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Uvodnik

Spoštovane bralke in bralci, 

uredniški odbor in sodelavci Hrastovega lista vam iskreno 
čestitamo ob dnevu državnosti in 3. juliju - prazniku 
občine Hrastnik.

Vse pozitivne zgodbe, ki smo jih v vseh letih objavili v 
vašem časopisu, tudi številne, ki jih najdete v tej številki,  
so zadosten razlog za optimizem, ponos in samozavest. 
Zavedamo se tudi, da nas vse skupaj čaka še veliko 
vprašanj, ki jim moramo rešiti in jih ne moremo prelagati 
na koga drugega. Pa vendar, če jih bomo reševali skupaj 
in s pravim občutkom za skupno dobro, nam bo prav 
gotovo uspelo. 

Zaupajmo v svoje sposobnosti in znanje in preživimo 
praznične dneve z optimizmom in s pogledom uprtim v 
prihodnost. Čaka nas še ogromno novih pozitivnih zgodb.   

Srečno!

Jani Medvešek
odgovorni urednik 
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INTERVJU INTERVJU

ANDREJA IN VESNA OJSTERŠEK 
selektorici moške in ženske namiznoteniške reprezentance Slovenije

Ena v borbi z moškim svetom, drugo 
kliče hči devetega najbogatejšega 
Zemljana.

V marsikaterem primeru je 
enostavno izbrati prvo damo. V 
Ameriki je to Sevničanka Melanija 
Knavs, poročena Trump, v Nemčiji 
brez konkurence zmaga tamkajšnja 
’železna lady’ Angela Merkel, v 
šovbiznisu Madonna, v slovenskem 
smučanju Tina Maze, da o kraljici 
Elizabeti ne izgubljamo besed 
… Ko želimo izbrati prvo damo 
slovenskega namiznega tenisa, pa se 
stvari zakomplicirajo. Jasno je le, da 
se slovenska prva dama pingponga 
piše Ojsteršek.

Če vtipkamo imeni Andreja in Vesna 
Ojsteršek v spletni brskalnik, bi 
človek pomislil, da sta svetovni 
popotnici. Kitajska, Hong Kong, 
Indija, Japonska, vsi konci Evrope se 
pojavijo kot zadetki. Koliko sta sploh 
doma?

Andreja: Letno sem dvesto dni od 
doma, tako je praktično že štiri leta. 
Kar sem v domovini, sem v glavnem v 
našem centru na Otočcu. V Hrastniku 
pa Vesna vozi zgodbo naprej in hvala 
bogu, da je tako. V letošnjem letu se 
je odprlo zbiranje točk za olimpijske 
igre, zato hodimo po teh turnirjih po 
svetu, ki pa jih je treba seveda nekako 
plačati. Pri nas je tako, da si fantje 
pokrijejo nekaj sami, nekaj da zveza. Ko 
govorimo o azijski turneji, je to vseeno 
10 tisoč evrov za tri igralce in trenerja. 
To ni malo denarja. Darku Jorgiću 

smo pred leti uredili neko štipendijo 
svetovne zveze, tako da sva si lahko s 
tistim malo pokrivala stroške, delno pa 
so pokrivali njegovi starši. Za njegov 
program je šlo letno sigurno 10 tisoč 
evrov iz njegovega proračuna. In zato 
smo ga prodali v Krko in Italijo, da je 
lahko svoj zaslužek investiral v svoj 
razvoj, posledično tudi vame, da mi je 
plačal letalsko karto. Drugače ne gre. 
Vesna: Pri meni je tako, da sem 
praktično vsak mesec odsotna med 
enim tednom in desetimi dnevi. Ves 
čas je nek stres, hitenje, lovljenje … 
Naše življenje je tekmovanje (smeh). 
Prepotovala sem že malodane cel svet. 
Veliko po Aziji, kjer je najmočnejša 
baza namiznega tenisa. Največ recimo 
Kitajska, Tokio … Seveda tudi po celi 
Evropi, potem pa so tu kakšne drugačne 
destinacije. Že lani sem šla v Indijo, 
kamor grem spet ravno to nedeljo (10. 
junija op. p.). Tam želijo popularizirati 
namizni tenis in kot zanimivost lahko 
povem, da dogodek tam organizira in 
promovira hči devetega najbogatejšega 
človeka na svetu. Zadeva je postala zelo 
odmevna in v čast si štejem, da sem del 
tega. Povabili so namreč samo igralce 
in igralke iz najboljše petdeseterice na 
svetu, jih seveda visoko plačali za tiste 
tri tedne in naredili šest mešanih ekip 
z njimi in domačini. Povabili so tudi po 
šest indijskih in svetovnih trenerjev in 
med njimi sem bila tudi jaz. Iz tega so 
v bistvu naredili pravi resničnostni šov. 
Imajo poseben televizijski program, 
ki je zelo priljubljen, na katerem 
nas spremljajo 24 ur na dan: kako 

treniramo, igramo, zajtrkujemo, kako se 
vozimo do dvorane ... Letos se ponovi 
ista zgodba, tako da bom do 2. julija v 
Indiji. 

Torej vas cenijo tudi v svetu in ne 
samo v Sloveniji. Sestri Ojsteršek 
nekaj pomenita … 

Vesna: Če sem odkrita, v svetu bolj 
kot doma (smeh). Ampak očitno sem 
tak lokalpatriot, da še vedno vztrajam 
doma (smeh). 
Andreja: Rezultati povedo svoje, kajne? 

Pa že dejstvo, da ne samo iz istega 
kraja, ampak celo iz iste družine 
prihajata tako selektorica moške kot 
ženske reprezentance, ni kar tako.

Vesna: Saj veste, pingpong je bil od 
nekdaj doma v Hrastniku, še iz časov 
bivše Jugoslavije. Očitno to tradicijo 
uspešno nadaljujemo. Seveda pa ne 
smem prezreti tudi drugih klubov, ki 
dobro delajo, ampak rezultati kažejo 
tako, kot sem dejala (smeh).

Andreja, predstavljamo si, 
da ni najbolj običajno, da v 
moškem namiznem tenisu neko 
reprezentanco vodi ženska. Koliko 
imate pravzaprav še kolegic 
selektoric?

Andreja: Sama sem. Borim se proti 
moškemu svetu (smeh). Od 24 ekip na 
svetovnem prvenstvu je imela Slovenija 
edina žensko selektorico. Smo 
fenomen. Tako bom rekla: sem zelo 
zaje*an karakter. Sem večni optimist, 
ampak poraz zame ne obstaja. Ko 

izgubimo, sem verjetno bolj žalostna 
od fantov. Krivdo prenesem nase, da 
nisem izbrala prave taktike. No, ko pa 
enega moškega premagaš … Saj veste, 
kakšen ego imate (smeh).

Vaš mož Jože Urh je enkrat rekel, 
da se vas vaši moški tekmeci kar 
nekoliko bojijo. »U je*emti, glej, 
kdo je spet prišel,« pravijo, če si 
sposodim njegove besede … 

Andreja: Ko me vidijo, pravijo »spet je 
prišla«. Ko me ni, pa »kje pa je? (smeh)«. 
Nek rezime, spoštovanje sem si očitno 
ustvarila. Ampak moram poudariti, da 
vsi skupaj veliko sodelujemo. Trenutno 
se recimo moram odločiti, ali bi šla s 

Portugalci ali z Madžari in Hrvati. So me 
sprejeli v ta klan, seveda pa še vedno 
name gledajo drugače. V smislu »ti si 
jim mamica, pa psiholog …« Res je, v 
eni osebi sem vse. Andi bo ob dveh 
zjutraj priletela, če bo nekoga bolela 
glava in mu dala tableto, poskrbela bo 
tudi za stvari, za katere drugi ne bi. Ob 
meni se počutijo malo bolj sigurno. 
Seveda v tem moškem svetu name še 
vedno gledajo kot na žensko, ampak 
neko spoštovanje sem si priborila. Ko 
premagamo slavnega Samsonova in 
pride do mene pa mi reče »respect«, 
potem veš, da nekaj verjetno znam. 

V namiznem tenisu sta od malih 
nog. Kako sta prišli do sem, kjer sta 
danes?

Andreja: Smo pingpongaška družina. 
Oče je bil trener v klubu, ko mene ni bilo 
še niti blizu. Takrat so imeli v Kemični 
eno mizo in trenirali. Ko smo mi začeli, 
pa smo dobili fiksne prostore spodaj v 

glasbeni šoli in takrat se je začela tudi 
tista največja zgodba z menoj in Vesno, 
mojim možem Jožetom, Jernejem 
Zalaznikom … V stari Jugoslaviji smo 
takrat imeli kakih pet reprezentantov, 
z žensko ekipo smo bili državni prvaki, 
med štirimi v evropskem pokalu … Jaz in 
Vesna, ki je sicer pet let mlajša, sva tako 
zaradi namiznega tenisa povezani od 
majhnega. Vedno sem imela vodilo, da 
je moja mlajša sestra in sem vseskozi 
skrbela za njo. Kasneje sem ji bila ne 
nazadnje tudi trenerka, trenerske 
izkušnje sem namreč začela nabirati 
že pri triindvajsetih. Tri leta kasneje 
sem odšla v Italijo in takrat sem imela 
krizo, ker sem se spraševala, kako se bo 

sestra znašla sama doma brez mene 
(smeh). Ampak smo prebrodili. V Italiji 
sem ostala enajst let, bila ena prvih 
vodij centra namiznega tenisa v Evropi. 
Potem sem rodila, kasneje bila sedem 
let trenerka v Velenju, dokler nisva z 
Vesno rekli »ajde, bomo še v Hrastniku 
na novo zagnali naš pingpong«. Vsi smo 
pomagali, kolikor smo imeli časa, in tu 
se je začela zgodba z Darkom Jorgićem, 
Tamaro Pavčnik itd. 
Vesna: Jaz sem začela trenirati s šestimi 
leti, je pa res, da sem že s triindvajsetimi 
nehala. Takrat sem se vrnila domov v 
Hrastnik in odprla restavracijo Point 21. 
Potem sem bila čisto brez namiznega 
tenisa, priznati moram, da ga nisem niti 
spremljala. Vse informacije sem dobila 
od sestre in njenega moža, ki sta bila 
še vedno v tem športu. Ko sta sinova 
zrasla, pa smo se vsi skupaj odločili na 
novo zagnati klub in šele takrat sem 
ugotovila, koliko mi je to manjkalo. 
V Hrastniku zdaj delam samo z 

najmlajšimi, kar pa v bistvu tudi najrajši 
počnem.

Kako dandanes izgleda vajino 
sodelovanje, ko sta vsaka na svojem 
selektorskem stolčku?

Vesna: Ko sva skupaj, govoriva skoraj 
samo o namiznem tenisu. Imava seveda 
nekatere različne poglede in normalno 
je, da se včasih malo skregava. Ampak 
vedno so to konstruktivne debate, 
iz katerih pridejo dobre rešitve. Obe 
poskušava gledati skozi oči igralcev, 
saj sva lahko uspešni le, če so uspešni 
najini igralci oziroma igralke. 

Je bilo oziroma je med vama kaj 
rivalstva?

Vesna: Kaj pa vem, midve sva res 
izjemno, izjemno povezani. Tako da 
nekega rivalstva, tekmovalnosti med 
nama nikoli nisem občutila. Imava 
izredno močno vez, kajti tudi če sva 
na dveh različnih celinah, sva ves čas v 
kontaktu.

Se morda pomerita kdaj v kakšni igri 
ena na ena?

Vesna: Ne, niti jaz niti Andreja ne igrava 
več, saj sva povsem v teh trenerskih 
vodah. Niti rekreativno ne igrava. 

Katera pa bi zmagala, če bi se 
pomerili?

Vesna: Kakšno vprašanje pa je to? Kdo 
pa je bil boljši kot igralec? Jaz (smeh)!
Andreja: Dajte no, lepo vas prosim! Še 
takrat, ko je bila v najboljši formi, sem 
ji morala v Jugoslaviji puščati (smeh). Ni 
šans, kje pa (smeh)!

V sedanjosti so razred zase v 
namiznem tenisu Kitajci. Jim 
lahko Slovenci z našim največjim 
draguljem Darkom Jorgićem na 
čelu ali Slovenke kdaj v prihodnosti 
ponagajamo oziroma jih dohitimo?

Vesna: Kar se tiče Slovenk in 
reprezentance, ne sanjam o tem, ker se 
mi zdi dejansko nemogoče. Vem, kako 
delajo tam, kaki so tam sistemi, in kako 
je pri nas. Dejansko pa upam, da lahko 
naša dekleta pridejo v sam vrh Evrope. 
Na zadnjem evropskem prvenstvu smo 
bile v drugi diviziji prve, kar bi po starem 
sistemu pomenilo, da smo se uvrstile 
med elito. Moram pa še nekaj povedati: 
vsaka država v Evropi ima najmanj 
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INTERVJU
eno Kitajko, nekatere celo 
kompletno ekipo. Naredi se, 
da pride med osem najboljših 
članic na evropskem 
prvenstvu ena Evropejka in 
sedem naturaliziranih Kitajk. 
Pri ženskah je v Evropi res 
poplava Kitajk, še veliko večja 
kot pri moških. Katastrofa! 
Če damo te Kitajke stran, 
pa bi se lahko naša dekleta 
približala evropskemu vrhu. 
V to verjamem in upam, da 
se bo še v času moje kariere 
zgodilo. Da bi dohitele Kitajke, 
pa sem po osmih letih dela 
odmislila (smeh). 
Andreja: Darko je v tej sezoni že 
premagal Kitajca. Ne sicer Ma Longa, 
je pa premagal četrtega igralca 
Kitajske. Mogoče bo meni kdo rekel, 
da ga preveč hvalim, ampak Darku vsi 
pripisujejo, da je igralec z najboljšim 
'backhand' udarcem v Evropi. On 
lahko nekoč ogrozi kitajsko dominacijo. 
Japonce, Korejce, kar je navsezadnje 
vse kitajska roba, že zna 'nabiti', torej 
se vidi, da se zna kosati z njimi. Darko 
je material za velike stvari. Ampak 
treba je vedeti, da bo imel v celem letu 
14 dni pavze. V namiznem tenisu si 
ne moremo privoščiti enega prostega 
meseca. Najbolj se bojim, da se ne bi 
pri vsem tem dirkanju zgodilo, da pride 
do poškobe. Če se to zgodi, te lahko 
za dva meseca oddalji od dogajanja in 
takoj izgubiš stik. Če ne igraš turnirjev, 
padeš na lestvici in se je težko vrniti. 

Ko ste omenili poškodbe … Vesna, 
vi imate za seboj precej neprijetno 
izkušnjo. Je nedavna prometna 
nesreča, ki ste jo doživeli ob vrnitvi 
iz Italije, pozabljena?

Vesna: To je zgodba zase ... V italiji sem 
bila letos trenerka enega kluba, kjer 
smo bili zelo uspešni, ampak pustimo 
to ob strani. Toliko sem že stara in še 
vedno tako neumna (smeh), da se mi 
po recimo dveh dneh v Italiji tako mudi 
domov, da hodim na nočni FlixBus in 
se ponoči pet ur vozim domov. Vedno 
se mi je zdelo škoda tam prespati in 
zapraviti naslednji dan za vožnjo. Tako 
je bilo tudi pred kratkim, ko smo doživeli 
nesrečo. Šofer je verjetno zaspal za 
volanom, šli smo v bankino in se zvalili s 
ceste. Hvala bogu sem tako sedela, da 

ni bilo hudega, kajti kasneje sem brala, 
da so jih morali 26 odpeljati z nujno 
vožnjo. Bili so helikopterji, rešilci, gasilci, 
jaz sem lezla ven skozi strešno okno … 
Bila je res grozljivka. Spomnim se samo, 
da sem se ob padanju spomnila na 
svoja dva sinova in si rekla, da je konec. 
Ampak potem vidim, da imam glavo, 
roke, noge in da se je srečno izteklo. 
Sedaj sem kolikor toliko v redu, nehala 
sem že jemati protibolečinske tablete, 
edino mori me, da ponoči ne spim. A 
čas bo zacelil tudi to. Ugotovila sem, da 
me angeli varujejo, ali pa ima Bog še 
neke načrte z menoj (smeh).

Recimo za konec še kakšno o stanju 
in prihodnosti namiznega tenisa v 
Hrastniku in Sloveniji … 

Andreja: Sama Slovenija je v primerjavi z 
drugimi na svetu fenomen. Dva milijona 
prebivalcev, ekipa med top 16 na svetu, 
v Evropi osvajati kolajne, se 'tepsti' z 
evropskimi prvaki na 3:2 je neverjetno. 
Vsi nam pravijo »kaj za eno čudo ste 
vi?« Imamo res dobro generacijo z 
Bojanom Tokićem in Darkom Jorgićem 
v ospredju. Kar se Hrastnika tiče, smo 

pa vedno mi pingpongaši tista 
rak rana. Ne zdi se mi pošteno, 
kako smo tretirani. Če bi imeli 
svoje prostore, kjer bi mize ves 
čas stale, bi lahko pingpong 
zelo, zelo zaživel. Hrastnik je 
bil v stari Jugoslaviji vedno 
velesila. Hrastnik ima skozi 
leta krepko prek 20 kolajn z 
evropskih prvenstev, pa sem 
ne prištevam Darka Jorgića. To 
pove veliko. Ampak vsi razen 
nas so dobili svoje mesto. 
Košarka se ve, v kateri dvorani 
je, rokomet, kegljanje prav tako, 

imamo nogometni stadion ... 
Vsa čast brodarcem in Petru Kauzerju, 
nočem nič drezati, ampak tudi oni imajo 
svoje prostore. Mi pa … ne vem, ali smo 
sami krivi ali je to ostalo še od našega 
prejšnjega vodstva. Mi si delimo ure s 
telovadbo za tretje življenjsko obdobje, 
aerobiko itd. Če bi imela denar, bi 
postavila svojo dvorano, ker sem 
tak človek. Ampak na žalost denarja 
nimam. Tisto, kar sem v tujini zaslužila, 
s tistim zdaj živim. Pa še vlagam v klub. 
Nikomur ne želim ničesar vzeti, ampak 
samo pomislite, koliko reprezentantov, 
kolajn smo ustvarili. Če kdo misli, da 
rastejo sami od sebe, ni čisto tako. 
Razumem, kakšen je proračun občine, 
ampak če razdelijo 78 tisoč evrov med 
24 ali koliko športnih društev in mi 
v zadnjih letih dobimo med 1500 in 
1800 evrov na letni ravni … S tem lahko 
pokrijemo samo štartnino v sezono 
namiznoteniški zvezi. Da ne govorim 
o tem, da je sponzorje praktično 
nemogoče dobiti. Tudi za Darka Jorgića! 

Gregor Lisec
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KULTURA

Likovna umetnost v taboriščih7. maja, je v Zmajevi luknji 
predavala dr. Asta Vrečko o 
taboriščni umetnosti in likovnih 
delih, ki so nastali v internaciji. 
Asta Vrečko je raziskovalka na Oddelku 
za umetnostno zgodovino Filozofske 
fakultete v Ljubljani in posveča tej 
tematiki veliko svojega znanstvenega 
delovanja.

