih. Po polurni vožnji sva prispela do
kolibe sredi gozda, kjer so nudili svež
kokos in druge osvežilne napitke.
Najino pot sva nadaljevala po prašni
cesti, ki pa je zaradi lukenj in blata bolj
spominjala na motokros progo. Dlje kot
sva se vozila, bolj sva imela občutek, da
bo ta plaža res super, saj bova verjetno
sama na njej zaradi težko dostopne
lege. Potem pa šok! Pot naju je pripeljala
direktno do luksuznega hotelskega
kompleksa. Kmalu nama je postalo
jasno, da so »neraziskani« deli otočka
s slabo cesto še kako raziskani. Tako
nama je hotelsko osebje pojasnilo, da
večina obiskovalcev pride do tega dela
otoka z ladjo. Nekoliko potrta sva se
odpravila poiskati svoj delček plaže in si
nadela masko za potapljanje. Kmalu sva
ugotovila, zakaj je ta del otočka najboljši
za podvodne aktivnosti. Počutila sva
se namreč kot v akvariju, saj so naju
obkroževale čudovite pisane ribe vseh
velikosti, ki so se igrale s koralami.

Koh Tao
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IZLETI IN KAM POTUJEJO HRASTNIČANI
Ko te oprha slon
Chiang Mai je mesto na severu Tajske,
ki je znano po svoji odlični kulinariki,
templjih in slonih. Ker sva se zelo veselila
obiska tega sproščujočega mesta,
sva po nastanitvi v hotelu nemudoma
odšla raziskovat njegove lepote. Kot
prevozno sredstvo sva uporabila »tuk
tuk«, z drugimi besedami – taksi na treh
kolesih, ki je postal eden od simbolov
Tajske. Med sprehodom čez ulice sva

slišala domačina, ki se je vneto trudil,
da bi dobil najino pozornost in za nama
vzklikal: »Ali bi želela preživeti dan s
sloni?« Ker sva sama tudi razmišljala
o tem izletu, sva sprejela njegovo
povabilo, on pa nama je predstavil
program. Kot že omenjeno, je ta del
kraljevine zelo znan po jahanju slonov,
kar je turizmu prineslo velik dobiček.
Vendar se vedno več organizacij za
zaščito živali trudi ozaveščati o mučenju
slonov in negativnih posledicah jahanja.

V porastu je zato tako imenovani »etični
turizem«, kjer v zavetiščih za slone
skrbijo za poškodovane mladičke, ki v
divjini ne bi preživeli sami, ter za tiste, ki
so jih rešili pred mučenjem. V zavetiščih
lahko slone umivaš, jim daš hrano in
uživaš ob pogledu na njih. Sama sva
imela priložnost preživet dan z njimi, jih
hraniti in se potem tudi kopati v bližnji
reki. Sloni pa so s svojimi rilci poskrbeli,
da domov nismo odšli suhi

ZGODOVINSKE CVETKE IN BODICE HRASTNIKA

RUDARSKA KORENINA – Lesičarjev Alojz

Z

asavsko in pa tudi hrastniško
rudarstvo ima dolgo tradicijo.
Skromni začetki segajo tja v
začetek 19. stoletja. Od takrat pa do
prenehanja proizvodnje premoga
v letu 2013/14 je v zasavskem
podzemlju svoj znoj, kri in včasih
tudi življenje pustilo mnogo generacij
rudarjev.
Eden izmed teh rudarjev je bil moj
dedek Alojz Lesičar, rojen 1930 v
Jurkloštru, ki se je v 50-ih letih zaposlil
pri hrastniškem »gwerku«. Pravijo, da
»novi časi stare požrejo …« Morda
že res, vendar je zato še toliko bolj
pomembno, da ohranjamo spomin
na pretekle dni, da ne pozabimo, kaj
vse so naši predniki pretrpeli v upanju
na boljši jutri.

Sprehajanje s sloni

Bangkok
Najino zadnje mesto pred odhodom
domov je bil Bangkok, prestolnica
Tajske in eno od najhitreje rastočih
in ekonomsko dinamičnih mest
v jugovzhodni Aziji. Leta 2016 ga
je obiskalo dobrih 21 milijonov
obiskovalcev in tako je po priljubljenosti
prehitelo tudi največja mesta na
svetu. Bangkok je mesto kontrastov
na vsakem koraku. Tako se lahko

Tuk Tuk in v ozadju mangovec
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Različne žuželke, pripravljene na tajski način

čudite bleščečim templjem, odhitite
po kitajski ulici ali pa vzamete čoln in
odplujete skozi plavajoče markete na
reki. Lahko se odpravite na večerjo v
skromne ulice in preizkusite lokalne
jedi, ali pa v luksuzne restavracije, kjer
vam postrežejo romantično večerjo na
strehi nebotičnika.

obiskovalcev.
Tajska naju je tako prevzela, da sva se že
pred odhodom domov dogovorila, da
greva še enkrat tja. Toliko zanimivega je
še ostalo neraziskanega in če nisi ves
čas na poti, dvajsetdnevne počitnice za
ogled Tajske še zdaleč niso dovolj.