»Pojav sistematičnega 
industrializiranega pobijanja in 
nepredstavljivost množičnih internacij 

sta zamajala predstave o moderni 
in civilizacijskem napredku ter 
zaznamovala vso povojno zgodovino,« 
pravi. »Umetnike, ki se ukvarjajo s 
tematiko taborišč, lahko razdelimo na 
tiste, ki so internacijo izkusili na lastni 
koži, in tiste, ki je niso.« V predavanju 
se je posvetila izbranim slovenskih 
umetnikom, ki so svoja likovna 
pričevanja ustvarili v taboriščih - med 

drugim so to Marij 
Pregelj, Bogdan 
Borčič, Zoran Mušič, 
Vlasta Kopač, Stane 
Kumar. V nemških, 
italijanskih in 
m a d ž a r s k i h 
zaporih je bilo v 
času 2. svetovne 
vojne interniranih 
mnogo umetnikov, 
med njimi takšni 
z dokončano 
akademijo, nekaj 

jih je dokončalo šolanje po vojni, 
nekaj je bilo samoukov. Iz tega časa 
se je ohranilo več kot 3500 del. 
Veliko jih je ostalo v tujini, še več pa 
je uničenih in izgubljenih. »V vlogo 
kronistov taboriščnega življenja je 
večino potisnila želja, da to nesmiselno 
trpljenje milijonov ne bi utonilo v 
pozabo. Grozote svetovne vojne in 
človeško krutost so dobro poznali in to 
jih je spodbudilo, da trpljenje oživijo na 
svojih platnih.«

 »Veseli me, da so prišli tudi iz drugih 
občin,« je dejal Marko Funkl, organizator 
tega srečanja. »Je pa res, da se je 
predavanje močno dotaknilo vsakega 
posameznika, saj so spomini na vojno 
še sveži. Skoraj vsaka družina ima koga, 
ki je vse to nečloveško trpljenje preživel; 
mnogo pa se jih ni vrnilo.«

Fanči Moljk
Foto: Branko Klančar 

Letni koncert MoPZ Svoboda V četrtek in petek, 17. in 18. maja, so 
hrastniški pevci spet napolnili dvorano 
Kulturno rekreacijskega centra. Pod 
vodstvom zborovodkinje Anje Zalokar 
so se v prvem delu koncerta posvetili 
pesmim, ki opevajo vino, ljubezen, 
domovino … Zgovorna povezovalka 
programa Nina Pader pa jih je duhovito 
obrazložila. Antonio Jukič je navdušil s 
partizansko Nabrusimo kose, ob kateri 
so v dvorani pomagali s petjem.

V drugem delu so nastopili člani 
ansambla Žarek iz okolice Velenja, ki so 
Hrastničane navdušili že lani. Letos so 
presenetili tudi s svojo prvo zgoščenko.

Brez skeča ne gre. Pevci sestavijo 
scenarij, si razdelijo vloge in kot 
navadno povabijo v svoje vrste 
popularno humoristko Joco. »Joca je 
zakon,« smo brali naslednji dan na 
spletu, »katerokoli vlogo prevzame – vse 
obvlada in navduši s svojim humorjem.« 
Letos je prevzela vlogo maserke 
oziroma terapevtke. Sredi odra je 
kraljevala miza za masiranje, blizu nje 
pa seveda šank, brez katerega si njihove 

scene ne moremo predstavljati. V tem 
medicinskem oziroma welnes centru 
pa so čakajoči seveda tudi zapeli.

»Z obiskom koncerta smo zelo 
zadovoljni,« je dejal Aleš Laznik, 
predsednik MoPZ Hrastnik, »ravno 
tako z vzdušjem, saj je bilo ves čas čutiti 
povratno pozitivno energijo iz dvorane. 
Fantje so dokazali, da se kljub letom ne 
dajo. Vložili so veliko energije v izdelavo 
scene, pridno vadili in na koncu 
uspeli.« Veseli ga tudi dejstvo, da so 
letos opazili veliko 
obiskovalcev, ki so 
bili na koncertu 
prvič in prav ti so 
bili še posebno 
navdušeni nad 
izvedbo koncerta. 
Tudi letos so 
povabili v svoje 
vrste mlajše, ki 
imajo veselje do 
petja in druženja.

»17. junija nas čaka udeležba na 49. 
taboru pevskih zborov v Šentvidu pri 
Stični, začenjamo pa tudi s pripravami 
na zimski koncert, ki bo v začetku 
decembra. Upamo, da bo tudi ta 
koncert nekaj posebnega, saj bomo 
povabili k sodelovanju posebne goste.«

Fanči Moljk
Foto: Simon Tanšek, 

Fotoklub Hrastnik
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Zlata plaketa za lutkarje
Društvo Marionetno gledališče 
Jurček je prejelo zlato plaketo 
Javnega sklada za kulturne 
dejavnosti (JSKD) na Srečanju 
lutkovnih in otroških gledaliških 
skupin Slovenije, ki je 7. junija 
potekalo v Dolenjskih toplicah. 
Na srečanju so se predstavili z 
Zvezdico zaspanko in državne 
selektorje preričali s celovitostjo 
in izvirnostjo predstave, likovno 
celovitostjo ter kvaliteto 

interpretacije.

Lutkarji so seveda na 
pomembno kulturno priznanje 
na državnem nivoju ponosni 
in hkrati poudarjajo, da gre 
pri njihovem delu za uspešno 
medgeneracijsko sodelovanje 
- starejši za najmlajše in tudi 
starejših za starejše.

JM

Razstava Foto 
sekcije KD Svoboda 
Dol pri Hrastniku

V petek, 13. aprila, so v preddverju 
kinodvorane na Dolu odprli razstavo 
Foto sekcije Dol pri Hrastniku. V 
glasbenem programu sta nastopili 

Anđela Trivunčić - violina in Hana Tia 
Tauses - kitara.

FM

Miha Bantan v Splitu spet uspešenMiha Bantan z Dola pri 
Hrastniku, študent Višje 
naravovarstvene šole 
v Šentjurju, vzporedno 
zaključuje tudi srednjo glasbeno šolo, 
ki deluje v okviru I. Gimnazije v Celju. 
Letos so se od 18. do 20. aprila spet 
udeležili mednarodnega tekmovanja 
v Splitu, kjer je Miha dosegel v svoji 
kategoriji in v hudi konkurenci odlično 
drugo nagrado. »Letos sem zapel štiri 
pesmi, od tega slovensko, dve nemški 
in italijansko pesem,« je povedal. 
»Tekmovanje se imenuje Daleki akordi, 
kjer določa o točkovanju oziroma 
uspehu posameznikov mednarodna 
komisija. Tekmovalne skupine so štiri - 

po starosti. V prvi zapojejo dve pesmi, v 
drugi in tretji pa tri. Letos sem bil prvič 
v 4. skupini in zato zapel štiri pesmi.« 
Njihov mentor je Davorin Mikulič, 
korepetitor pa Primož Mavrič. 

Miha poleg teh dveh šol že vrsto let 
nastopa pri Rudarski godbi Hrastnik, je 
pa tudi član glasbene skupine Murni, 
ki ima za seboj že vrsto uspehov. 
Konec maja pa bo imel v Celju svoj prvi 
samostojni glasbeni koncert. 

Fanči Moljk 

V knjižnici posvetili večer 
poeziji Ivana Cankarja

Mesec maj je 
tudi mesec Ivana 
Cankarja, saj se je 
rodil 10. maja 1876. 
leta. Letos pa se je 
razširil v Cankarjevo 
leto, kar je Vlada Republike Slovenije 
razglasila že 22. decembra lani. Od 
vsega začetka mu prirejajo po Sloveniji 
številne prireditve, ki poudarjajo veličino 
našega evropsko formiranega umetnika 
– pisatelja, pesnika, dramatika, politika, 
kritika, likovnika in velikega vizionarja. 
Tako bo vse do obletnice njegove smrti 
11. decembra letos.

V hrastniški knjižnici so se odločili za 
večer, ki so ga posvetili njegovi prvi 
književni dejavnosti – poeziji. Znan je 
njegov kasnejši komentar, da piše Oton 
Župančič bolje, zato se s poezijo ne bo 
več ukvarjal. Vemo pa, da se njegov 
smisel za poezijo nikoli ni končal, saj 
se Cankarjeva proza odlikuje v tem, 
da je ritmizirana; pogosto se bere kot 
poezija.

Izbrali so manj znane pesmi iz edine 
pesniške zbirke Erotika, ki jih je Cankar 
posvetil svojim izbrankam. Njegova prva 
znana ljubezen je bila Franja Opeka, 
s katero ste se poznala že iz otroštva. 
Cikel Heleninih pesmi pa je bil posvečen 
učiteljici Heleni Pehani, s katero sta se 
srečevala ob Močilniku s počitniško 
druščino. To je bila po njegovem 
»najbolj čista, najbolj idealna ljubezen«. 
Ali Cankarjeva »prva prava ljubezen, 
srna, rjavooka Anka«, kot imenuje Anico 
Lušin v Podobah iz sanj in je zapustila 
največ sledov v njegovem delu. Posvetil 
ji je najlepše pesmi iz drugega dela cikla 
Iz lepih časov v Erotiki. Sledile so še 
druge ljubezni, ki so sprožile njegovo 
pesniško žilico in je svojim izbrankam 
na ta način postavljal spomenike. 
Obiskovalci so z zanimanjem sledili 
Cankarjevim mladostniškim izpovedim, 
romantičnim sanjam in ljubezenskemu 

iskanju v pesmih, 
kot so Šla si mimo 
mojega življenja, 
Oj ta noč milobe 
polna! Pokopal sem 
svojo ljubezen in 

drugim. Prav tako veznemu tekstu, ki je 
osvetljevalo Cankarjevo življenje v tem 
obdobju.

Nejc Ašič: »So bile Cankarjeve 
mladostne ljubezni zgolj platonične in 
nobena od njih ni šla dalj od opojnih 
sanjarij in vročih poljubov, kot menijo 
nekateri, ali pa je bilo vmes kaj več, 
danes seveda ne vemo natančno. A to 
za nas niti ni pomembno, pomembno 
je, da so te ljubezni razburkale njegovo 
mladostno pesniško domišljijo in 
navdihnile številne njegove pesmi, 
pozneje pa našle odmev tudi v 
marsikateri pripovedi.« Scenarij je 
napisala Mateja Podlogar, brali pa so 
še Nejc Ašič, Urška Zoja Jeršin, Tanja 
Butara in Anja Pavčnik. 

Fanči Moljk

Urška Velikonja koncertirala na flavtiGlasbena šola 
Hrastnik letos 
obeležuje 65 
let vzgojno 
izobraževalnega delovanja na področju 
glasbe in plesa. Veliko mladih  iz naše 
šole  se je odločilo za nadaljevanje 

šolanja  s svojim inštrumentom ali na 
teoretsko pedagoškem oddelku na 
srednji in visoki stopnji. 

Nadarjena mlada 
flavtistka Urška 
Velikonja v tem 
šolskem letu 
zaključuje šolanje 
na Konservatoriju 
za glasbo in balet 
v Ljubljani in veseli 
smo bili njene 
pobude, da zaigra  
koncert na odru 
»prve« Glasbene 
šole Hrastnik, ki jo 
je obiskovala do leta 

2005 do 2014. Vsa leta je bila odlična 
učenka, tudi dobitnica najvišjih šolskih 
priznanj »Zlati ključ« in najboljša učenka 
šole.

Uspešno je nadaljevala tudi na 
srednji stopnji, kjer se  je poleg flavte 
izpopolnjevala tudi na klavirju. Za 
predmaturitetni recital je skupaj 
s profesorico flavte Natašo Paklar 
izbrala zahteven program iz klasične 
in sodobne literature, skladateljev P. 
E. Bacha, A. Makovca, J .Donjona, F. 
Deviennea, P.Gauberta. 

Polona Kovač

»Alica v čudežni deželi« plesala v Hrastniku
Na odru delavskega doma Hrastnik 
so 10. aprila učenke baleta Glasbene 
šole Hrastnik (GŠH) uprizorile baletno 
pravljico »Alica v čudežni deželi«, na 
glasbo P.I. Čajkovskega. V zgodbi je v 
ospredju pogumna Alica (Živa Tavčar 
Kunstič) in njeni prijatelji Beli zajec (Sara 
Šopar), Srčna kraljica (Lina Golotič), Mali 
srčni kralj (Nina Dolanc), Mačka Režalka 
(Špela Plevnik), Metulj (Nika Podkoritnik) 
in Ptič Dodo (Klarisa Kostić Lesjak). 

S dopoldansko uprizoritvijo za 1. 
in 2. triado učencev Osnovne šole 
NHR Hrastnik smo želeli na prijazen, 
enostaven in interaktiven način balet 
približati otrokom. Posebnost, nad 
katero se navdušujejo otroci, so prav 

domišljijski elementi in figure ter srečen 
konec. 

Baletna pravljica je nastala po 
istoimenski knjigi L. Carolla. V prizorih, 
ki jih je enkratno  koreografirala Žužana 

Bartha, dolgoletna učiteljica baleta na 
GŠH, so bili izpostavljeni znameniti liki 
polni humorja, sanj, gibalnih iger in 
drznih obratov. 

Polona Kovač
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Rdeči revirji 2018 
Fotoreportaža

Prostovoljci iz Španije, Slovaške, Poljske, Finske in 
Bolgarije so v rekordno hitrem času naštudirali 
zanimivo umetniško točko (Vid Stopa, Foto klub 
Hrastnik).

Četrtkovo dogajanje pred Delavskim domom 
je otvorilo Društvo pihalna godba Steklarna 

Hrastnik z mažoretkami (Simon Tanšek).

S svojimi plesno-pevskimi točkami so se nam 
predstavili tudi Mravljice, Zmajčki in Migetalčki iz 

Vrtca Hrastnik (Simon Tanšek).

Maša in Murat sta domiselno združila umetnost plesa in 
beatboxa (Branko Klančar).

V Mladinskem centru smo si ogledali najboljši 
evropski neodvisni film leta 2018 Celica, avtorja 

Dušana Kastelica, in kratek plesni film Braneta 
Potočana (Simon Tanšek).

Saška in Sara sta v 
duetu zaključili petkov 

večer s koncertom 
slovenskih pesmi 

(Simon Tanšek).

Funšterc team Boben-Čeče je z izvrstnim 
funštercem poskrbel, da obiskovalci niso 

ostali lačni (Simon Tanšek).

Tehnoburleska Tatovi podob, 
zavoda Emanat je v obiskovalcih 
vzbudila različne interpretacije, 
mladinski center pa obrnila na 
glavo (S. Tanšek).

S kolektivom Tretja roka smo skočili skozi stoletja. 
Zgodovino smo spoznavali od Delavskega doma do 
Mladinskega centra (Simon Tanšek).

Trkaj je s svojim 
izvirnim skladanjem 
rim navduševal staro in 
mlado (Simon Tanšek).

Otroci so se na gibalni delavnici Katjuše Kovačič in Rade Drašel Kikelj 
na nedeljsko dopoldne dodobra razgibali (Simon Tanšek).

Tudi letos smo lahko uživali v že tradicionalnem zaključnem 
krumpantoču Turističnega društva Hrastnik (Simon Tanšek).

Tradicionalna 'gasilska' 
organizatorjev, koordinatorjev in 

prostovoljcev (Simon Tanšek)
Za prijeten glasbeni zaključek 

hrastniškega dogajanja so kljub 
slabemu vremenu poskrbeli Marko 

Brdnik, Uroš Rakovec in Marko 
Lasič (Simon Tanšek).
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IZVEDBA UKREPOV CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE

Občina Hrastnik je na javnem razpisu 
MzI pridobila nepovratna sredstva za 
izvedbo ukrepov na podlagi sprejete 
Celostne prometne strategije v višini 
98.644,20 €. Izvedena bo sanacija 

površin za pešce (pločniki) od KSP do 
postajališča avtobusov (obojestransko) 
ter nameščenih 5 novih nadstrešnic 
na avtobusnih postajališčih. Skupna 
vrednost naložbe je 157.432,42 €.

Projekt zajema dva sklopa in sicer  
ureditev avtobusnih postajališč  ter 
obojestransko ureditev pločnikov  
ob regionalni cesti Trbovlje – Boben 
– Hrastnik od KSP do parkirišča za 
avtobuse, na odseku dolgem 172 
metrov. Gre za obnovo obstoječega, 
vendar zelo dotrajanega, mestoma pa 
povsem uničenega pločnika. Obnova 
zajema zamenjavo robnikov v celoti 
ter ureditev asfaltnih površin pločnika 
različnih širin. V sklopu urejanja 
bodo zasajena še parkovna drevesa 
ter urejeni dostopi na pločnike ter 
postavljena urbana oprema.

Na petih avtobusnih postajališčih je 
predvidena zamenjava dotrajanih 
nadstrešnic avtobusnih postajališč z 
novimi. Gre za postaje pri Sparu in 
Riklovem mostu na obeh straneh, pri 
Mercatorju (blagovnica) na levi strani, 
na desni strani pa je predvidena 
zamenjava robnikov in ureditev 
pločnika ob postajališču.

DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ

Minister za gospodarski razvoj in teh-
nologijo, Zdravko Počivalšek, in pred-
sednik Razvojnega sveta Zasavske 
regije, Matjaž Švagan, sta 22. maja v 
Hrastniku podpisala Dogovor za razvoj 
Zasavske razvojne regije, ki vključuje 
enajst projektov s področja spodbujan-
ja podjetništva, podpornega okolja za 
podjetništvo (poslovna infrastruktura), 
spodbujanja multimodalne urbane mo-
bilnosti, gradnje javne infrastrukture za 
odpadno vodo in izboljšanja regionalne 
mobilnosti.

Razvojni svet Zasavske regije je na sez-
nam najpomembenjših projektov za 
uvrstitev v osnutek predloga dogovo-
ra uvrstilo dvanajst projektov. Resor-
na ministrstva so jih do podpisa akta 
v Dogovor za razvoj Zasavske regije 
uvrstile enajst:

- Obrtno industrijska cona Steklarna - 
TKI Hrastnik,
- Zasavski podjetniški inkubator,
- Infrastrukturna posodobitev obrtno 
industrijske cone Nasipi,
- Ekonomska-poslovna cona Zagorje,
- Kolesarska steza Zagorje- Orehovica,
- Izvedba kolesarskih površin v Trbovl-
jah,
- Izvedba ukrepov CPS na kolesarski in-
frastrukturi v občini Hrastnik,
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v 
porečju Save – občina Hrastnik,
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v 
porečju Save – občina Trbovlje,
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v 
porečju Save – občina Zagorje ob Savi,

- Cesta Hrast-
n i k - Z i d a n i 
Most prva 
faza.

Zasavski regiji 
je za realizaci-
jo navedenih 
projektov na 
voljo 25,9 
milijona ev-
rov.

Trije pomembni hrastniški projekti so:

Ureditev Obrtno-industrijske cone 
Steklarna TKI Hrastnik

V okviru ureditve nove OIC med obe-
ma tovarnama, ki sta tudi zainteresirani 
za naložbo v novo cono je predvidena 
preselitev vseh prebivalcev »steklarske 
kolonije« izven industrijske cone v 
primernejše in prijetnejše bivalno okol-
je. Po odstranitvi vseh stanovanjskih 
objektov je predvidena ureditev pla-
tojev za gradnjo dveh novih tovarn  z 
vso komunalno infrastrukturo, ureditev 
cestnega priključka cone z levim zavi-
jalnim pasom ter parkirne površine. 
Vzporedno z urejanjem cone bo DRSI 
tudi rekonstruirala regionalno cesto na 
odseku cca 600 m za izboljšanje pro-
metne varnosti in lažjega priključevanja 
obeh obstoječih tovarn in novega kom-
pleksa na cesto. Vrednost naložbe je 
ocenjena na cca 4,0 mio EUR, od tega 
prispevek EU in RS 3,3 mio EUR.

Sekundarno kanalizacijsko omrežje 
Hrastnik 

V okviru aglomeracije Hrastnik je za 
doseganje planirane 98 % priključenos-
ti uporabnikov potrebno zgraditi še cca 
5 km kanalizacijskih vodov (Prapretno 
del, Cesta padlih borcev, Pot na Kal,…). 
Vrednost naložbe je cca 1,6 mio EUR. 
Strošek občine je le priprava investicijs-
ko tehnične dokumentacije in tehnični 
nadzor.

Izvajanje ukrepov CPS na kolesarski 
infrastrukturi

S tem projektom želi Občina Hrast-
nik vzpostaviti sistem izposoje koles 
s postajami na treh lokacijah in sicer 
v centru Hrastnika in Dola ter na 
železniški postaji ter ob rekonstrukciji 
regionalne ceste v centru Dola zgradi-
ti ob hodniku za pešce tudi kolesarsko 
stezo v dolžini 360 m, ki se bo v bodoče 
v okviru posebnega projekta nadaljeva-
la vse do Hrastnika. Vrednost sedanje 
naložbe je ocenjena na 378.000 EUR, 
od tega prispevek EU in RS 310.000 
EUR.

SPREJETI UKREPI ZA CEROZ
1. junija je na pobudo župana 
Občine Hrastnik Mirana Jeriča 
potekal četrti sestanek med 
predstavniki Občin Hrastnik in 
Laško, vodstvom družbe Ceroz 
ter predstavniki krajanov Krajevne 
skupnosti Sedraž. 

Na sestanku je bil obravnavan program 
ukrepov za sanacijo razmer v zvezi 
s problematiko delovanja Centra za 
ravnanje z odpadki Zasavje in sobivanja 

dela krajanov KS Sedraž. Po opravljeni 
razpravi je bil sprejet sklep, da se 
program sprejme kot primerna osnova 
za odpravo težav, ki se pojavljajo pri 
delovanju Ceroza. 

Nabor ukrepov je pripravilo vodstvo 
družbe skupaj s strokovnjaki s 

posameznih področij in v 
sodelovanju s predstavniki 
mešane delovne komisije, 
ki jo sestavljajo predstavniki 
KS Sedraž, Občine Laško 

in Občine Hrastnik. Na sestanku je 
bil sprejet tudi sklep, da se mešana 
komisija sestaja najmanj enkrat 
mesečno z namenom spremljanja 
izvajanja ukrepov iz potrjenega 
programa ukrepov.

CESTA ČEZ OJSTRO DO OBČINSKEGA PRAZNIKA 
Približno leto dni je od 
otvoritve lokalne ceste od 
Abecede so Zadružnega 
doma, ki bo služila kot 
nastavek k izgradnji ceste 
do Ojstrega oziroma kot jo imenujemo 
najkrajše cestne povezave do Trbovelj. 
Le ta je trenutno v zaključni fazi 
izgradnje, slavnostna otvoritev preko 
2 milijona evrov vredne ceste pa je 
predvidena 3. julija ob 
15.30 uri na lokaciji 
»Bajerja«.

V sklopu izgradnje 
ceste bo do odcepa 
proti vrtičkarjem 
zgrajen hodnik za 
pešce, do objekta 
Jurišič pa bo cestno 
telo tudi osvetljeno. Na 
navedenem odseku 
proti Ani bo zamenjan 
glavni vodovod, vzdolž 
celotne trase položen 
optični kabel, urejeno 
odvodnjavanje, izdelane 

oporne in podporne konstrukcije, 
položen asfalt in reguliran hudournik 
Prešnica. Pri izgradnji se bodo uredili 
tudi posamezni priključki, in sicer 
proti Prapretnem, Ani, vrtičkarski coni, 
Pleskem in na Ojstro.  Trasa je po večini 

širine 5,5 m, njena dolžina pa znaša 
1.100 m. Glede na terminski plan se 
predvideva da bo izvajalec del, podjetje 
AGM Nemec d.o.o. večino del zaključil 
do predvidenega datuma otvoritve 
cest.  
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OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

REKONSTRUKCIJA KRIŠTANDOLSKE CESTE
V letu 2018 se je nadaljevalo  z lani 
pričeto rekonstrukcijo Krištandolske 
ceste, odsek 2 in 3, skupne dolžine 
1900 m ter širine od 2,5  do 3m, in 
sicer od naselja Marno do objekta 
Jukič. V celotni trasi bo zamenjan 
spodnji ustroj, urejene drenaže, 
izdelana meteorna kanalizacija, urejeno 
odvodnjavanje vozišča, vgrajena 
komunalna infrastruktura, izdelane 

oporne in podporne konstrukcije.  
V okviru rekonstrukcije ceste so se 
uredili tudi priključki do stanovanjskih 
in gospodarskih objektov. V  sredini 
meseca junija je predvideno 
asfaltiranje navedenega odseka, s tem 
pa naložba še ne bo zaključena, saj se 

bo nadaljevalo z rekonstrukcijo ceste 
še na odseku 1, in sicer od objekta 
Podmenik Samo  do naselja Dol. 
Vrednost izvedene investicije znaša 1, 5 
mio evrov, dela pa izvaja podjetje AGM 
Nemec d.o.o.

Pošta Slovenije zagotavlja poštne 
storitve tudi na območjih, kjer deluje 
zgolj pogodbena pošta. Uporabniki 
tako lahko večino storitev opravijo na 
enak način kot na poštah v rednem 
sestavu Pošte Slovenije – uporabniki 
imajo še naprej zagotovljeno 5 x 
tedensko dostavo in sprejem pošiljk, 
na območjih, kjer Pošta Slovenije 
odpre pogodbeno pošto (kot je 
primer Dola pri Hrastniku) pa nudijo 
določene storitve, ki veljajo samo za 
ta območja.

Pri dostavi poštnih pošiljk 
se lahko uporabniki poštnih 
storitev poslužujejo tudi številnih 
alternativnih oblik dostave tako 
paketnih kot pisemskih pošiljk. Pri 
dostavi paketov lahko:
- pismonoša paket dostavi domov, 
v službo, k prijatelju, sosedu ali 
na izbrano pošto,
- paket se lahko dostavi v vnaprej 
dogovorjen prostor (na teraso, 
pod nadstrešek, v lopo),
- pismonoša naslovnika pred 
dostavo pokliče ali pošlje SMS,

- naslovnik lahko naroči ponovno 
brezplačno dostavo paketov in 
priporočenih pošiljk,
- dostavna pošta 1430 Hrastnik 
poskrbi za prepošiljanje paketa na 
drug naslov,
- paket hranijo na pošti 8, 15 ali 30 
dni.
 
Na pošti lahko naslovniki vložijo 
obrazec Naslovnikovo poročilo, 
z namenom, da se priporočene 
pošiljke brez storitev vlagajo 
brez podpisa v njihove hišne 
predalčnike. Naslovnikovo naročilo 
lahko sklenejo za obdobje 5 let, 
pošta pa v tem primeru storitev 
zaračuna v znesku 2,28 EUR.

Prav tako lahko najstarejši in 
manj mobilni prebivalci določene 
storitve, kot so sprejem pošiljk, 
vplačilo univerzalnega plačilnega 
naloga (položnic) in poštne nakaznice 
ter nakup znamk, kuvert, dopisnic 
ipd. naročijo vnaprej in jih opravijo 
v sklopu obiska pismonoše.

REKONSTRUKCIJA CESTE 
MARNO – TURJE – GORE

V teku je posodobitev lokalne ceste 
Marno - Turje – Gore na odseku 
Turje – Gore. Vrednost predvidenih 
del po izvedbi postopkov javnega 
naročanja znaša 85.000,00 €. 

V sklopu projekta bo urejeno 
odvodnjavanje ter zamenjana 
asfaltna prevleka. Naložba bo 
dokončana do konca meseca 
junija 2018.

Delovni čas pogodbene pošte 
1431 Dolu pri Hrastniku:

Ponedeljek: 
8.00–11.00 in 15.00–17.00

Torek: 
8.00–11.00 in 15.00–17.00

Sreda: 
8.00–11.00 in 15.00–18.00

Četrtek: 
8.00–11.00 in 15.00–17.00

Petek: 
8.00–11.00 in 15.00–17.00

Sobota: 
8.00–11.30

NOVICE
ZLATA POROKA ZAKONCEV GRIČARPred petimi desetletji sta kot mlad 

fant in dekle, Alojz in Olga Gričar 
stopila na skupno življenjsko pot. Svojo 
zaobljubo sta potrdila 28. aprila v Aqua 
Romi pred županom Občine Hrastnik, 
Miranom Jeričem in matičarjem Rokom 
Jenkom ter obkrožena s številnimi 
sorodniki in prijatelji. Za njima je bil 
že opravljen cerkveni obred v domači 
cerkvi na Dolu pri Hrastniku. Župan 
Miran Jerič je zakonca nagovoril z 
naslednjimi besedami: »Danes so vsi 
nedvomno ganjeni in srečni, da vama 
lahko čestitajo in hkrati izrečejo toplo 
zahvalo za vso vajino ljubezen, skrb in 
prizadevnost v življenju.«

Alojz se je rodil v nemirnih in negotovih 
časih druge svetovne vojne v številni 
kmečki družini. Kot marljiv in odgovoren 
fantič se je najprej zaposlil v Steklarni 
Hrastnik in nato v Rudniku Hrastnik. 
Željan znanja in boljšega življenja je 
uspešno končal prometno šolo ter 
sprva opravljal delo avtobusnega 
sprevodnika, svojo poklicno pot pa 
uspešno zaokrožil kot šofer avtobusa. 
Hrastničani se ga še danes radi 
spominjamo kot izredno prijaznega 
šoferja.

Pred leti sta z ženo prevzela kmetijo 
ženinih staršev, kjer sta si ustvarila tudi 
dom. Skupaj z otroki in ženo je vsa ta 
leta pridno obdeloval kmetijo. Alojz 
ima v jeseni življenja številne hobije, v 
katerih najde sprostitev in notranji mir. 
Je nepogrešljiv član številnih hrastniških 
društev.

Olga si je takoj po 
zaključenem šolanju 
poiskala delo v Jutranjki, 
kjer je svoje delo 
vestno opravljala vse 
do upokojitve. Skupaj z 
Alojzem sta si ustvarila 
prijeten dom, ki je od 
nekdaj njuno zavetje, pravo 
srečo pa sta v dom prinesli 
hčerki Mateja in Simona. 
Je izredno aktivna članica 
pri Društvu kmečkih žena 
in deklet Hrastnik, še 
posebej pa je ponosna, 
da je pred leti pripomogla 
pri predstavitvi zasavske 
kulinarike v italijanskem 

vojaškem oporišču. Njeni spretni prsti 
so sešili veliko modnih oblačil, še 
posebej je ponosna na njene pletenine, 
ki krasijo marsikateri dom. Olga se rada 
posveča vnukoma in vnukinji, posebno 
sprostitev pa ji predstavljajo sredina 
srečanja pri Planikah.

RUDARSKI MARATON 2018 NA CILJURudarskega maratona 2018, ki ga je 
Zavod Savus pripravil v nedeljo, 22. 
aprila, se je udeležilo 114 tekačev iz 
vse Slovenije, od tega pet iz Hrvaške 
in dva iz Srbije. Lahko torej rečemo, 
da je bila letošnja udeležba prvič 
tudi mednarodna. Tekli so na 10- in 
21-kilometrski progi. Tekači so startali 
ob 11. uri v Evroparku v Zagorju ob Savi. 
Tekli so čez Slačnik, mimo cementarne 
po industrijski cesti in v Savski rov. 
Tekači so več kot pet kilometrov 
pretekli pod zemljo. Tek so zaključili v 
Hrastniku. Tekači na 21 km so tekli še 
en krog preko rudniških površin med 
Hrastnikom in Trbovljami in se na 
Ajnzerju v Trbovljah ponovno spustili 
v jamo ter pretekli še enkrat 5 km po 
rudniku do cilja v Hrastniku. Ob progi so 
jih spodbujali domačini in drugi navijači, 
na voljo so jim bile tudi okrepčevalnice. 
Na cilju jih je čakala topla malica.

Rudarski maraton je edina tovrstna 
tekaška preizkušnja daleč naokoli, ki 

teče tudi po rudniški jami, tekači pa 
morajo v njej teči s čelado in svetilko. 
Spodbuja jih navihani jamski škrat 
Perkmandeljc.

Tekači so se strinjali, da teče Rudarski 
maraton po najbolj nenavadni progi v 
Sloveniji. 

Z. T.
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NOVICE
SREČANJE PROJEKTNIH PARTNERJEV V 

OKVIRU PROJEKTA ACCESS
Regionalna razvojna agencija 
Zasavje je že od začetka leta 2017 
partner v projektu ACCESS - Skupni 
izzivi, izkušnje in rešitve za migrante, 
ki se ukvarja s problematiko in izzivi 
priseljencev v evropskih državah 
in je financiran s strani programa 
Evropa za državljane. 

Po štirih srečanjih s projektnimi 
partnerji v tujini in deljenju dobrih 
praks so nas tuji udeleženci iz petih 
različnih držav (Poljska, Nemčija, Italija, 
Španija, Grčija) med 8. in 10. majem 
2018 obiskali v Zasavju, zadnji dan pa 
so preživeli v Hrastniku. 

Regionalna agencija Zasavje je pri 
pripravi delavnic ter osrednjega 
dogodka Južna, južna! – raznolikost na 
zasavskih krožnikih  združila moči s 
Punktom – laboratorijem za kreativne 
industrije, Mladinskim centrom Zagorje 
ob Savi ter z OŠ Toneta Okrogarja iz 
Zagorja ob Savi.

Zasavje je zaradi svoje rudniške in 
industrijske dejavnosti v zadnjih dvesto 
letih postalo stičišče različnih kultur.  V 
prvi fazi razvoja industrije se je regija 
srečevala predvsem z nemškimi in 
češkimi vplivi, ki so jih sem zanesli tako 
lastniki kot tudi delavci, ostanke teh 
vplivov pa danes srečamo predvsem v 
besedišču in kulinariki.

Po letu 1945 se je začel trend 

priseljevanja iz 
jugoslovanskih republik, 
ki se vse do danes 
ni zaustavil. Prehod 
delavcev in njihovih 
družin v lokalno okolje 
je bil sorazmerno 
lahek, predvsem zaradi 
specifičnih delovnih pogojev in pa 
solidarnosti, po katerih so znane vse tri 
občine. 

Danes poleg širše družbe za uspešno 
integracijo tujcev skrbijo posamezniki 
in institucije.

Med njimi je v regiji zagotovo najbolj 
prepoznavna OŠ Toneta Okrogarja 
v Zagorju ob Savi, ki otroke, ki so se 
nedavno preselili v Slovenijo, uspešno 
uči slovenskega jezika ter jim omogoča 
tudi individualno oz. prilagojeno 
obravnavo, česar posledica je dobra in 
uspešna integracija v lokalno okolje.

Delavci OŠ Toneta Okrogarja so nam 
9. 5. 2018 v teoriji in praksi predstavili 
delo z učenci priseljenci. Naši tuji 
udeleženci so bili aktivno vključeni v 
proces razmišljanja o tovrstnem delu, 
povabili pa smo jih, da tudi sami delijo 
svoje izkušnje pri delu z migranti.

Projektni partnerji so dan zaključili 
z obiskom vsezasavskega dogodka 
Južna, južna! – raznolikost na zasavskih 
krožnikih, kjer je 10 kuharskih ekip 
z različnim kulturnim oz. etničnim 
ozadjem pripravljalo svoje značilne 
jedi.  Obiskovalci so lahko poizkusili 
tipične albanske, bosanske, hrvaške, 
madžarske, španske, finske, 
makedonske, slovenske, zasavske in 
srbske jedi, uživali pa so lahko tudi v 
kulturnem programu, ki so ga pripravili 
OŠ Toneta Okrogarja Zagorje ob Savi, 
Srbsko kulturno društvo Sava Hrastnik 
ter KD Svoboda center – Folklorna 
skupina Trbovlje.

Posebnost in pa hkrati največja atrakcija 
Južne je bila živa knjižnica na temo 
migracij, kjer so ljudje pripovedovali 
svoje življenjske zgodbe in te so za nekaj 
časa nadomestile običajne tiskane oz. 
digitalne knjige. 

Zadnji dan študijskega 
obiska nas je gostil 
Mladinski center Hrastnik, 
kjer smo partnerjem 
predstavili koncept 
priprave dogodka ter žive 
knjižnice, velik poudarek 
pa smo dali tudi prenosu 
dobrih praks iz enega 
okolja v drugo.
Želimo si, da se uspešne 
zgodbe, za katerimi stoji 
manjša lokalna skupnost, 
prenesejo tudi v evropski 
okvir in zaživijo v lokalnih 
okoljih naših projektnih 
partnerjev.

Lucija Štaut 
Foto: Tomaž Zupan 
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NOVICE
ČEBELARSKI KROŽEK20. maja smo praznovali svetovni 

dan čebel. Na ta dan se po vsem 
svetu odvijajo najrazličnejši dogodki, s 
katerimi ljudi ozaveščamo o pomenu 
čebel in ostalih opraševalcev za naš 
obstoj. Čebelarji poskušajo ustvariti 
primerne pogoje za preživetje čebel 
(ohranjanje čebel, zasaditev in 
ohranitev medovitih rastlin ipd.). 

Hrastniško čebelarsko društvo, ki 
uspešno deluje že 45 let, je v vseh 
teh letih s svojim delom in znanjem k 
čebelarskim idealom prispevalo zelo 
veliko. Svoje znanje prenašajo tudi na 
mlajše generacije, saj so leta 2012 z 
mentorjem Karlom Bičaničem pričeli 
z delovanjem čebelarskega krožka na 
OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnika. 
Krožek je aktiven še danes in skozi 
vsa leta so mladi pridobivali znanje 
o čebelarjenju, tehnologiji, panjih, 
čebelji družini, medovitih rastlinah 

ipd. Dva udeleženca krožka 
sta postala čebelarja, kar 
pomeni, da imata sedaj 
doma tudi svoj čebelnjak. 

Že v prvem letu delovanja krožka 
so mladi na državnih tekmovanjih 
dosegli lepe rezultate. Učni program 
tekmovanja organizira Čebelarska 
zveza Slovenije, mentorji pa udeležence 
pripravljajo na tekmovanje. Le-to je 
razdeljeno na različne težavnostne 
stopnje: učenci do 6. razreda, učenci od 
7. do 9. razreda in dijaki oz. študentje. 
Zahteve tekmovanja niso skromne – 
učenci morajo imeti veliko znanja o 
čebelarjenju, npr. druga težavnostna 
skupina testira in določa vrsto medu 
(slovenski med, kočevski med, primorski 
med ipd.), določa vrsto medovitih 
rastlin (slovensko in latinsko ime) … V 
teh letih so prejeli 4 zlata, 10 srebrnih 
in 5 bronastih priznanj. Priprava na 

teoretični del preizkusa sedaj že tri leta 
poteka pod vodstvom Arijane Radešič, 
prvotno pa jo je vodil Karel Bičanič. 
Pod Bičaničevim vodstvom pa se še 
vedno izvaja praktični del priprave, in 
sicer v čebelarskem domu, kjer je na 
voljo tudi učni čebelnjak s štirimi panji 
(3 donosni panji z dvema čebeljima 
družinama, 1 panj v hrastovem štoru). 
V domu izvajajo tudi različne delavnice, 
na katerih izdelujejo izdelke iz voska. 
Mentorja še posebej izpostavljata, 
da vsa teoretična in praktična znanja 
mladim predajata preko igre in zabave, 
tako da jim je delo v čebelarskem 
krožku v veselje. 

Letos so se hrastniški šolarji tako 
udeležili 41. državnega srečanja 
in tekmovanja mladih slovenskih 
čebelarjev v Krškem. Sodelovalo je 
pet predstavnikov: Erik Medvešek, 
Jan Blagotinšek, Blaž Jakopič, Iza 
Blagotinšek in Anja Zmazek, ki so osvojili 
2 srebrni in 3 bronasta priznanja. 

Mladim čebelarjem in njunima 
mentorjema se zahvaljujemo za njihov 
trud in vztrajno delo v čebelarskem 
krožku in jim želimo, da še naprej 
ostanejo, kot pravi ljudska modrost, 
»pridni kot čebele«.

Radojka Odžič

POD POVŠETOVO ČEŠNJO JE BILO VESELOPregovor pravi, da je »sveti 
Vid češenj sit«. Ta svetnik 
goduje 15. junija in je eden 
najbolj čaščenih svetnikov 
na Slovenskem. Teden prej so 
se Vojkini in Ivanovi prijatelji 
zbrali pod 50 let staro češnjo, 
ki se bohoti v vaškem jedru na 
Dolu pri Hrastniku. Nabrali so 
sadeže za zimo. Nekaj lepih 
rdečih češenj je Vojka razdelila 
med sosede, prav prijetno pa 
je bilo dopoldansko druženje, 
kjer je najmlajša Eva, stara leto 
dni, že nabirala rdeče češnje 

in jih pridno dajala v košarico, 
najstarejši vaščan Tone, ki je 
dopolnil 83 let, pa je obujal 
spomine na leta, ko je prišel z 
Iga v hrastniško Steklarno in 
se nato preselil na Dol. Takšna 
druženja povezujejo ljudi in jim 
dajejo voljo do življenja.
 