Sama sva mesto obiskala ravno v času
kitajskega novega leta, katerega so letos
praznovali februarja in je v znamenju
rjavega zemeljskega psa. Ker je na
Tajskem 14 % priseljencev s Kitajske, se
na novo leto zaprejo nekatere tržnice
in trgovine in prične se slavje, katerega
nisva smela zamuditi. Kitajsko novo
leto prinaša eno najlepših praznovanj
v četrti Yaowaraj, ki je uradno kitajska
četrt Bangkoka. Celotno ulico oživi
množica
obiskovalcev,
zmajevih
plesalcev in družine kitajskega rodu,
ki se zberejo, da bi uživale na paradi.
Samo praznovanje pa je z obiskom
počastila tudi tajska kraljeva princesa
Maha Chakri Sirindhorn, na katero
smo dolgo čakali, saj jo je spremljalo
strogo varovanje in pravila obnašanja

Anja Zafošnik in
Žiga Kovač

Star ata Lojze se takole spominja
začetkov in trdega dela v rudniku:
»Korbarjev Johan me je spravil k
rudniku. Rekel mi je: ‘Pojdi h gwerki, boš
malo boljše zaslužil.’ Prvi dan sem delal
pod šohtam in sem filal v hunte. Ko sem

Vse sorte je bilo.
Pretrpeli smo kot
Kristusi … tudi po
40 stopinj smo imeli
v jamah. Nekateri
so delali kar brez
srajc, potem pa je
prišel zakon, da smo
morali imeti delovno
opremo.
Sem imel tudi kar
srečo pri delu. Večkrat
sem doživel kakšne
manjše nesreče …
Enkrat me je zagrabilo
TH podporje, večkrat

Praznovanje kitajskega novega leta
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prišel, je bilo še vse podporje leseno,
kasneje pa so že uvedli tiste železne ...
TH1 , smo jim rekli. To je bilo približno
1955/56 leta. Potem sem delal skupaj
s Senčerjevim Rudijem. Delali smo po
dva, včasih tudi po trije – dva sta polnila
hunte, eden je pa vozil. Včasih je bila
kar norma … smo morali napolniti tudi
po 20 gar2 na šiht.
Delal sem tudi na
čelu. V začetku smo še
vrtali in strelali, potem
smo pa dobili hajer
mašino, ki je rezala. To
sem tudi upravljal.
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se je pa tudi z stropa usulo.«
Alojz je bil zaposlen v rudniku 32 let in
kot pravi, si je penzijo krvavo zaslužil.
Vseeno pa ni sedel križem rok. V
rudarskem duhu je zmeraj rad priskočil
na pomoč kameradom, kjer je bilo
treba ali če je bilo treba kaj popraviti ali
izboljšati.

Primož Frajle
____________________________________________
Zaradi jamskih del se prekine
povezanost kamnin, kar povzroči rušenje
v odkopane prostore. Da bi to preprečili,
rove in hodnike podpirajo. Do 2. sv.
vojne je bilo podporje lesene, sestavljeno
iz stropnice, dveh stojk, stropnega in
bočnega opaža ter razpor. Po vojni
pa se je začelo uvajati jekleno-železno
podporje, najprej iz kosov tračnic, nato
pa TH ločno podporje z zvončasto obliko
preseka (vir: Sanja Šikovec: Knapušna –
slovarček rudarskih besed iz Zagorja ob
Savi)
1