Vojka Povše Krasnik
Foto: Matej Pust
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NOVICE
VISOKO PRIZNANJE ZDRUŽENJA 

BORCEV ZA VREDNOTE NOB RUDNIK
Zveza združenj borcev za vrednote 
NOB Slovenije je za večletno 
prizadevno in odgovorno delo v 
borčevski organizaciji podelila zlato 
plaketo krajevni organizaciji Združenja 
borcev za vrednote NOB Rudnik. 
Podeljenih je bilo 14 zlatih plaket za 
celo Slovenijo. Plakete so bile podeljene 
na slavnostni seji predsedstva Zveze 
borcev. Spremljal jo je zanimiv kulturni 
program, gledališka dvorana v Kinu 
Bežigrad pa je še povečala slavnostno 
vzdušje dogodka.

KO ZB NOB Rudnik je največja 
organizacija v našem Združenju. Leta 
2017 je imela 202 člana. To je okoli 
4 % krajanov krajevne skupnosti. 
Organizacija je zelo vpeta v družbeno 
življenje svojega okolja. Le tako lahko 
uspešno opravlja svoje poslanstvo pri 
ohranjanju kulturne dediščine, ki je 
nastala v času NOB. Gre za spominska 
obeležja – spomenike in spominske 
plošče ter umetniška in literarna dela, 
ki so nastajala v tem času. Vse to 
pregledno prikazuje dogajanja v času 
NOB, ki so jih videli borci – umetniki. Z 
veliko zavzetostjo krajevna organizacija 
Zveze borcev sodeluje pri pripravi 
spominskih proslav in pohodov, kot 
spomin in opomin na dogajanje med 
vojno. Krajevna organizacija ZB NOB 
Rudnik je glavni nosilec takih pohodov 
in prireditev, kot so diverzija v jamo 
Ojstro, spopad z nemško enoto v 
soteski Boben, poboji posameznih 
nedolžnih ljudi na osamljenih kmetijah 
in še mnogo drugih zelo zanimivih 
prireditev. Člani organizacije Zveze 
borcev vedno poskrbijo za primerno 

ureditev okolice pri pomembnejših 
spominskih obeležjih, za pomembnejše 
praznike in komemoracijo na področju 
Rudnika pa prižgejo tudi spominske 
sveče. Za dan osvoboditve Hrastnika – 
8. maj, dan zmage in dan Evrope – 9. 
maj, so člani KO ZB NOB Rudnik v čast 
teh dni glavni nosilci priprav za koncert 
rudniške godbe na prostem. 

Krajevna organizacija je tudi angažirana 
pri organizaciji pogovorov s še živečimi 
borci. Tako je v Knjižnici Antona Sovreta 
organizirala razgovor s Francem 
Severjem – Franto, komandantom 
enot, ki so izvršile preboj iz obroča 
nemških enot na Menini planini.

Razgovor s Fridom Mlinarjem je prikazal 
njegovo pot od dezertiranja iz nemške 
vojske in nadaljevanje njegovega 
vojaškega sodelovanja v partizanskih 
enotah pri osvobajanju 
Jugoslavije. 

Posebno zanimiva je bila 
razstava »Partizanski 
tisk«, ki jo je iz materialov 
tiskarne v Kočevskem 
Rogu, v kateri je deloval, 
uredil Zoran Klemen. 
S pokojnim Jožetom 
Zorčičem je zadnji 
razgovor organizirala 
KO v tem letu in to z 
učenci OŠ NH Rajka. Ta 

razgovor je vzbudil radoživost šolarjev 
za dogajanja v času NOB na področju 
Hrastnika.

Hvale vredna je pripravljenost krajevne 
organizacije, da skrbi za svoje člane, 
predvsem obolele in tiste, ki žive v 
domu starejših. Tako se tem ljudem 
vrača občutek, da niso pozabljeni in da 
so še vedno sestavni del velike družine 
članov Združenja borcev za vrednote 
NOB, ki šteje danes v Hrastniku 390 
članov. V Sloveniji pa jih je skupaj nekaj 
več kot 40.000.

Za vse to delo, ki ga ljudje, ne več 
rosnih let, opravljajo v organizaciji, je 
Zveza združenj borcev za vrednote 
NOB podelila zlato plaketo, ki jo je na 
podelitvi prevzela predsednica Daniela 
Kovač. 

Martin Mlinar 

PROMENADNI KONCERT STEKLARSKE GODBE IN MAŽORET 

Prijetno popoldansko sonce je 
21. maja na športno igrišče v 
Podkraju na vsakoletni prome-
nadni koncert Steklarske god-
be in njihovih mažoret priv-
abilo krajane in mimoidoče 
sprehajalce.

Udarne koračnice, latino, dis-
ko, rock, hiti slovenskih us-
pešnic in izbor najbolj spevnih 

narodno zabavnih sklad so na-
vdušili in pritegnili občinstvo.

Navdušila nas je tudi skupina 
mlajših mažoret, ki je prvič 
javno izvedla točko, s katero 
so uspešno nastopile na ne-
davnem državnem prvenstvu 
mažoretnih skupin Slovenije.

Adi Zaletel
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KITAJSKA IN NJENI VRTOVI SKOZI TATJANINE OČI V četrtek, 5. aprila, 

je v Knjižnici Antona 
Sovreta gostovala 
Tatjana P. Nekrep, ki 
je v sliki, besedi in glasbeni spremljavi 
predstavila svoje potovanje na 
Kitajsko.  
 
V dveh tednih leta 2015 je obiskala štiri 
mesta – Šanghaj, Suzhou,Hangzhou 
in Peking ter seveda kitajski zid. 
»Kitajci so zelo delovni ljudje,« je 
povedala. »Kljub naglemu razvoju in 
številnim novogradnjam ohranjajo 
bogato kulturno zapuščino, jo 
množično obiskujejo in spoštujejo. 
Njihova vrtna umetnost, katerega 
razvoj sega v davno preteklost, je 
osupljiva.« Povedala je, da tam sobiva 
kamen, torej skalnjak in naravno 
rastje, drevesa in grmovnice. Zelo 
se širi navpično zelenje - škarpe in 
stavbe, prekrite s plezalkami. Čeprav 
je Kitajska socialistična država, tega 
ni nikjer zaslediti. Tudi milijonska 

mesta delujejo brezhibno in točno. 
Prerivanja in nervoze ob čakanju ne 
poznajo.
 
“Tudi sama želim dodati droben 
prispevek k dvigu vrtne kulture 
pri nas; ne samo v smislu naravne 
samooskrbe, pač pa tudi kot 
ohranjanju oblikovane krajine - vrtne 
umetnosti in stavbne dediščine,” je 
dejala in povabila k ogledu spletne 
strani o domačem vrtu (Vila in vrt 
Nekrep) www.vivn.eu  “Trenutno 
imam priložnost sodelovati pri dveh 
projektih PKP s študenti (Po kreativni 
poti do znanja). Oba sta povezana z 
naravo - z vrtovi in z ribniki.« Tatjana 
živi in dela na Pragerskem že 30 let, 
sicer pa je pristna Hrastničanka, kot 
pravi. 
 

Fanči Moljk

JAN KRANER RAZSTAVLJA V HRASTNIŠKI KNJIŽNICINa svoji prvi 
samostojni raz-
stavi v Knjižnici 
Antona Sovreta 
se nam je tokrat predstavil eden 
izmed mlajših članov Foto sekci-
je KD Svoboda Dol pri Hrastniku: 
Jan Kraner, rojen 1994. leta, štu-
dent elektronike v Mariboru.

Sekciji fotografov z Dola se je 
pridružil v letu 2015. S fotografijo 
predstavlja podobe iz narave, 
športa, vsakdanjega življenja, kjer 
največkrat ujame svoje vrstnike. 
Serijo fotografij je posvetil tudi 
tistim, ki del svojega prostega 
časa izkoristijo za zabavo na 

različnih glasbenih koncertih 
Avtentičnost vzdušja pričarajo 
predvsem svetlobni efekti.

Jan: »Veselje do fotografiranja 
sem dobil že v otroških letih pri 
svojem dedu Karlu Šmucu, ki 
me je rad vodil s seboj v naravo, 
kamor je pogosto jemal tudi 
fotoaparat. Seveda so bili moji 
prvi posnetki narejeni z njegovim 
fotoaparatom …«

Fanči Moljk
Foto: F.M. in J.K.

25. maja je na bazenu Hrastnik 
potekal že 10. plavalni dan. 
Predstavili so se plavalci Šole 
plavanja. Predstavitev so 
si ogledali njihovi starši, babice in 
dedki. Mladi plavalci so se zabavali 
in pokazali, kaj vse zmorejo in znajo. 
Pridružili so se jim tudi potapljači 
Društva za podvodne dejavnosti 
Trbovlje, ki so prikazali osnove 
potapljanja. Mladi plavalci so bili 
navdušeni, na koncu pa so zadovoljno 

prejeli še medalje in darila.

Šolo plavanja je v letošnjem šolskem 
letu obiskovalo preko 100 otrok, 
trenutno pa so predvsem zanimivi 
intenzivni tečaji plavanja, ki se bodo 
izvajali še do konca meseca junija.

TM

10. PLAVALNI DAN
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MCH GOSTIL VOJAŠKE OBVEZNIKE18. aprila so predstavniki 
slovenske vojske, v prostorih 
MCH, mlade vojaške ob-
veznike seznanili z vojaško 
dolžnostjo. Po določilih Zako-
na o vojaški dolžnosti se ne 
glede na opustitev izvajanja 
določenih sestavin vojaške 
dolžnosti v miru vodi vojaška 
evidenca.  V letu, ko fantje do-
polnijo 18 let jih pristojne up-
rave za obrambo povabijo na 
seznanitev z vojaško dolžnos-
tjo, ob tej priložnosti pa jim 
predstavijo tudi opremo in 
oborožitev Slovenske vojske 
ter možnosti zaposlitve in 
druge oblike sodelovanja kot 

so prostovoljno 
služenje vojaškega 
roka, pogodbena 
rezerva, možnost 
štipendiranja in vojaška tab-
ora.

Povabljene vojaške obvezni-
ke je na začetku pozdravil 
župan, Miran Jerič.  Po pred-
stavitvi vojske pa je David 
Srebotnik, sekretar Občin-
skega združenja slovenskih 
častnikov Hrastnik, predstavil 
pomen delovanja združenja 
ter jih seznanil z uspešnimi 
dosedanjimi aktivnostmi.

STRELSKO TEKMOVANJE Z VOJAŠKO PUŠKO Slovenska vojska že petič 
zaporedoma organizira strelsko 
tekmovanje z vojaško puško 
M-48 7,9 mm, na katerem 
sodelujejo organizacije in društva, 
s katerimi ima sklenjene pogodbe 
o sodelovanju. Tekmovanje je 
posamično in ekipno. Ekipa šteje 
tri člane. Strelsko tekmovanje 
poteka na treh ravneh. V naslednjo 
raven se uvrsti pet najboljših ekip. 
SV poskrbi za varnost, logistično 
podporo in osebje za izvedbo 
tekmovanja. 

Prva raven strelskega tekmovanja 
za ljubljansko območje je potekala 
v soboto, 14. aprila 2018, na 
strelišču Crngrob v organizaciji 
1. brigade SV. Tekmovanja 

se je udeležilo 58 ekip (174 
tekmovalcev).  

Občinsko združenje slovenskih 
častnikov Hrastnik se je udeležilo 
tega strelskega tekmovanja z eno 
ekipo, ki so jo sestavljali: Srečko 
Kreže, Rudi Senčar in Jani Zore. 
Glede na rezultate streljanja je 
ekipa dosegla 7. mesto (skupno 
226 krogov). Za peto uvrščeno 
ekipo, ki še vodi v nadaljnje 
tekmovanje, je zaostala le za 9 
krogov. 

Jani Zore

SIMON TANŠEK PREDAVAL V MCHFotoklub Hrastnik je 17. aprila 
v Mladinskem centru Hrastnik 
pripravil predavanje svojega 
člana Simona Tanška, priznanega 
slovenskega direktorja fotografije, 
snemalca in fotografa, ki se 
je podpisal pod vrsto najbolj 
uspešnih slovenskih filmov (V leru, 
Odgrobadogroba, Gremo mi po 
svoje, Srečen za umret …) in za 
katere je prejel številne nagrade.

Udeleženci so se na dogodku 
izobrazili o razlikah med 

fotografijo in filmsko fotografijo. 
Tanšek je predstavil tudi delo 
direktorja fotografije in izzive, 
s katerimi se filmski ustvarjalci 
soočajo na snemanju. Podlaga za 
praktičen prikaz povedanega so bili 
odlomki iz celovečerne dramatične 
komedije Srečen za umret (Good to 
go), pri kateri je Tanšek sodeloval 
kot direktor fotografije.

JM
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JANEZ IN DARINKA CIGLAR STA PRAZNOVALA OKROGEL JUBILEJ

Na prelepo soboto, 21. aprila, je na 
Sedraž sijalo sonce, kot že dolgo ne. 
S svojimi nežnimi žarki je obsijalo 
zelenega starodobnika iz leta 1949, s 
katerim sta se pripeljala zlatoporočenca 
Janez in Darinka Ciglar. Ponosno 
sta stopala skozi špalir, ki so jima ga 
pripravili številni svatje, žametni glas 
vnukinje Karoline pa ju je zazibal do 
sedežev, kjer sta se jima pridružili njuni 

priči Slavko in Breda. Čudovita zelenica 
je oddajala prav posebno energijo, ko 
sta si Janez in Darinka tako kot pred 
petdesetimi leti izmenjala poročna 
prstana.

Janezu v življenju ni bilo nič 
podarjenega, do vsega v življenju se je 
prebijal z lastnim delom in prizadevanji 
na družinski kmetiji v Kicarju. Skupaj z 
očetom in bratom so odšli s trebuhom 

za kruhom v Hrastnik, kjer je svojo 
poklicno pot pričel in uspešno 
zaokrožil v Steklarni Hrastnik. 
Tam je opravljal odgovorne 
funkcije, med drugim tudi delo 
predsednika sindikata. Kot 
izraz upravičenega in dolžnega 
spoštovanja do njegovega dela 
je prejel številna priznanja, kot 
je medalja dela oziroma srebrna 
zvezda za zasluge naroda. Svoje 
navezanosti na zemljo, ki jo je 
pridobil v otroštvu, ni pozabil, 
zato sta si z ženo v Kicarju zgradila 
vikend, kjer skrbno urejata svoj 
vinograd in vsakomur, ki ju obišče 
so na široko odprta vrata. Je pravi 
multipraktik, saj je kos popravilom 
vozil, gospodinjskih aparatov, še 
vedno pa rad poprime za kmečka 

opravila.

Darinka se je izšolala za šiviljo ter pričela 
z delom prodajalke v Trbovljah, svojo 
poklicno pot pa je uspešno zaokrožila 
v Jutranjki kot vodja skladišča. Pred več 
kot petdesetimi leti so se njune poti 
križale na izletu v Škofji Loki.

Hčerki Aniti je nesebično posvečala 
svoj prosti čas ter se trudila, da bi 
imela srečno otroštvo, skupaj z možem 
pa sta na njene dosežke še posebej 
ponosna. Darinkini spretni prsti so 
sešili veliko modnih oblačil, izjemno 
pa je ponosna na kvačkane izdelke, ki 
krasijo marsikateri dom.

Darinka se rada posveča vnukinji 
Karolini, posebno sprostitev pa ji 
predstavlja skrb za vrt in njenega 
hišnega ljubljenčka, ki obožuje 
vsakodnevne sprehode.

Sproščeno vzdušje v Sedražu se je ob 
glasbi nadaljevalo še naprej. »Bodita 
vesela, zdrava in natanko taka kot sta, 
še mnogo let!« so zaželeli nasmejanima 
zlatoporočencema svatje.

OB DOLANKI BLAGOSLOVILI MOTORISTEBlagoslova na igrišču pri 
športni dvorani Dolanka 
se je udeležilo tudi letos 
več sto motoristov in mo-
toristk iz sosednjih in bolj 
oddaljenih klubov – Hrast-
nik, Dol, Brdce, Brezno, 
Trbovlje, Litija, ... Letos 
sta opravila obred dva 
župnika: Franc Ornik z 
Dola pri Hrastniku in Aco 
Jirant iz Velike Štange blizu 
Šmartnega pri Litiji. Poleg 
obvezne kranjske klobase 
je bilo poskrbljeno tudi za 
glasbo, za katero so skrbe-
li DJ Saundeco, DJ Andraž 
in DJ Dejan.

Na dogodku so bili pris-
otni razstavljavci motoris-

tične opreme in drugih 
dodatkov za varno vožnjo 
ter ATV vozila. »Na sploš-
no so podobna srečanja 
namenjena osveščanju o 
prometni kulturi,« je pove-
dal predsednik Vili Hrušo-
var. »Posebno pozornost 
posvečamo tudi motori-
stom pripravnikom.«
Blagoslov so organizirali 
člani Moto kluba Schloss-
berg s sedežem v Hrast-
niku.

Fanči Moljk
Foto: Tjaša Čančar
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DR. DANILO TÜRK GOSTOVAL V MCH19. aprila se je direktor Jani Medvešek v 

MCH pogovarjal z bivšim predsednikom 
države dr. Danilom Türkom. V času 
njegovega predsedovanja je z njim,  
kot svetovalec generalnega sekretarja 
za medije v Uradu predsednika 
republike, prepotoval Slovenijo in Svet. 
Udeležence in goste je pozdravil tudi 
Karel Vukovič, predsednik Zasavskega 
društva seniorjev, menedžerjev in 
strokovnjakov, ki je bilo soorganizator 
srečanja.

Medvešek je najprej predstavil nekaj 
pomembnih dejavnosti imenitnega 
gosta, potem pa vprašal, kaj počne 
zdaj. Dr. Türk je povedal, da ima veliko 
različnih interesov, največ veselja pa 
mu predstavljata vnuka. Z ženo jima 
posvečata veliko časa in tako opazujeta 
njun razvoj. Seveda pa na ta način 
tudi pomagata hčeri, ki ima službene 
obveznosti. Veliko se udejstvuje tudi 
mednarodno, saj je bil na primer samo 
v marcu v Braziliji, na Kitajskem, v New 
Yorku, Kambodži.

Sodeluje na Inštitutu za globalno 
politiko na Univerzi Columbia v New 
Yorku, v Madridskem klubu, ki združuje 
bivše predsednike držav in vlad, je član 
svetovalnega odbora  pri organizaciji 
Iniciativa za globalno pravičnost, član 
svetovalnega pri organizaciji Neodvisni 
diplomat ...

V stik sta z Medveškom ponovno prišla 
nedavno pri pripravi videa humanitarne 
fundacije Pustimo jim sanje, ki 
pomaga kriznim centrom za otroke in 
mladostnike v Sloveniji in nadaljuje s 
projektom Rehabilitacija otrok, žrtev 
vojne v Gazi. Poudaril je, da je projekt 
namenjen pomoči otrokom, hkrati pa 
seveda tudi krepi ugled države v svetu. 
Ob tem je glede našega odnosa do 
(ne)potrditve Palestine menil, da si s 
politično neodločnostjo nismo ravno 
povečali ugleda. »Zanimiva bi bila 
simbolična gesta,« je dejal, »ki bi imela 
ugodne diplomatske posledice.«

Nasploh je ocenil, da slovensko zunanjo 
politiko preveč usmerjajo razmere v 
notranji politiki. V zvezi s slovensko 
zunanjo politiko si želimo predvsem 
miru, kar kaže tudi naša zgodovina. 
Da želimo biti povezani z Evropo. Kot 
predsednik države je želel delovati širše 

in tako prvi uradno obiskal Kitajsko, se 
povezoval z Italijo, izboljšal odnose z 
Rusijo in Latinsko Ameriko, … Leta 2008, 
2009, se je to nasilno končalo, ker so se 
začeli prvenstveno ukvarjati s Hrvaško. 
»Preveč se ukvarjamo s Hrvaško. Jemlje 
nam preveč energije. Z arbitražo naj se 
ukvarjajo pravniki.«

Nista obšla njegove kandidature za 
Generalnega sekretarja Združenih 
narodov, kjer je bil v začetku po 
glasovanjih na drugem mestu. Pojasnil 
je tudi novost pri letošnjem izboru in 
razkril nekaj zakulisnega dogajanja. 
Kljub nekaterim napovedim se ni 
uresničilo, da bi bil tokratni generalni 
sekretar iz skupine vzhodnoevropskih 
držav. Na koncu je zmagal nekdanji 
portugalski premier António Guterres, 
ki ga Türk zelo ceni in dobro pozna – 
po izvolitvi ga je tudi že obiskal. Kot 
je ugotavljal Medvešek, smo bili ob 
kandidaturi priča nizkotnemu metanju 
polen pod noge iz lastne države – kar je 
postala že nekakšna slovenska folklora. 
Türk je potrdil, da to ni nič novega, 
saj je zavist med Slovenci na visokem 
mestu »vrednot«.