2
gare – drugi izraz za jamski voziček,
tudi hunt. V en hunt je šlo približno od
800kg – 1t materiala

april
junij 2018
2017
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JUŽNA

KRIŽANKA
Živahno po koprive

Pa smo jo dočakali, pomlad namreč.
Nekateri ljudje v tem letnem
času čutijo večjo utrujenost, ki jo
imenujemo
tudi
»spomladanska
utrujenost«. Spomladanska utrujenost
ni bolezen, je le stanje v telesu, ki se
pojavi na prehodu med zimskim in
spomladanskim letnim časom. Za
lažje spoprijemanje s spomladansko
utrujenostjo je najbolje, da si ogledamo
in poskušamo razumeti, zakaj pride
do takšnega stanja v telesu. Pozimi,
ko je zunaj hladno, se polenimo in
nismo toliko aktivni zunaj. S prehodom
na pomlad pa se dvignejo tudi
temperature, dnevi se daljšajo. Pospeši
se presnova in prav zato potrebujemo
več energije. Posledica vsega tega pa
je utrujenost. K utrujenosti pripomore
tudi hrana, ki je v zimskih mesecih bolj
pusta, saj nimamo na razpolago toliko
različnega sadja ter zelenjave. Prav tako
primanjkuje sončne svetlobe, ki sicer
izboljša razpoloženje – povzroči, da se
sprosti več serotonina, hormona sreče,
zmanjša pa se količina melatonina,
ki povzroči zaspanost. Predlagamo
nekaj nasvetov, kako premagati
spomladansko utrujenost:

pomanjkanje energije.
– Poskušajte biti čim bolj športno aktivni
na svežem zraku, kar bo pripomoglo k
polnjenju zalog vitamina D v vašem
telesu. Pijte dovolj vode (2–3 l/dan).
– Hladne prhe so zelo poživljajoče.
Postopoma začnite opuščati navado
prhanja z vročo vodo iz zimskih
mesecev. Mrzla prha vas bo v trenutku
zbudila in odpravila zaspanost ter
izboljšala delovanje vašega krvnega
obtoka.

Za vas smo pripravili odličen recept s
koprivo, ki vsebuje številne mineralne
snovi in še mnogo drugih sestavin, ki
blagodejno vplivajo na zdravje. Pripravki
iz koprive krepijo telo, saj spodbujajo
izločanje vode iz telesa, čistijo kri in
lajšajo marsikatero zdravstveno težavo.
Rastlina vsebuje kalij, kalcij, železo,
magnezij, fosfor, silicij; vitamine A, B, C
in K1; flavonoide in serotonin. S čajem
iz kopriv lahko odpravimo pomladno
utrujenost ali blažimo menstrualne
težave, seneni nahod in posledice
alergij. Želimo vam veliko živahnih
pohodov »v koprive« z rokavicami!

– Bodite pozorni, da s svojo prehrano
vnesete v telo dovolj vitaminov,
mineralov, vlaknin ter zdravih maščob.
Poskušajte se izogibati (pre)sladki
ter pretirano začinjeni hrani, ki še
dodatno povzroča občutek slabosti in

Njoki iz kopriv
SESTAVINE

PRIPRAVA

250 g mladih
kopriv

1

Liste mlade koprive na hitro pokuhajte v vreli,
osoljeni vodi (3–4 minute), nato jih odcedite. Ko
so dobro odcejeni, jih zmiksajte.

Vsak njok nato povaljajte v preostali moki in jih
skuhajte v vreli vodi, dokler ne priplavajo na
površino.

2

Namig: Čudovito se podajo k paradižnikovi omaki
s česnom in peteršiljem ter parmezanom, uporabite pa lahko tudi kakšno drugačno omako.

5 večjih
krompirjev
1 jajce
250 g moke
poper
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Na kocke narežite krompir in ga skuhajte v osoljeni vodi. Tudi krompir zmiksajte in ga z zmiksanimi koprivami zmešajte v gladko zmes. Dodajte
jajce in polovico moke in dobro premešajte. Ko se
sestavine dobro premešajo, oblikujte njoke enake
velikosti.
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Irena Rebov

Težje besede: ČINŽ, HAK, KOFU, NECKAR, TOMSK
Med prejetimi križankami iz prejšnje številke smo
izžrebali srečno nagrajenko, ki prejme knjižno
nagrado:
Božena Tušar, Dol pri Hrastniku
O nagradi vas bomo obvestili po pošti.
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Rešitve nove nagradne križanke napišite na dopisnico
in s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) do
15. maja 2018 pošljite na naslov:
Mladinski center Hrastnik
Naselje Aleša Kaple 9 a
1430 Hrastnik

Izžrebali bomo srečnega nagrajenca, ki bo
prejel VicFun Speed-Badminton set 100, ki ga
podarja trgovina Loparji.si iz Trbovelj.
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VABLJENI!
V S T O P P R O S T!

16. medn
aROdni
uPRiZO
feSTiVa
RiTVeni
l
H umeTn
OSTi

HRaSTnik
24. 5.–27. 5.
ZagORje
1. 6.–3. 6.
TRbOVlje
8. 6.–9. 6.