In kaj meni kot odličen poznavalec 
mednarodnih razmer? So napovedi 
tretje svetovne vojne ob napadih 
na Sirijo pretirane? Neposredne 
nevarnosti sicer ne vidi, vendar svari, 
da je mednarodna situacija nevarna in 
stvari lahko hitro uidejo iz rok, kot se je 
to v zgodovini že večkrat zgodilo.
Odgovoril je tudi na vprašanje, kako 
o c e n j u j e 
položaj mladih. 
» P r o b l e m o v 
niso sprejeli v 
svoje roke. Ne 
iščejo rešitev. 
To se mi zdi 
glavni problem. 
Sicer je svet 
odprt in lahko 
gredo v tujino. 
Žal pa država 
nima urejenega 
modela, da bi 
se lahko vrnili. 
R a z i s k o v a l n i 

znanstveniki pa na primer v domovini 
nimajo pogojev za delo.« Poudaril 
je tudi, da je lažje tistim, ki imajo 
ideje. In da je danes bolj kot včasih 
pomembno družinsko zaledje, ki ščiti 
pred tveganjem. Pohvalil je uspešne 
zasavske podjetnike, ki se združujejo v 
okviru pospeševalnika Katapult.

Pogovor je potekal pred dvema 
pomembnima praznikoma – 1. maj, 
praznik dela in dan upora proti 
okupatorju. Kako jih doživlja? Žal 
mu je, da delo ni več tako cenjeno 
kot včasih. Bolj cenijo lastnino. To je 
obdobje negotovosti. »Dan upora 
proti okupatorju pa nas spominja 
na najbolj veličastno dejanje v naši 
zgodovini. Slovenskemu narodu je 
grozilo uničenje, hoteli so nas izbrisati, 
a se je narod uprl. To povem povsod in 
vsakomur,« je dejal.

Na koncu so zastavili obiskovalci še 
nekaj vprašanj. Med drugim tudi to, 
zakaj se kot ugleden in spoštovan človek 
v naših medijih skoraj ne oglaša. Lahko 
bi pisal kolumno ali kaj podobnega. 
»Včasih me res prime, da bi odgovoril 
na kak zapis v Delu ali kje drugje, a se 
zadržim. Nimam energije, da bi potem 
prenašal nizke udarce, laži in podobno. 
Lahko pa se bo to kdaj spremenilo,« je 
dejal. »Za zdaj se oglasim le v primerih, 
če me kdo kaj vpraša.«

Fanči Moljk
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POGOVORNI VEČER NA DOLU O GIBANJU ZA 

DOSTOJNO DELO IN SOCIALNO DRUŽBO
V sredo, 18. aprila, je 
potekal v kinodvorani 
na Dolu pri Hrastniku 
pogovor o revščini in 
dostojnem delu v sklopu 
23. Slovenskih dnevov knjige, ki jih vsako 
leto organizira Društvo Slovenskih 
pisateljev. Organizirali so ga člani 
Gibanja za dostojno delo in socialno 
družbo in bukvarna Zmajeva luknja, 
pomagala je tudi Občina Hrastnik.

Dostojno delo je naslov zbornika 
prekarcev, ki ga je ustvarilo 14 avtoric 
in avtorjev z urednikom Borutom 
Brezarjem. Velik del jih je bilo prisotnih. 
Povezali so se z ZPM Moste Polje in v 
goste povabili humanitarno delavko 
Anito Ogulin, ki so ji pred leti podelili 
naslov Slovenka leta, leto kasneje je 
bila Delova osebnost leta, za svojo 
prostovoljno dejavnost, ki se ji posveča 
od otroštva, pa dobiva tudi druga 
priznanja. Najbolj prepoznavna pa je 
po humanitarnem projektu v Sloveniji, 
Botrstvo. Doslej so zbrali že okoli 
700.000 evrov in tako pomagali okoli 
9000 družinam. Tudi v Zasavju je nekaj 
takih družin, ki jim pomagajo.

Iz razprave je bilo razvidno, da je kljub 
gospodarski rasti in večanju števila 
zaposlenih, še vedno veliko revščine. 
Ta je predvsem posledica sprememb 
socialne zakonodaje v letu 2012, saj 
ljudje po odvzemu številnih pravic 
niso mogli reševati stisk. Socialna 
zakonodaja se je spreminjala prepočasi.
Veliko revščine je tudi med zaposlenimi, 
saj z minimalnimi prihodki ljudje ne 
morejo preživeti. »Nimamo sistema, 

ki bi si za cilj postavljal dostojno 
življenje ljudi v Sloveniji, »je poudarila 
Ogulinova. »Socialno državo zagotovo 
imamo, vendar pod vprašaj lahko 
postavimo njeno učinkovitost. Za cilj 
pri oblikovanju socialnih politik bi si 
morali postaviti dostojno življenje 
slehernega človeka v Sloveniji. Prostora 
za izboljšave je veliko, predvsem pa 
moramo socialno politiko usmeriti v 
pomoč pri reševanju stisk. Trenutno je 
politika zasnovana na dogmi, da ljudje 
socialno državo izkoriščajo.«

Povedala je tudi, da ljudje velikokrat 
prepozno povedo za svoje stiske, saj jih 
je sram. To čustvo celo prevladuje nad 
materialnim pomanjkanjem. »Nikomur 
ni lahko prositi za pomoč. To je velik 
udarec za človekovo dostojanstvo in 
samozavest. Manjka nam uvida, da 
moramo pomagati drug drugemu in 
da smo odgovorni eden za drugega. 
Zavedati se moramo, da smo skupaj 
močnejši, da skupaj lahko premikamo 
stvari na bolje.«

In kaj pričakujejo od strank, ki se 
pripravljajo na volitve? »Da se bodo 
posvetovali z ljudmi, ki delajo na terenu, 
ki poznajo stiske in problematike 
različnih področij,« je bila odločna 
Ogulinova. »Pričakujemo, da bodo 
prisluhnili tudi nevladnim organizacijam 
in opozorilom ter temu primerno 
oblikovali programe. Še pomembneje 

pa je, da bodo začeli tudi uresničevati 
predloge za dostojnejše življenje. Če 
vidijo, da vzpostavljamo dobre prakse, 
bi se lahko učili, prisluhnili našim 
predlogom in jih uresničevali. Tega je 
žal občutno premalo ...«

Župan Miran Jerič je povedal, da se 
hrastniška občina zaveda socialne 
stiske ranljivih skupin, zato redno 
spremljajo situacijo in tako lajšajo težke 
razmere. »Bi pa morale občine, kjer 
je socialna slika težja, na podlagi tega 
kriterija dobiti nekoliko več sredstev,« 
je dejal.

»Razprava je odprla žariščne točke, ki jih 
država pomanjkljivo naslavlja,« je dejala 
poslanka Vojka Šergan. »Izpostavili ste 
boljše sodelovanje in prijaznost med 
ljudmi, zaznavanje težav sosedov in 
bližnjih. Glede prekarnega dela pa 
menim, da je konsenzualno rešitev dela 
moč doseči samo s socialnim dialogom 
med sindikati, delodajalci in državo v 
smeri spremembe plačnega modela.« 

Soniboj Knežak je pohvalil 
transparentnost projekta Botrstvo, saj 
je bil nekaj let boter in varovanec mu 
je sporočil, kaj vse si je s temi sredstvi 
lahko omogočil. Družina si je v tem času 
finančno opomogla in ni več potrebe 
po doniranju. »Je pa dober občutek, ko 
veš, da je denar prišel do osebe, ki je 
bila pomoči potrebna,» je zaključil.

Dodajmo, da lahko posamezniki dobijo 
zbornik Dostojno delo v Zmajevi luknji 
in tako z donacijo 10 evrov prispevajo 
v sklad Volja vselej najde pot. »Prispevki 
so namenjeni za pomoč družinam v 
stiski iz vse Slovenije,« je dejal Marko 
Funkl, predsednik Gibanja za dostojno 
delo in socialno družbo.

Čeprav smo posebno v Zasavju precej 
dobro obveščeni o tem humanitarnem 
projektu, glede na to, da predseduje 
Gibanju naš Marko, pa se nas je 
pogovor o žalostnih zgodbah, ki se 
dogajajo okoli nas, še posebej dotaknil.

Fanči Moljk



Z OSTEOPOROZO PO KRPANOVI POTIČlani Društva za preprečevanje 
osteoporoze so se letos že tretjič 
podali na Krpanov pohod, ki je 
vsako zadnjo nedeljo v aprilu na 
Blokah v vasi Volčje. »Vesela sem, da 
smo napolnili Laknerjev avtobus, saj 
je bivanje v naravi in druženje za vse 
člane zelo priporočljivo,« je dejala 
predsednica Silva Centrih.

Začetek in konec pohoda je ob 
Bloškem jezeru, kjer je bilo zanimivo 
tudi za tiste, ki niso šli na pohod. 

Odločili smo se za krajšo varianto – 
10 oziroma 12 kilometrov, saj smo 
imeli pred seboj še druge načrte. 

Vseeno smo lahko občudovali ob 
zložni poti slikovito pokrajino in 
porumenele travnike z regratovimi 
cvetovi. In bili veseli, da smo v krajih, 
kjer je živel Krpan in trgoval s soljo 
in kresilno gobo, avstrijskemu dvoru 
pa dokazal, da smo premeteni in 
pokončni ljudje. Levstikova povest 
pa je še vedno vzorna in bogata 
s svojim besediščem, zato jo je 
vredno večkrat prebrati.

Fanči Moljk

NOVICE

Spoštovane občanke,
cenjeni občani!

el leta, ki je pred nami, je vedno nekaj 
posebnega. Bližajo se dnevi, ko praznuje 
država pa tudi naša občina. To je tudi čas, ko 

se s ponosom spominjamo naših skupnih dosežkov 
v preteklosti in razmišljamo o naši poti za naprej. 

V novo obdobje, ki je pred nami, vstopamo z novimi 
pričakovanji, tudi novim upanjem. Čas je za nove 
razvojne alternative, nove načine razmišljanja in 
življenja. Naredili smo vse, da bi mladim odprli čim 
širše perspektive in možnosti, da da bodo družbi 
lahko dali ustvarjalni prispevek, ki ga potrebujemo 
in samo to je prava pot do medgeneracijske 
solidarnosti. S skupnimi močmi si moramo 
prizadevati, da bomo na temeljih tradicije in načelih 
trajnostnega razvoja gradili prodorno in odprto 
skupnost ter privlačnejši Hrastnik. 

Prav je, da se vsi skupaj trudimo znova usmeriti 
na pot človekove svobode, blaginje in pravičnosti 
za vse ljudi, kot smo si jo zastavili ob osamosvojtvi. 
Prepričan sem, da bomo z optimizmom in 
solidarnostjo pravo pot spet našli in da nas bo ta 
pripeljala do lepše prihodnosti.

Spoštovani,

Ob Dnevu državnosti in 3. juliju – prazniku občine 
Hrastnik vam iz srca čestitam. Iskreno čestitam 
tudi rudarjem ob njihovem stanovskem prazniku. 
Na naslednjih straneh si lahko ogledate koledar 
prireditev, ki jih za vse nas pripravljajo društva, 
zavodi, krajevne skupnosti in številni posamezniki. 
Veseli bodo, če jim bomo s svojo prisotnostjo 
izkazali priznanje za njihov trud in tudi na ta način 
počastili praznike. 

----------------------------------------------------------------------
Še posebej pa vas vabim na slavnostno 
prireditev ob občinskem prazniku, ki bo v 
ponedeljek, 2. julija 2018 ob 19. uri, v Delavskem 
domu v Hrastniku.

Na njej bomo podelili letošnja občinska 
priznanja in nagrade.
----------------------------------------------------------------------

Želim vam veselo praznovanje in prijetne 
poletne dni!

Župan Miran Jerič s sodelavci
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JURJEVA NEDELJA V GORAH LETOS SONČNA IN TOPLAV nedeljo, 

22. aprila, 
se je 
zbralo v 
Gorah spet lepo število obiskovalcev, 
saj je bilo poleg prazničnega vzdušja 
prijetno tudi vreme. Lani je na ta dan, 
na Jurjevo nedeljo, deževalo in snežilo. 
Sv. Jurij je eden tistih zavetnikov, ki 
kličejo pomlad.

Medtem ko so se pred staro mežnarijo 
že pridno vrtele kmečke žene in 
dekleta, ki so rezale razne vrste potice, 
pecivo in domač kruh, se je večina 
odpravila k maši v cerkev sv. Jurija, 
ki bo kmalu praznovala 500. letnico 
svojega obstoja. Letnica nastanka 
1520 je zapisana na zahodni strani 
glavnega vhoda. Kip Svetega Jurija je 
bil odet z zelenimi bukovimi vejami in 
tudi sicer je bil oltar praznično okrašen. 
Župnik Franc Ornik je posvetil mašo 
svetniku sv. Juriju, nekaj besed pa tudi 
praznovanju in pomenu ohranjanja 
kulturne dediščine. O tem je kasneje 
spregovorila pred mežnarijo tudi 
predsednica KS Turje Vojka Grešak, ki 
je med drugim spomnila, da je letošnje 
leto v EU razglašeno kot leto evropske 
kulturne dediščine v najširšem smislu 
besede. »Celotna Evropa se zaveda, 
da kulturna dediščina prehitro tone v 
pozabo, zato jo je treba zaščititi. Tudi 
pri nas bo treba posvetiti pozornost 
dediščini čebelarstva, stavbarstva, 

obrti, dediščini prehrane, narodne 
glasbe, likovni umetnosti in še mnogim 
drugim področjem. »Vsak drobec, ki ga 
zmoremo iztrgati iz pozabe, je hvale 
vreden,« je dejala.

Praznovanje so popestrili konjeniki, 
pevci planinskega društva Lisca 
Encijan, Steklarska godba na pihala, 
mažoretke Steklarske godbe, mimo 
so prijezdili tudi poniji iz Kupške vasi 
pod vodstvom Vanje Gianini. Na voljo 
je bilo nekaj stojnic z izdelki iz medu, 
ponujali so zeliščne čaje, ovčji sir in 
podobno. Opazovali pa smo lahko tudi 
nastajanje prdca oziroma piščali in roga 
izpod rok Zdravka Jovana. »Primeren 
les v tem času je muževno drevje, to 
je mačkovina,« je razlagal Zdravko. 
Debele veje mačkovine je treba zarezati 
špiralno, lubje odviti in spet zaviti v 
koničasto cev, ki proizvaja na tanjšem 
delu pisek. Dolžina cevi odloča o višini 
glasu. Minka Babič, velika poznavalka 
zgodovine kraja, šeg in navad, pa je 
že večkrat povedala, da so se mladi 
učili od starejših. In da so s hrupom na 
predvečer praznika sv. Jurija oznanjali, 
da je zima minila. Koledniki so želeli 
dobro letino in zdravje pri hiši. Trobače 
in Jurija so ljudje obdarovali in jih 
povabili za naslednje leto.

Anita Kozole, članica skupine Društvo 
ljubiteljev Gor, neformalno pa skupine 
1. april, ki je pripravila praznovanje, je 
povabila obiskovalce na kislo juho s 
prašičjimi parklji in repi ter domačimi 
rezanci, ki se kuha na ta dan. In seveda 
na sladke dobrote, ki so jih pripravile 
domačinke. Točil pa se je bunkov'c in 
slivovka. »1. april se imenujemo zato, 
ker je na ta dan veliko dobre volje in 
smeha, je povedala kasneje. »Naše 
združenje pa prav tako teži k temu – 
k dobri volji. Sestajamo se ob petkih 
in premlevamo, kaj bomo počeli. 
To so nekakšna sosedska srečanja 
domačinov, vikendašev, zaposlenih v 
planinskem domu in posameznikov, ki 
so na nek način povezani s to prelepo 
planinsko postojanko. Jurjevanje je 
ena glavnih nalog, povezujemo pa se 
tudi z Dalmatinci iz Ploč in vsako leto 
izmenjujemo obiske...«

Nekaj pozornosti so posvetili s 
skromnim darilom vsem Juretom, ki so 
prišli na ta dan v Gore. »Lepo je biti del 
ekipe naših Gor,« je komentirala Branka 
Jovičič, oskrbnica doma, po uspešni 
Jurjevi nedelji.

Fanči Moljk
Foto: Soniboj Knežak in F.M.



Koledar prireditev 3. julij -  praznik občine Hrastnik

POLETNI FESTIVAL HRASTNIŠKE KNJIŽNICEČETRTEK 14. JUNIJ

10.00 - 15.00

IGRANA PREDSTAVA ZA PREDŠOLSKE OTROKE »NEKOČ JE BILA« V IZVEDBI DRAMSKE 
SKUPINE OŠ N. H. RAJKA HRASTNIK V KNJIŽNICI

PETEK 15. JUNIJ

10.00

F.U.L.K.U.L. KNJIŽNICA (F. FANTAZIJA BRANJA, U. UŽITEK, L. LISTANJA,,K 
KNJIGA, U. USTVARJANJA, L. LEŽALNIK) 

na otroškem igrišču Log (v primeru dežja prireditev odpade)

15.00 - 17.00 USTVARJALNO POPOLDNE  Z JANO PERPAR IN KLEKLJARICAMI V KNJIŽNICI

18.00 POGOVORNI IN ZABAVNI VEČER V KNJIŽNICI, OTVORITEV POLETNEGA FESTIVALA 
HRASTNIŠKE KNJIŽNICE, NAGOVOR ŽUPANA OBČINE HRASTNIK  MIRANA JERIČA

POGOVOR : PARTNERSTVO LAS ZASAVJE – SOOBLIKUJEMO RAZVOJ ZASAVJA

Gostje: Maša Kovač, strokovna sodelavka vodilnega partnerja (OOZ Hrastnik) Partnerstva LAS Zasavje, 
Mirko Mastnak, predsednik vodilnega partnerja (OOZ Hrastnik) Partnerstva LAS Zasavje Branka Dolinšek, 
sekretarka vodilnega partnerja (OOZ Hrastnik) Partnerstva LAS Zasavje, Vojka Šergan, bivša predsedni-
ca Društva za razvoj podeželja Zasavje (LAS Zasavje v programskem obdobju 2007-2013), Jože Ocepek, 
predsednik Društva za razvoj podeželja Zasavje (LAS Zasavje v programskem obdobju 2007-2013)
Moderator pogovora: Jani Medvešek

STAND-UP NASTOP TILEN ARTAČ

DOBROTE PO RECEPTIH NAŠIH BABIC IZPOD ROK KMEČKIH ŽENA

POLETNI FESTIVAL HRASTNIŠKE KNJIŽNICE

10.00 - 15.00
F.U.L.K.U.L. KNJIŽNICA (F. FANTAZIJA BRANJA, U. UŽITEK, L. LISTANJA,,K 
KNJIGA, U. USTVARJANJA, L. LEŽALNIK) 

na otroškem igrišču Log (v primeru dežja prireditev odpade)

15.00 - 17.00
USTVARJALNO POPOLDNE  S SIMONO OPRESNIK IN ROKODELCI V OKVIRU 
PROJEKTA »ZGODBE ROK IN KRAJEV«  V KNJIŽNICI

18.00 PREDSTAVITEV DOBRIH ZGODB V OKVIRU LAS –A V OBDOBJU 2007 – 2013 IN 2014 – 
2020

ZABAVNI ZAKLJUČEK VEČERA S FUNŠTERC TEAMOM BOBEN – ČEČE IN ANSAMBLOM NAVIHANI 
MUZIKANTJE V KNJIŽNICI

13:40 - 14.00 3. ETAPA KOLESARSKE DIRKE PO SLOVENIJI 2018 PO OBČINI HRASTNIK  
(relacija most čez Savo – Riklov most – Brnica – Dol - Marno)

17.00 FINALE SVETOVNEGA POKALA V KLASIČNEM SPUSTU, ki bo potekal na reki Savi od Prusnika s 
ciljem pri čolnarni Brodarskega društva Steklarna Hrastnik

SOBOTA 16. JUNIJ
»HRASTKOV FESTIVAL« - FESTIVAL ZA OTROKE 
IN DRUŽINE V ORGANIZACIJI JAVNIH ZAVODOV 14.00 - 18.00

v Športnem parku na Logu 

Različni nastopi domačih skupin in posameznikov, Damjana Golavšek, Challe Salle, tržnica društev, Mišin 
dol, športne aktivnosti, ustvarjalne delavnice, …

15.30 JAMATLON 2018 (RUDNIK HRASTNIK – TRBOVLJE)

TOREK 19. JUNIJ
GLEDALIŠKA PREDSTAVA »ČAKALNICA« V IZVEDBI LADA 
BIZOVIČARJA IN JANEZA HOČEVARJA V ORGANIZACIJI KRC 19.30

HRASTNIK V delavskem domu Hrastnik

SREDA 20. JUNIJ
TEKMOVANJE ŽENSKIH IN MOŠKIH EKIP V BALINANJU ZA 
POKAL KRAJEVNE SKUPNOSTI STEKLARNA Na balinišču Logar9.00

17.00
OTVORITEV RAZSTAVE FOTO SEKCIJE KD SVOBODA DOL NA TEMO »MOTIVI IZ 
KRAJEVNE SKUPNOSTI STEKLARNA« v Večnamenskem družbenem objektu v Podkraju

PETEK 22. JUNIJ
TURNIR V BALINANJU V POČASTITEV KRAJEVNEGA PRAZNIKA 
KS DOL PRI HRASTNIKU na balinišču pri Športni dvorani Dolanka9.00

SLOVESNOST OB PRAZNIKU KRAJEVNE SKUPNOSTI STEKLARNA pred Večnamenskem družbenem 
objektu v Podkraju

17.00 PROGRAM ZA OTROKE

17.00 SVEČANOST S KULTURNIM PROGRAMOM IN PODELITVIJO KRAJEVNIH PRIZNANJ

18.30 - 21.00 DRUŽABNO SREČANJE OBČANOV

SOBOTA 23. JUNIJ
OSREDNJA ZASAVSKA PROSLAVA V POČASTITEV DNEVA 
DRŽAVNOSTI IN 27. LETNICE NAPADA NA KUM V 11.00

ORGANIZACIJI OBMOČNEGA ZDRUŽENJA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO ZASAVJE, SLAVNOSTNI 
GOVORNIK: PREDSEDNIK ZVVS LADISLAV LIPIČ pred planinskim domom na Kumu

PONEDELJEK 25. JUNIJ TEKMOVANJE V PRIPRAVI GRANADIRMARŠA 
pri Zadružnem domu v Čečah v organizaciji Krajevne 15.00

skupnosti Boben in Gostilne Zadružni dom Čeče

ČETRTEK 28. JUNIJ SVEČANOST OB  PRAZNIKU KRAJEVNE SKUPNOSTI 
DOL S PODELITVIJO PRIZNANJ  »ZASLUŽNI KRAJAN« 17.00

IN OTVORITVIJO RAZSTAVE ROČNIH DEL SEKCIJE DRUŠTVA UPOKOJENCEV DOL v Športni dvorani  
Dolanka (razstava bo odprta do 30. 6. 2018 od 9. do 18. ure)

19.00 OTVORITEV CESTNEGA ODSEKA KRIŠTANDOLSKA CESTA - MARNO

PETEK 29. JUNIJ
TURNIR V MINI NOGOMETU S ČAGABOYSI (TRUBAČI IZ 
VELENJA) pred Športno dvorano Dolanka v organizaciji RK Dol TKI17.00



POROČNA ZAOBLJUBA PO PETDESETIH LETIHV pomladnih mesecih, 
predvsem v mesecu 
maju je bilo od 
nekdaj veliko porok. V 
zakonski stan sta 25. maja leta 1968 na 
dan mladosti, stopila tudi Antonija in 
Mihael Napret in si obljubila zvestobo 
in pomoč v dobrem in slabem. Zlato 
poroko sta obnovila 26. maja, in sicer v 
poročni sobi, pred županom Miranom 
Jeričem in matičarjem Rokom Jenkom.
 
Mihael se je rodil v kmečki družini 
v zelo nemirnih in negotovih časih 
druge svetovne vojne. Kot marljiv in 
odgovoren fantič je pričel z delom 
v gradbenem podjetju v Hrastniku. 
Željan znanja in boljšega življenja se je 
ob delu uspešno priučil za zidarja ter 
delo vestno opravljal vse do upokojitve. 
Mnogi ga poznajo kot izredno 
ustrežljivega človeka, ki je pri gradnji 
vaščanom vedno priskočil na pomoč, 
zato ga cenijo in spoštujejo. Vedno je 
vesel obiskov prijateljev, s katerimi radi 
pokramlja in se poveseli.

Pred leti sta z ženo prevzela kmetijo 
ženinih staršev, kjer sta si ustvarila tudi 
dom, za kmetijo pa sta vedno vzorno 

skrbela, kar počneta še danes. Kljub 
številnim obveznostim je poklicno 
življenje, delo na kmetiji in skrb za 
družino znal uspešno združevati, 
za njegovo sprostitev in osebno 
zadovoljstvo pa si je kdaj pa kdaj le 
vzel čas in se odpravil na kakšen izlet 
z motorjem.

 Antonija si je takoj po zaključenem 
šolanju poiskala delo v Kmetijski 
zadrugi na Dolu, ki ga je opravljala vse 
do trenutka, ko sta z možem prevzela 
kmetijo in se iz Marnega preselila na 
Kopitnik. Kmečkega 
dela je bila vajena, 
zato se ni prestrašila 
velike kmetije, ki je 
zahtevala mnogo 
odrekanja in ji nudila 
malo užitkov in 
prostega časa.

 Z možem sta si 
ustvarila topel dom, 
ki je od nekdaj 

njuno zavetje, pravo srečo pa sta v 
dom prinesla sin Simon in hčerka 
Mihaela. Znana je kot izjemna kmečka 
gospodinja, ki skrbi, da na kmetiji vse 
poteka kot je treba. Dopusta ne pozna. 
Tako vsak dan v njeni kuhinji zadiši po 
sveže pečenem kruhu, ki vedno privabi 
sorodnike in prijatelje na kratek obisk.
 Antonija se rada posveča vnuku in 
vnukinjama, posebno sprostitev pa 
ji predstavljajo aktivnosti pri Društvu 
kmečkih žena in deklet Hrastnik.
 

Rok Jenko
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IZOBRAŽEVANJE ZA RAVNANJE Z DEFIBRILATORJEMNa podlagi 
dogovora z 
Zdravstven-
im domom 
Hrastnik smo 14. maja uspešno izvedli 
izobraževanje o uporabi aparata AED 
ali defibrilatorja za oživljanje oseb, ki so 
doživele nenaden srčni zastoj.

Navedeni aparat je nameščen in dost-
open na vidnem mestu na steni VDO 
Podkraj 91/a.  

Vabilu za izobraževanje in pravilno up-

orabo aparata so se odzvali člani PIGD 
Steklarna Hrastnik, Brodarskega društ-
va Steklarna Hrastnik, Ribiške družine 
Hrastnik, zaposleni v Steklarni Hrastnik 
in KS Steklarna.

Voditeljica izobraževanja, glavna se-
stra v Zdravstvenem domu Hrastnik, 
Zdenka Kolar in reševalec v ZD Hrast-
nik Jernej Repovž sta prisotnim zelo 
nazorno in razumljivo, predvsem pa 
praktično, prikazala, kako ravnati z os-
ebo, ki je doživela nenaden srčni zastoj. 
Posebej je poudarila pravilno uporabo 
defibrilatorja ter specifičnosti oživljanja 
otrok in dojenčkov in kako ravnati, če 
naletimo na utopljenca. Nato je nekaj 
udeležencev usposabljanja praktično 
izvedlo postopke oživljanja na lutki z 
masažo srca in uporabo aparata.

Adi Zaletel

SVEČANA OTVORITEV PRENOVLJENE PODRUŽNIČNE ŠOLE NA DOLU PRI HRASTNIKU18.00

ROCK KONCERT SKUPINE R.U.LJ.A. IZ POBRATENE OBČINE RAŠKA (SRBIJA)  
v Mladinskem centru Hrastnik21.00

SOBOTA 30. JUNIJ
TRADICIONALNI POHOD PO »POTI SPOMINOV NOB OBČINE 
HRASTNIK«  S CILJEM PRI LOVSKI KOČI NA KOPITNIKU

START POHODA  IZPRED POSLOVNE STAVBE DRUŽBE AGM NEMEC NA MARNEM 9.00

SVEČANOST Z DRUŽABNIM SREČANJEM POHODNIKOV pri Lovski koči na Kopitniku. 
SLAVNOSTNI GOVORNIK: DR MATJAŽ KMECL11.00

TEKMOVANJE V RIBOLOVU na reki Savi pri Radečah (ob 14. uri razglasitev rezultatov in 
podelitev pokalov v domu Ribiške družine Hrastnik)

9.00 - 13.00

START 21. KOLESARSKEGA VZPONA “KAL 2018“ s parkirišča pri Komunalno stanovanjskem 
podjetju Hrastnik v organizaciji Kolesarskega društva Hrastnik

10.00

TURNIR VETERANSKIH ŽENSKIH IN MOŠKIH EKIP V ROKOMETU v Športni dvorani Dolanka 
na Dolu v organizaciji RK Dol TKI

12.00

15. ETNO FESTIVAL V ORGANIZACIJI SRBSKEGA KULTURNEGA DRUŠTVA SAVA 
v Športni dvorani Hrastnik 

19.00

ZABAVNA PRIREDITEV »DOLSKA NOČ«  S SKUPINAMA UNIKAT IN MEJAŠI19.00

NEDELJA 1. JULIJ SLOVENSKI POKAL V KAJAKU IN KANUJU NA DIVJIH VODAH 
ZA MLAJŠE KATEGORIJE V ORGANIZACIJI BRODARSKEGA 

10.00

DRUŠTVA STEKLARNA HRASTNIK na reki Savi pri domu brodarskega društva  

KONCERT RUDARSKE GODBE HRASTNIK S SKUPINO R.U.LJ.A. IZ POBRATENE OBČINE 
RAŠKA (SRBIJA)  v Športni dvorani Hrastnik

19.00

PONEDELJEK 2. JULIJ
SVEČANOST S PODELITVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ IN 
NAGRAD ZA LETO 2018 v Delavskem domu Hrastnik19.00

TOREK 3. JULIJ
BAJER NA OJSTREM - OTVORITEV CESTNE POVEZAVE MED 
HRASTNIKOM IN  TRBOVLJAMI  odsek 3 od Veličkove do bajerja15.30

SREDA 4. JULIJ
OTVORITEV OBNOVLJENEGA SPOMENIKA PADLIM PARTI-
ZANOM REVIRSKE ČETE   pod Kalsko planino v organizaciji 18.00

Združenja borcev za vrednote NOB Hrastnik

SOBOTA 7. JULIJ TRADICIONALNE  KMEČKE IGRE V  TURJU IN VELIKA 
GASILSKA VESELICA Z ANSAMBLOM GADI14.00

SOBOTA 21. JULIJ VELIKA GASILSKA VESELICA Z ANSAMBLOM BANOVŠEK 
na gasilskem poligonu na Marnem v organizaciji PGD Marno 19.00
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NOVICENOVICE
SLOVESNOST OB 50. OBLETNICI 

FORMIRANJA TERITORIALNE OBRAMBE 
17. maja so v knjižnici Antona Sovreta 
v Hrastniku počastili 50. obletnico 
ustanovitve Teritorialne obrambe 
Slovenije. Dogodka se je udeležilo 
precej bivših pripadnikov hrastniške 
TO, ki so v procesih osamosvajanja in 
v času junijsko – julijske vojne odigrali 
ključno vlogo. Dogodku je prisostvoval 
tudi župan občine Hrastnik Miran Jerič, 
ki je član veteranske organizacije in 
je aktivno sodeloval v teh dogodkih. 
Na ta dan slovenski veterani vojne 
za Slovenijo praznujejo svoj praznik 
tudi v spomin na dogodke, ko je 
Jugoslovanska ljudska armada pred 28 
leti poizkušala razorožiti TO Slovenije.
Po pozdravni besedi gostiteljice sta 
tenorist Riko Majcen in harmonikar 
Jernej Pikl poskrbela za glasbeni uvod v 
to slovesnost.

Potem je Božo Majcen, predsednik 
Območnega združenja veteranov vojne 
za Slovenijo Zasavje, na kratko povzel 
razloge, ki so leta 1968 narekovali 
potrebo po nastanku oboroženih 
partizansko – teritorialnih štabov in 
enot. Z ukazom zveznega predsedstva 
so bili taki štabi in enote formirane na 
vsem območju nekdanje Jugoslavije. 
»Ime teritorialna obramba pa je prišlo v 
uporabo nekaj let kasneje,« je pojasnil. 
Ivan Vučetič, eden izmed najstarejših 
hrastniških teritorialcev, pa je 
prisotne podrobneje seznanil, kako je 
ustanavljanje štaba in enot teritorialne 
obrambe potekalo v Hrastniku.

Nato je Majcen spomnil na dogodke 
v času, ko je bil pritisk takratne 
Jugoslovanske oblasti zaradi procesov 
osamosvajanja v Sloveniji najhujši. 
Na podlagi prejetega ukaza o predaji 
orožja teritorialne obrambe na čuvanje 
v skladišča JLA, je 18. 5. 
1990 tudi hrastniški 
štab TO izpolnil ta ukaz. 
Majcen je še posebej 
izpostavil napore, ki 
jih je tiste dni vlagal 
hrastniški komandant 
TO Boris Logar. »Od 
vodstva Občine Hrastnik 
je pričakoval podporo, 
na podlagi katere orožja 
ne bi bilo potrebno 
predati«.

Majcen je v nadaljevanju 

prvič predstavil imena posameznikov, 
ki so bili v »hrastniški zeleni strukturi« 
pripadniki skrivne organizacije, 
poznane pod kratico MSNZ (manevrska 
struktura narodne zaščite) in so v času 
priprav na slovensko osamosvojitev 
odigrali eno od ključnih vlog. To so 
bili: Božo Cigelnak, Miran Jerič, Boris 
Logar, Božo Majcen, David Srebotnik, 
Dušan Škorjanc, Vili Zaletel, kasneje pa 
so se jim pridružili še Anton Gorenc, 
Matej Logar, Martin Pust, Vilko Pust in 
Vojko Pust. Majcen je nato predstavil 
dogodke, ki so se povezani s predanim 
orožjem odvijali od sredine avgusta 
do sredine oktobra 1990. Iz vojaškega 
skladišča Bežigrad pri Celju je uspelo 
vrniti Božu Majcnu in kasneje še ostalim 
v naše skladišče 87 % predanega orožja. 
Te količine orožja so skoraj zadoščale 
za izvedbo mobilizacije vseh enot TO 
Hrastnik. Preostalo manjkajočo količino 
orožja pa so Hrastničani dobili iz zalog 
OŠTO Trbovlje oziroma iz Kočevske 
Reke.

»Največ zaslug, da je varno skrito orožje 
in strelivo dočakalo dan, ko smo pričeli 
z izvedbo mobilizacije enot hrastniške 
TO, imata domačiji Pust v Črdencu 
ter domačija Gorenc na Kalu. Nekaj 
orožja in streliva pa je bilo skritega 
tudi v Železnini in blagovnici lokalnega 
trgovskega podjetja ter v Gasilskem 
društvu Hrastnik mesto.«

Že v decembru 1990 je zaradi 
zaostrenih razmer prišlo do odločitve, 
da je treba nekaj pripadnikov TO 

oborožiti. Zato je večina pripadnikov 
hrastniške protidiverzantske čete 
bila preimenovana v ESD - enota za 
specialna delovanja. Pripadniki te 
enote so bili takrat tudi zadolženi z 
orožjem in ostrim strelivom, katerega 
so do začetka mobilizacije v mesecu 
juniju 1991 skrivoma hranili doma.
Spomladi 1991 so bili preverjeni 
pripadniki hrastniške TO pripravljeni 
za zagotavljanje pomoči pri varovanju 
orožja in streliva Občinskega centra 
zvez, ki je bil nameščen v zgradbi 
Postaje milice. Ta naloga je bila skrita 
pod geslom Maček, pripadniki TO 
pa so bili: Zdenko Avflič, Jani Fabjan, 
Janez Kovač, Bojan Osterman in 
Janez Simonič. Zaradi ponovne 
reorganizacije TO Slovenije, so bili vsi 
občinski štabi v začetku maja 1991 
ukinjeni, ustanovljeni pa območni štabi 
TO. Zaposleni z vseh bivših zasavskih 
občinskih štabov pa so se združili in 
nadaljevali z delom v 87. Območnem 
štabu TO Trbovlje.

Mobilizacijo enot TO v Hrastniku 
so izvedli člani vojnega štaba pod 
vodstvom Valterja Moljka ob pomoči 
Marjana Dolanca, Nika Toplaka, 
Antona Pavliča, Matije Koritnika, 
Danija Tavčara, Zlatka Jelenka, Borisa 
Krežeta, Metoda Mravljaka, Antona 
Markoviča in Jureta Pavliča. Kljub temu 
da so Zasavski teritorialci bili izvzeti iz 
velikih odmevnih akcij, so v naši deset 
dnevni osamosvojitveni vojni dali svoj 
prispevek. V Šavni Peči so streljali 
na helikopterje, doživeli prvi in drugi 

letalski napad na Kum, vodili napad in 
zavzetje vojaškega skladišča Pečovnik, 
sodelovali pri pogajanju o predaji 
pripadnikov JLA iz VCMR v Rimskih 
Toplicah, sodelovali pri transportih 
in skrivanju orožja, streliva in MES 
zagorskem rudniku, s pripadniki milice 
sodelovali pri zavarovanju zbirnega 
centra vojnih ujetnikov na Dolu ter na 
predvečer umika zadnjega vojaka iz 

Slovenije spremljali kolono pripadnikov 
JLA iz Rimskih Toplic do Kopra.

Nadaljevalo se je druženje, kjer 
so udeleženci zavzeto komentirali 
današnje stanje vojske. Spraševali so 
se, kako naj slovenski narod ohrani 
samozaščitno varnost. Vojsko je treba 
ojačati, da bo še bolj profesionalna. 
Treba je začeti pogovore o tem, kakšen 

naj bo varnostni sistem. Vzpostaviti 
novo obrambno strategijo oziroma 
naštudirati dodatne obrambne temelje. 
To bi morala biti naslednja pomembna 
naloga veteranske organizacije.

Fanči Moljk 
Foto: B. Majcen

SEBASTIJAN PEŠEC PREDSTAVIL KNJIGO PERDIKAS15. maja je bilo 
v Zmajevi luknji 
spet zanimivo. 
Članice bralne-
ga krožka so bile vesele, da je Mateja 
Jecl povabila mladega, simpatičnega 
Trboveljčana Sebastijana Pešca, ki je 
predstavil svojo prvo knjigo Perdikas. 
Z njim se je pogovarjala Ksenja Grešak.

Sebastijan Pešec je 27-letni magister 
filozofije in diplomirani zgodovinar, 
zaposlen pri Unicefu v Ljubljani. Rad 
bere, piše, potuje in hodi po zasavskih 
hribih, kot je povedal. Narava se mu 
zdi harmonična ureditev, čeprav jo je 
človek porušil »Zakaj je še vedno vredno 
brati,« ga je vprašala pronicljiva Ksenja. 
»Knjiga nam omogoča umik iz vsak-
danjega življenja - v pozitivnem smislu 
mislim, izvemo veliko novega, omogoča 
nam primerjave z drugimi …« Kaj pa ga 
veseli pri pisanju? S svojim pisanjem 
želi približati koristnost filozofije za ne-
filozofsko publiko. To mu je v knjigi tudi 
uspelo. »Mnogi so se bali, da bo vsebi-
na zapletena in preveč filozofska, a sem 
jih presenetil. Lepo se bere, pravijo.« 
Sploh mu je v veselje, ko začne knjiga 
svojo pot med ljudi, kjer jo vsak doživlja 
po svoje. Zato je pustil določene dele 

odprte, da si lahko bralec sam ustvari 
zaključke.

V pripovedi imajo pomembno mesto 
božanska bitja, izmišljeni liki in kraji, ki 
se na potovanju pogosto menjujejo. 
Perdikas se bori proti zlu, a se začne 
kmalu spraševati, kaj je dobro in kaj zlo. 
Pride do določenih zaključkov. Ustvaril 
je svet, ki bi lahko obstajal, 
čeprav je drugačen od ob-
stoječega. Loteva se življen-
jskih vprašanj zapletenega 
človekovega bivanja. Zato je 
ta tema zelo aktualna. Največ 
ima opraviti z dvema naspro-
tujočima božanskima silama 
– z boginjo ljubezni Tunis, ki 
predstavlja ljubezen, življenje 
in spajanje in Anarisom, ki je 
simbol uničenja in razgraje-
vanja.

Na vprašanje, od kod ime 
Perdikas, je odgovoril: »Spo-
sodil sem si ga iz grške 
zgodovine oziroma filozofi-
je. Perdikas je prijatelj Alek-

sandra Velikega in naslednik njegove 
države. Zamislil si je državo miru za vsa 
človeška ljudstva. Izmenjavali bi si kul-
turne dobrine, znanja in še kaj. Žal se 
njegove sanje še zdaj niso realizirale.«

Fanči Moljk

DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ 

Na Ptuju je od 18. do 20. maja 2018 
potekala 29. državna razstava 
Dobrote slovenskih kmetij. V 
sklopu programa je potekalo tudi 
ocenjevanje proizvedenih živil. 
Tekmovanja so se udeležile tudi 
hrastniške kmetije, nekatere med 
njimi so prejele priznanja: 
Matej Pust, Dol pri Hrastniku; 
zlato priznanje za sadni kis in 
šampinjoni v kisu 

Antonija Napret, Dol pri Hrastniku: 
srebrno priznanje za domač kruh 
Iris Potočin, Hrastnik: srebrno 
priznanje za kruh Ržko 
Erna Deželak, Dol pri Hrastniku: 
srebrno priznanje za krhke 
flancate 
Ana Draksler, Dol pri Hrastniku: 
bronasto priznanje praznični 
sadni kruh 

 JM
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PROSLAVA OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJUV soboto, 
21. aprila, je 
bila v športni 
dvorani na 
Logu proslava v počastitev 27. aprila 
– dneva upora proti okupatorju in 
70. letnici Zveze borcev v organizaciji 
Občine Hrastnik in Združenja borcev 
za vrednote NOB Hrastnik. V kulturnem 
programu sta sodelovala Tržaški 
partizanski pevski zbor Pinko Tomažič 
in Rudarska godba Hrastnik. 

Drago Kopušar, povezovalec programa, 
je pozdravil poleg Mirana Jeriča, župana 
Občine Hrastnik, Martina Mlinarja, 
predsednika Občinskega združenja 
borcev za vrednote NOB Hrastnik 
in vse druge, še posebej dr. Milana 
Brgleza, predsednika Državnega zbora. 
Po izvedbi himne, ki jo je zaigrala 
Rudarska godba, je stopil na oder dr. 
Milan Brglez, predsednik Državnega 
zbora. Spomnil je na trpljenje v vojni 
in na sporočilo upora, upornosti in 
preživetja: »Osvobodilna fronta je v sebi 
resnično združila vse tisto, kar Slovenke 
in Slovenci kot narod in nacija imamo v 
sebi: smelost in pogum, solidarnost in 

tovarištvo, odločnost in povezanost.« 

Del slavnostnega koncerta je tržaški 
partizanski pevski zbor izvedel ob 
spremljavi Rudarske godbe Hrastnik, 
ki je tudi močno povezana z NOB-
jem. Obiskovalci so uživali ob vrhunski 
izvedbi popularnega zbora vseh 40 

minut in na koncu s stoječo ovacijo 
dosegli, da so dodali še nekaj svojih 
pesmi: Pesem o svobodi, Domovina 
naša je svobodna in neuradno 
primorsko himno Vstajenje Primorske. 

Fanči Moljk

ZNANJE ZA REŠEVANJE ŽIVLJENJ

Na OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik 
se mladi usposabljajo za nudenje prve 
pomoči v okviru interesne dejavnosti 
Ekipa PP. Učenci od 5. do 9. razreda, ki 
so se odločili za to interesno dejavnost, 
so začeli z delom v mesecu oktobru 
2017, tri učenke pa so se nam pridružile 
šele v mesecu januarju 2108.  

Delali smo po programu, ki sva ga 
pripravila mentorja Belinda Ladiha in 
Denis Kahteran, ki je izvajal praktični 
del usposabljanja, saj je licenciran 
predavatelj PP na RKS-OZ Hrastnik. K tej 
aktivnosti je pristopil kot prostovoljec 
in opravil zelo kvalitetno delo, ki se je 
odrazilo v odličnem rezultatu, ki so 
ga člani ekipe dosegli na regijskem 
tekmovanju 18. aprila 2018 v Moravčah.  

Kot najmlajša ekipa z najmanj 
izkušnjami po znanju niso zaostajali za 
starejšimi učenci, ki so se pripravljajo 

skupaj že dlje časa, zato 
so njihovo znanje pohvalili 
tudi vsi ocenjevalci. Še 
posebej pa jim je bil všeč 
njihov ekipni duh ter 
disciplina in medsebojna 
pomoč, ki so jo 
izkazovali pri praktičnem 
delu tekmovanja. Za 
rezultatom prvouvrščene 
ekipe so zaostali le za dve 
točki.  

Na njihovo prikazano 
znanje sva mentorja 
ponosna, saj so pokazali 
zavidljivo znanje in se izkazali kot 
ekipa, čeprav so se skupaj pripravljali le 
dobre tri mesece in se odrekli mnogim 
prostim uram ter obiskovali dejavnost 
ob petkih popoldan, ko se je večina 
njihovih vrstnikov že veselila prostih ur. 
Z znanjem, ki so ga pokazali, so mladi 

usposobljeni nuditi prvo pomoč 
komurkoli, kar pomni, da so sposobni 
rešiti marsikatero življenje tudi 
občanom naše občine. 

Belinda Ladiha 

NOVICE
ANITA NAPRET PREJELA PRIZNANJE EVROPSKE PEŠPOTI 

V zadnjem tednu maja, posvečenem 
tednu gozdov, so bili različni dogodki; 
med njimi tudi srečanje evro 
popotnikov 2018, ki je potekalo po 
Evropski pešpoti E6 od Jevnice do 
Županove jame. Hrastniška skupina se 
je priključila pohodnikom drugi dan, v 
soboto, ko je evropska pešpot E6 vodila 
od Grosupljega do vasi Cerovo in do 
Županove jame.

Na Cerovem je bila najprej svečana 
otvoritev nadgradnje naravoslovne 
krožne učne poti Po sledeh vodomca 
in vaškega jedra Cerovo. Potem pa še 
naprej po E6 do veličastne Županove 
jame z vodenim ogledom. Mimogrede: 
prehoditi je treba dvakrat po 480 
stopnic.

Ob 15. uri je bila svečanost ob srečanju 
evro popotnikov 2018 in velika kulturno 
zabavna prireditev, kjer so govorci 
poudarjali pomembnost naravnega 

zaklada – gozdov in podelili priznanja 
za prehojene E6  v Sloveniji. Med temi 
je bila tudi Anita Napret, aktivna članica 
hrastniškega plezalnega društva Pod 
Škalo, doma v Sedražu.
»Ciglerjevo pot od Dravograda do 
Jadrana sem prehodila že pred več kot 
35 leti,« je smeje pripovedovala Anita, 
»vendar takrat niti nisem vedela, da 
lahko dobiš priznanje. Jaz sem le pridno 
zbirala žige in bila vesela, da sem lahko 
hodila. Ker sem bila lani s Sevničani v 
Radljah, kjer je potekala podelitev teh 
priznanj, mi je predsednik komisije te 
poti, in tudi sicer priznani gozdar Jože 
Prah predlagal, da 
predložim dokazila ...«

In kako je potekala ta 
pot? »Med tridnevnimi 
prvomajskimi prazniki 
sem se z bratom 
in znancem iz 
Laškega odpravila z 

avtobusom do Radelj, potem pa peš 
čez radeljsko polje na Malo Kopo in čez 
slovenjgraško letališče proti Javorju, 
čez  Sleme, Bele vode, od tam pa v 
Mozirje in do Trojan. Potem smo se z 
busom vrnili domov. Naslednje leto 
sem se spet z busom vrnila na Trojane. 
Prav tako med prvomajskimi prazniki 
- tokrat štiridnevnimi. S prijateljem 
sva začela pešpot proti Turjaku, Ložu, 
snežniškemu gradu in naprej vse do 
morja - Kastav pri Rijeki.«
 

Fanči Moljk
Foto: arhiv A.N.

ŽENSKE TOVARNE V ZASAVJU10. maja je Nevenka Hacin, kustosinja 
Zasavskega muzeja v Trbovljah, pred-
stavila knjigo Ženske tovarne v Zasav-
ju. Med obiskovalci v Knjižnici Antona 
Sovreta se je zbralo tako največ žensk, 
ki so bile zaposlene v Jutranjki na Dolu.

Nevenka Hacin je najprej preletela 
zgodovino gibanja za ženske pravice, ki 
se je začela že v času francoske revolu-
cije in traja vse do današnjih dni. Volil-
no pravico so si izbojevale pri nas leta 
1946. Tudi tovarne za ženske so nasta-
jale v povojnem času, da bi si tako zag-
otovile enakopravnost, ki je bila zapisa-
na v ustavi. »Odločitve za nastanek 
posameznih tovarn so se sprejemale 
na politični ravni, zato so se imenovale 
politične tovarne,« je povedala. Tovarne 
so bile v glavnem tekstilne in obutvene. 
V knjigi so navedene po letu nastajanja: 
Tovarna konfekcije Sava, Lisca Zagorje, 
Splošna oblačila Triglav, Iskra - tovarna 
polprevodnikov Trbovlje, Obrat Peko Tr-
bovlje, Deloza, Jutranjka na Dolu, Ipoz- 
industrija preventivne osebne zaščite 
Trbovlje. Za zaposlitev ni bilo težav. Po 
končani osnovni šoli so opravile tečaj 
za delo in tako dobile službo. Značil-

no zanje je 
bilo, da so 
bile uspešne, 
prilagodljive, 
cenjene in samozavestne. Delale so za 
uspešne svetovne znamke, saj je bilo 
njihovo delo kvalitetno. 

Samozavestne so bile tudi zato, kar so 
si s svojim delom omogočile samosto-
jnost v družinskem življenju in kot član-
ice družbe. »Tudi dopust smo si lahko 
privoščile,« so komentirale, »saj je imela 
skoraj vsaka tovarna dom na morju ali 
kje drugje. Socialno šibkejši pa so imeli 
na voljo obročno plačevanje.« Spomnili 
so se tudi njihovega boja za pravice, ko 
so tovarne začeli zapirati. Med tem so 
bile najbolj znane in 
uspešne zaposlene 
delavke v trbovel-
jskem obratu Peku.

 Med obiskovalci v 
knjižnici je bil tudi 
Branko Klančar, pro-
fesionalni fotograf, 
ki je opozoril na 
ženske v tovarnah s 

svojo odmevno razstavo v Zasavskem 
muzeju že v lanskem letu. Del teh fo-
tografij smo lahko videli tudi v knjižnici. 
»Pogosto sem fotografiral v tovarnah,« 
je povedal, »in nikoli me ni nihče ome-
jeval, kar se tiče izbora fotografij. Ko so 
me klicali ob kakem dogodku ali praz-
niku v Jutranjko, Sijaj, Steklarno ... sem 
mimogrede zelo rad posnel njihove 
obraze, ki so bili popolnoma naravni, 
zatopljeni v delo. Zato so te ženske še 
posebno lepe, sploh v črno-beli tehniki 
...«

Fanči Moljk
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Program MEPI (Mednarodno priznanje 
za mlade) je mednarodni program 
osebnega razvoja mladih, v katerem na 
različnih stopnjah sodelujejo osnovno- 
in srednješolci. Že dvajset let sodelujoče 
učence – ti tekmujejo le sami s seboj 
in napredujejo po lastnih zmožnostih 
– spodbuja k ustvarjalnemu in ciljno 
naravnanemu preživljanju prostega 
časa.

Osnovnošolci lahko tekmujejo le 
na bronasti stopnji. Ta zajema štiri 
področja: prostovoljstvo, rekreativni 
šport, veščine in pustolovske odprave. 
Letos smo se prvič v program vključili 
tudi hrastniški devetošolci, da bi na 
športnem področju izboljšali kondicijo 
in pripravili same sebe, da naredimo 
nekaj zase, da bi se na področju veščin 
naučili česa novega, kot je na primer 

vodenje in pisanje 
intervjujev, da bi kot 
prostovoljci pomagali 
drugim (aktivnost je 
potekala v sodelovanju 
z Domom starejših 
Hrastnik) in da bi se 
udeležili pustolovske 
odprave. To pomeni, 
da smo morali enkrat 
prespati v šotoru, 
dnevno opraviti najmanj 
12 km, sami načrtovati pot in si sami 
pripraviti topel obrok. Odprava mora 
imeti namen – naš je bil odkrivanje, 
raziskovanje in vrisovanje v karto 
verskih (cerkve, kapelice, znamenja) in 
kulturno-zgodovinskih znamenitosti 
(spomenikov, obeležij, muzejev), ki bi jih 
opazili na svoji poti.

Na odprave smo se vse leto pripravljali 
z različnimi treningi (orientacija, 
kartografija, prva pomoč, kuhanje) 
ter skupaj z mentorjema, učiteljema 
Matejo Izgoršek in Jernejem Jakobom, 
pripravili načrt odprave in namen. Pred 
kvalifikacijsko odpravo smo morali 
izvesti vsaj eno poskusno odpravo, ta je 
bila v Zasavju, »tista prava«, imenovana 
kvalifikacijska, pa je bila na obrobju 
Velenjske kotline, natančneje po 
obronkih Vitanjskih Karavank.

Prvi junijski konec tedna so devetošolci 
Sara Mihajlik, Ana Kaluder, Lucija 
Markovič, Domen Knez in Sebastjan 
Dečman tako uspešno opravili 
bronasto MEPI pustolovsko odpravo. V 
dveh dneh so prehodili več kot 24 km 
po hribovitem reliefu, prespali v šotoru 
in si sami pripravili topel obrok.

MEPI-jevci

Pustolovska odprava MEPI 

Tečemo za zdravje V okviru projekta 
Zdrava šola smo 8. 
5. 2018 izvedli dan 
teka, kar pomeni, 
da smo tekli neprestano ves dan. 
No, mene je malce stisnilo pri 
srcu, ko nam je učiteljica za šport 
povedala, da bomo morali teči 
po stadionu. A s skupnimi močmi 
smo pretekli kar 2040 km in 840 
m oz. 5669 krogov. Navdušenje 
je bilo še večje, ker smo za vsak 
pretečeni krog dobili žig, in med 
učenci se je vnelo pravo tekmo-
vanje, kdo jih bo zbral več. Tekli 
pa so seveda tudi učitelji.

Dopoldne, torej od 8.00 do 
13.30, smo pretekli 3216 krogov 

oz. 1157 km in 760 m, popoldne, 
od 13.30 do 18.00, pa 2453 kro-
gov oz. 883 km in 80 m.

Za tiste, ki si te razdalje ne morete 
predstavljati: ta je enaka zračni 
razdalji od Hrastnika pa vse do 
Moskve (Rusija) oz. do Trond-
heima (Norveška), do Lizbone 
(Portugalska), do Gibraltarja (čez-
morsko ozemlje Velike Britanije 
in Severne Irske), do Aleksandrije 
(Egipt), do Sočija (Rusija) … 

Nika Jeraj, 9. a

PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCA

Med raziskovalnimi nalogami 
hrastniških osnovnošolcev, ki so jih 
28. 3. 2018 predstavili na Regijskem 
srečanju mladih raziskovalcev 
2018, ki je potekalo na Gimnaziji in 
ekonomski srednji šoli Trbovlje, je 
še posebej izstopala raziskovalna 
naloga Nine Perko, s katero se je 
učenka uvrstila v 2. krog državnega 
tekmovanja. Zelo uspešni sta bili 
tudi Dominika Zupan in Sara Oblak.

Na državnem tekmovanju, 52. 
srečanju mladih raziskovalcev 
Slovenije, so se tekmovalci 14. 5. 
2018 v Murski Soboti pomerili na 
dvajsetih raziskovalnih področjih. 
Nina je prejela bronasto priznanje. 
Prosili smo jo, naj nam podrobneje 
predstavi svoje raziskovalno delo, 
ki je nastajalo pod mentorstvom 
učiteljice Mili Gornik.

Nina, o čem govori tvoja raziskoval-
na naloga?

Moja raziskovalna naloga govori o te-
lesni masi in gibanju, s tem pa tudi o 
rekreaciji in povečani telesni masi. 

Kako, da te je pritegnila ravno ta 
tema?

V osmem razredu sem pri urah za na-
darjene učence skupaj še s tremi dekle-
ti začela pisati raziskovalno nalogo, ki je 
bila sestavljena iz štirih delov, vsaka je 
torej pripravila en del: počitek, gibanje, 
zdrava prehrana, debelost. Letos sem 
dele sestavila in jih nadgradila.

Ali te je med raziskovanjem kaj še 
posebej presenetilo?

Res sem si vse skupaj na začetku pred-
stavljala nekoliko drugače. Presenetilo 
me je, koliko raziskovanja je bilo po-
trebnega, saj predhodnih raziskav ni 
bilo veliko in sem se morala zelo potru-
diti, da sem našla podatke. Zato sem se 
odločila, da nalogo dopolnim z anketo.

Nam lahko poveš kaj več o sami 
nalogi?

Opisala sem dejavnike, ki vplivajo na 
prekomerno pridobivanje telesne 
mase, ter posledice nezadostnega 
gibanja; brez gibanja namreč ni živl-
jenja. Predstavila sem, kakšna je zdra-
va prehrana, kaj zdrava prehrana 
pravzaprav je ter kaj vsebuje, pa tudi, 
zakaj se število ljudi z debelostjo veča 
ter na katerih področjih je debelost na-
jbolj razširjena. Navajam še, kakšen je 
pomen počitka, zakaj je ta potreben ter 
zakaj nam premalo spanca oz. počitka 
škodi. Raziskavo sem podprla še z an-
keto, ki sem jo izvedla med učenci 2. in 
3. triade.

Katere so najpomembnejše ugoto-
vitve, do katerih si prišla?

V raziskavi sem ugotovila, da se debe-
lost v Sloveniji in po svetu vedno bolj 
širi, predvsem med mladimi. Na širjenje 
debelosti vplivata predvsem nova elek-
tronika in tehnologija, ki povzročata, da 
večino časa preživimo za računalnikom 
v sedečem ali ležečem položaju ter se 
zaradi tega ne gibamo dovolj. Počitek je 
– prav tako kot gibanje in zdrava preh-
rana – eden pomembnejših dejavnikov 
zdravega načina življenja.  

Nam lahko poveš še kaj o načrtih za 
prihodnost?

V naslednjem šolskem letu bom dijak-
inja 1. letnika Gimnazije Celje - Center 
in upam, da bom tudi v srednji šoli naš-
la primernega mentorja, da bom lahko 
še naprej raziskovala.

Sara Mihajlik, 9. a

Učenci raziskujemo in odkrivamo 

Več o dogajanju na OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik si lahko preberete na:
 http://e-prigodnik.osnhr.si

PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCA
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Hrastniška podjetja uspešna 
pri črpanju finančnih sredstev v 

okviru Programa HRT 2013–2020

Regionalna razvojna agencija 
Zasavje v okviru Programa 
HRT 2013–2020 koordinira in 
promovira Ukrep 1 – Program 
spodbujanja konkurenčnosti 
na problemskem območju 
HRT. Celoten program vsebuje 
6 ukrepov in spada pod okrilje 
Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo (MGRT).

Ukrep 1 vključuje šest instrumentov, 
štirje so direktno namenjeni 
pridobivanju (ne)povratnih sredstev in 
tu so podjetja iz Hrastnika v letu 2017 
uspešno pridobila sredstva v skupni 
višini 1.813.235,06 EUR. 

Kot je bilo pričakovati, je bilo največ 
zanimanja za razpis 4 JR HRT – Javni 
razpis za sofinanciranje začetnih 
investicij podjetij ter ustvarjanja novih 
delovnih mest na območju občin 
Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2017 
in 2018, ki pod okriljem MGRT ponuja 

nepovratna sredstva. Na lanskem, 
marčevskem razpisu so bila uspešna 
3 hrastniška podjetja, ki so pridobila 
sredstva v višini 817.735,06 EUR. 

Oktobra 2017 je Slovenski podjetniški 
sklad objavil razpis P2R 2017 – 
Spodbude za zagon podjetij v 
problemskih območjih z visoko 
brezposelnostjo v letih 2018–2019. 

Na razpis za nepovratna sredstva 
so se lahko prijavila podjetja z vseh 
problemskih območij. 

V precejšnji konkurenci so bila uspešna 
4 hrastniška podjetja, ki so za svoj 

zagon pridobila 
160.000 EUR. 

V kategoriji povratnih sredstev sta na 
Javnem razpisu za ugodna razvojna 
posojila začetnim podjetniškim 
projektom na problemskih območjih 
v Republiki Sloveniji – BP, ki ga je 
razpisal Slovenski regionalno razvojni 
sklad, kandidirali 2 podjetji iz Hrastnika 
in pridobili 598.500 EUR ugodnih 
razvojnih posojil. 

Kar 7 hrastniških podjetij pa je bilo 
uspešnih na razpisu  P7R 2016 – 
Mikrokrediti na problemskih območjih v 
Republiki Sloveniji (Slovenski podjetniški 
sklad) in so za svoje projekte pridobila 
237.000 EUR sredstev. 

Lucija Štaut Iščete sredstva 
za razvoj vašega 

podjetja?

Program HRT 2013–2020 za hrastniška, 
radeška in trboveljska podjetja 
razpisuje mikrokredite ter ugodna 
razvojna posojila. 

Slovenski podjetniški sklad je konec 
leta 2017 objavil razpis P7R 2017 – 
Mikrokrediti na problemskih območjih 
v Republiki Sloveniji, ki je namenjen 
mikro, malim in srednje velikim 
podjetjem.

Razpis ponuja sredstva v višini 
12.000.000,00 EUR, od tega je za 
območje občin Hrastnik, Radeče in 
Trbovlje namenjenih 1.950.000,00 
EUR. 

Prijavijo se lahko podjetja, ki imajo na 
dan oddaje vloge sedež podjetja ali 
obrata na problemskem območju vsaj 
zadnjih 6 mesecev.

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 
EUR, najvišji znesek kredita znaša 
25.000 EUR. Uveljavljate lahko izdatke 
za materialne investicije, nematerialne 
naložbe, nakup materiala in trgovskega 
blaga, nakup storitev in plače. 

Prijavni roki v letu 2018 so: 1. 7. 2018, 
1. 9. 2018 in 1. 10. 2018. 
Ugodna razvojna posojila
Aprila 2018 je Slovenski 
regionalno razvojni sklad 

objavil Javni razpis za ugodna 
razvojna posojila začetnim 
podjetniškim projektom na 
problemskih območjih z visoko 
brezposelnostjo in obmejnih 
problemskih območjih v Republiki 
Sloveniji – BP2. 

Skupna višina razpisanih 

ugodnih razvojnih posojil za 
projekte na problemskih območjih z 
visoko brezposelnostjo in obmejnih 
problemskih območjih je 9.911.226,59 
EUR, od tega je za območje občin 
Hrastnik, Radeče in Trbovlje 
namenjenih 1.461.280,00 EUR. 

Upravičeni prijavitelji so mikro, mala, 
srednja in velika podjetja.

Vlagatelji morajo z dnem oddaje 
vloge na javni razpis na upravičenem 
problemskem območju z visoko 
brezposelnostjo ali obmejnem 
problemskem območju opravljati 
gospodarsko dejavnost na trgu in 
tam imeti sedež podjetja ali obrata 
(poslovne enote ali podružnice). 

V primeru, da se projekt nanaša na 

vzpostavitev nove poslovne enote, 
morajo vlagatelji na upravičenem 
območju registrirati podružnico in/ali 
poslovno enoto najkasneje do vložitve 
prvega zahtevka za črpanje sredstev. 
Roki za oddajo prijav so: 13. 7. 2018, 31. 
8. 2018, 28. 9. 2018 ter 31. 10. 2018.

Upravičeni stroški so: nakup 
nepremičnin, gradbeno obrtniška in 
instalacijska dela za potrebe novih ali 
obstoječih objektov, nakup strojev in 
opreme, nakup nematerialnih naložb.
Za več informacij se lahko obrnete na 
Slovenski podjetniški sklad, Slovenski 
regionalno razvojni sklad ter Regionalno 
razvojno agencijo Zasavje (lucija.staut@
rra-zasavje.si).

Lucija Štaut

»PVSP je najboljše, kar 
se mi je zgodilo.«V prvi tretjini leta 2018 je v okviru 

Regionalne razvojne agencije Zasavje 
potekala že druga skupina programa 
Podjetno v svet podjetništva Hrastnik, 
Radeče, Trbovlje (PVSP HRT), ki 
brezposelnim Hrastničanom in 
Trboveljčanom ponuja možnost 
4-mesečne zaposlitve ter številne 
veščine, ki jih potrebujejo za uresničitev 
podjetniške ideje. 

10 udeležencev iz Hrastnika in Trbovelj 
je tudi tokrat svoje ideje razvijalo v 
spodbudnem in inovativnem okolju 
podjetniškega pospeševalnika Katapult 
v Trbovljah, kjer ima svoj sedež kar 
nekaj prepoznavnih slovenskih start-up 
podjetij. 

Še več, v tem obdobju so pridobili tudi 
znanja, ki jim bodo koristila tako pri 
uspešnem konkuriranju na trgu dela 
kot tudi pri osebnostnem razvoju. Vse 
to sta v programu pridobivala tudi dva 
Hrastničana, Jasmina Knez in Gregor 
Petelin. Oba sta prišla v PVSP z že dokaj 

jasno in izdelano 
idejo, program pa 
jima je omogočil 
pridobivanje kompetenc, ki jih v svojem 
življenju še nista pridobila, vendar sta jih 
nujno potrebovala za svoj podjetniški 
in osebni razvoj. 
Gregor je v PVSP HRT vstopil z idejo, da 
razvije in odpre svoje lastno podjetje, ki 
se ukvarja s popravili težke gradbene 
mehanizacije, popravili strojev za 
manipulacijo sekundarnih surovin 
in z reševanjem težav na opremi 
za kamnolome. Po dolgih letih na 
gradbiščih in bolj kot ne samostojnem 
delu na strojih je v PVSP dobil 
priložnost, da štiri mesece preživi v čisto 
pravem ekipnem vzdušju: »Prišel sem 
z namenom, da se naučim socialnih 
in komunikacijskih veščin. Po številnih 
letih, ki sem jih preživel na gradbiščih 
in stroje popravljal sam, sem se končno 
naučil pogovarjati in delovati v skupini. 
Naredil sem ogromen napredek in v 
programu dobil točno to, po kar sem 

prišel.« Bogatejši za številne socialne 
in druge podjetniške veščine pove, da 
je v PVSP-ju dobil širši vpogled v posel 
in proces; na ta način začneš ceniti 
delodajalca, ki ti da službo. 

Jasmina Knez je svojo poslovno 
idejo zasnovala na osebni izkušnji. 
Ob rojstvu otroka je želela spomine 
shraniti v album, vendar na trgu ni 
našla tistega pravega. Odločila se je, da 
ustvari svoj album iz lesenih materialov. 
Skrbno zasnovana oblika in vsebina v 
modernem skandinavskem slogu sta 
namenjeni novorojenčkom.

Svojo prednost vidi v tem, da že ima 
otroka in tako točno ve, kaj si mamice 
želijo, v PVSP-ju pa je spoznala še 
tisto drugo, podjetniško stran razvoja 
ideje. »Hvaležna sem, da sem prišla 
v PVSP. Če bi se na pot podala sama, 
brez pridobljenega znanja, bi se težko 

znašla. Zrasla sem tako v poslovnem 
kot tudi osebnostnem smislu, pridobila 
samozavest in nove prijateljske 
vezi. Lahko rečem, da je PVSP nekaj 
najboljšega, kar se mi je zgodilo,« pravi 
Jasmina. 

Ob tem pohvali tudi oba mentorja, 
zunanjega mentorja Jerneja Pangeršiča, 
direktorja in gonilno silo Katapulta, ter 
Jerneja Liparja, Hrastničana, ki z njimi 
preživi največ časa, jih usmerja pri 
njihovih idejah in skrbi, da ob koncu 
vsak izmed udeležencev napiše svoj 
poslovni načrt. Meni, da ima vsak 
udeleženec programa potencial, da 
postane zgodba o uspehu, pot do 
zmage pa vidi v tem, da se ne obupa 
takrat, ko ti ne gre. S tem se strinja tudi 
Gregor, ki doda, da je največja prednost 
PVSP-ja ravno v tem, da ti da čas in 
socialno varnost, da lahko razvijaš in 
dodeluješ tudi povsem neizdelano 
idejo, ki pa jo v varnem okolju ob 

pomoči obeh mentorjev lahko pripelješ 
do končnega cilja. Na vprašanje, kaj bi 
najbolj izpostavila po izteku programa, 
pa oba Hrastničana odgovorita: 
»Sodelavce in super vzdušje.«

Lucija Štaut

*Program Podjetno 
v svet podjetništva 
Hrastnik, Radeče, 
Trbovlje financira 
Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in 
tehnologijo. 

(Jasmina): Večina ljudi si še vedno 
želi ohraniti posebne izkušnje, do-
godke in prelomnice z albumi in 
slikami, saj so to tisti pravi spomi-
ni, ki se ohranijo za vedno, četudi 
se izgubijo vsi podatki iz našega 

Gregor: Gregor na trg vstopa kot 
obrtnik z zelo prepoznavnim imen-
om in slovesom: »Ste poizkusili vse, 
pa ne gre? Pokličite Petelina«, kar 
ga postavlja precej visoko na lestvi-
ci serviserjev in vzdrževalcev.

Jasmina: Večina ljudi si še vedno 
želi ohraniti posebne izkušnje, 
dogodke in prelomnice z albumi 
in slikami, saj so to tisti pravi 
spomini, ki se ohranijo za vedno, 
četudi se izgubijo vsi podatki iz 
našega računalnika.
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MIRAN  CVET  
SVETOVNI  PRVAK

Še en hrastniški šampion

Nekdanji kolesarski šampion še iz 
časov rajnke Jugoslavije in od leta 
2014 uspešen tekač, Miran Cvet, je 
dosegel nov odmeven uspeh. Na 18. 
veteranskem svetovnem prvenstvu 
v gorskih tekih na pobočju Ratitovca 
je premagal vso konkurenco in z 
najboljšim časom med vsemi osvojil 
zlato. 

Miran Cvet (Klub gorskih tekačev 

Papež) je eden najboljših slovenskih 
gorskih tekačev. Z odličnimi nastopi si 
je zagotovil tudi uvrstitev v slovensko 
reprezentanco za nastop na 17. 

evropskem prvenstvu v gorskih tekih, ki 
bo 1. julija v Skopju.

Foto: Atletsko društvo Železniki

ŠPORT

NE  A  JE  TO,  TEMVEČ  TO  JE  TO!
Peter Kauzer spet evropski prvak

»Velemojster ostaja 
velemojster,« je pred 
več kot desetletjem in 
pol dejal starosta z nacionalne televizije 
Ivo Milovanović, ko je Zlatko Zahović 
še na starem Plečnikovem stadionu za 
Bežigradom v Jugoslaviji zabil enega od 
svojih mnogih golov za Slovenijo. Enako 
bi lahko na začetku tega meseca rekel 
za Petra Kauzerja, ki je v Pragi dosegel 
nov odmeven uspeh. Postal je evropski 
prvak. 

Tako želena olimpijska kolajna iz 
predlanskega poletja ga ni nasitila. 
Šampion vztraja in osvaja naprej. 
Globoko v 35. letu starosti si je drugič v 
karieri pokoril konkurenco na prvenstvu 
stare celine, to je bila že njegova osma 
posamična kolajna z velikih tekmovanj 
v slalomu na divjih vodah. »Sem kot 
vino, starejši kot sem, boljši sem,« se 

je v pogovoru s slovenskimi mediji na 
Češkem strinjal priljubljeni Kapsl in 
dal vsem vedeti, da zgolj hodi po svoji 
zastavljeni poti. »Že po olimpijski kolajni, 
ko sem jo končno osvojil, sem dejal, da 
bom z zanimanjem čakal naslednje 
sezone, da vidim, kako se bom soočil 
s pritiskom velikih tekem, kako se jih 
bom lotil in zaenkrat mi kar uspeva,« je 
zadovoljno ocenil. 

Tudi tu se Hrastničan ne misli 
zaustavljati, ne nazadnje sta do 
naslednjih olimpijskih iger v Tokiu 
‘samo’ še dobri dve leti. »Ta kolajna je 
le še ena stopnica na moji poti. To so 
le vmesne postaje, je pa lepo, da se 
tudi na teh vmesnih postajah naredi kaj 
lepega. Ko sem videl, da sem evropski 
prvak, so mi oči zapolnile solze in to 

je dovolj zgovoren 
podatek, koliko 
mi pomeni vsaka 

kolajna,« je poudaril olimpijski podprvak 
iz Ria. Bi si upali staviti, da v Tokiu ne bo 
med glavnimi favoriti za zlato? Kakor je 
član hrastniškega brodarskega društva 
zastavil zadeve, to bržčas ne bi bilo 
najbolj pametno. 

V poolimpijskem letu je na svetovnem 
prvenstvu v francoskem Pauu 
osvojil bronasto odličje za mlajšima 
Čehoma Ondrejem Tunko in Vitom 
Prindišem, leto dni kasneje je Prindiša 
in njegovega rojaka Jirija Prskavca ter 
vso preostalo evropsko konkurenco v 
deželi prijateljev Pata in Mata iz kultne 
risanke ‘A je to’ pustil za seboj. Ne ‘a je 
to’, rečemo lahko samo – to je to. 

Gregor Lisec
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DRUGA  LIGA,  ISTA VIZIJA  
Košarkarji nazaj v drugi ligi

Zadnja leta v zgodovino hrastniškega 
košarkarskega kluba ne bodo zapisana 
z zlatimi črkami, v nedavno končani 
sezoni 2017/18 pa so najtežje čase 
pustili za seboj in zdaj iz druge lige, 
kamor tudi spadajo, optimistično zrejo 
v prihodnost. 

Predsednika hrastniškega kluba Uroša 
Godiclja že dolgo nismo slišali tako 
zadovoljnega, ko je beseda nanesla na 
košarko, kot po koncu letošnje sezone 
– zadnje tretjeligaške –, ki so jo fantje z 
Loga zaključili s serijo petih zaporednih 
zmag. »Imam samo dobre novice. Bolj 
kot ne smo že pripravljeni na naslednjo 
sezono. Ekipa s trenerjem vred ostaja 
skupaj, najti moramo le še enega 
visokega igralca,« je razložil Godicelj 
in dodal, da klub v času njegovega 
predsedniškega mandata ni še nikdar 
posloval tako uspešno kot letos. 

Na igrišču je pod vodstvom Gregorja 
Hafnarja vse funkcioniralo tako, kot je 
moralo. In rezultat ni mogel izostati. 
»Hrastnik spada v drugo ligo. To je 
ravno pravi rang tekmovanja za naše 
okolje in naš klub,« je poudaril domačin 
Matic Babič, ob Gašperju Ovniku, 
Klemnu Požinu in Urhu Durniku eden 
glavnih nosilcev igre Hrastničanov. »Na 

začetku je slabo 
kazalo, prišla je 
serija porazov, 
a potem smo 
se dvignili in bili 
v drugem delu 
sezone kakšnih 
osem, devet 
tekem brez 
poraza. Nekje 
po novem letu 
smo začeli 
verjeti, da 
nam lahko 
uspe,« je črto 
pod uspešno 
sezono potegnil 
Babič in izpostavil vzdušje v ekipi, 
ki pravi, da je – vrhunsko. Podobno 
mnenje ima o svojemu trenerju: 
»Košarko ima v malem prstu, ne 
nazadnje je vodil tudi večje ekipe od 
Hrastnika, recimo Helios. Treningi so 
zelo dobri, kot oseba je v redu, pošten 
in korekten do vsakogar. Zanj nimam 
slabe besede.«

Babič namerava v Hrastniku preživeti 
celoten preostanek svoje kariere, pri 
28 letih se v košarki vidi še nekaj sezon. 
Verjame, da drugoligaških. Obstanek v 
ligi je seveda želja in cilj vseh v klubu; 

no, predsednik verjame, da lahko 
Hrastničani posežejo še nekoliko višje. 
»Mislim, da lahko ciljamo na sredino 
lestvice. Dolgoročna vizija je postati 
stabilen drugoligaš, kakršen smo bili 
že pred leti. Ampak filozofija mora biti 
enaka, kot je bila v tretji ligi. Torej, da se 
tekem ne igra s šestimi igralci, ampak 
je treba priložnost redno ponujati 
mladim. Eden v petorki je vedno 
lahko mladinec,« je zaključil Godicelj, 
ki še vedno neuspešno išče svojega 
naslednika na čelu kluba. 

Gregor Lisec

VALERIJA  TIŠLER  ŠESTA  NA  
DRŽAVNEM  PRVENSTVU 

14. in 15. aprila 2018 je OSZ Ormož organizirala 27. državno 
prvenstvo v streljanju z zračnim orožjem za mladince in člane. 
V dvodnevnem tekmovanju je nastopilo 242 tekmovalk in 
tekmovalcev. Najuspešnejša ekipa je postal SK Ptuj, ki je osvojil 
4 zlate, 1 srebrno in 2 bronasti medalji. 

Naša mladinka, Valerija Tišler, se je uvrstila v finale in zasedla 
končno šesto mesto. Mislila je, da bo zaključila kot sedma, 
vendar so jo po tistem, ko se je že morala posloviti in se prestaviti 
na klop, poklicali nazaj, saj so sedmouvrščeni razveljavili zadnji 
strel. S tem je Valerija dobila možnost napredovanja. Boštjan 
Žlak, ki zastopa SD Rudnik, je osvojil 27. mesto. Članice iz 
Trbovelj pa so dosegle ekipno tretje mesto.

Jasmina Pavlič

Hrastničani navdušeno pozdravili 
Mirana Cveta in Petra Kauzerja ml.

V torek, 5. junija, se je 
za Savo pri Brodarskem 
domu kljub dežju zbralo 
lepo število krajanov, ki so 
želeli počastiti nov športni 
uspeh  Mirana Cveta in Petra 
Kauzerja. Župan Miran Jerič 
je na srejemu med drugim 
povedal: »Peter je postavil 

Hrastnik na športni zemljevid 
Sveta.« Za Mirana Cveta 
pa je dejal, da je pozorno 
spremljal njegova  kolesarska 
tekmovanja, zdaj bo pa tudi 
gorske podvige. 

FM



ZGODOVINSKE CVETKE IN BODICE HRASTNIKA

a Slovence je konec 1. svetovne 
vojne pomenil izgubo velikega 
dela narodnostnega ozemlja in 

vključitev v novo državo Kraljevino SHS 
oz. kasneje po diktaturi kralja leta 1929 
preimenovano v Kraljevino Jugoslavijo. 
Za Kraljevino je bilo obdobje med 
obema vojnama v številnih pogledih 
turbulentno, saj je imela tako notranje 
kot tudi zunanjepolitične probleme. Tok 
dogodkov so krojili socialni in politični 
nemiri, gospodarske krize, stavke ipd. 
Iz teh problemov pa so izhajale tudi 
skrajne oblike nasilja, ki niso obšle 
naših krajev ali so pa bili z njimi nekako 
povezani.

Konec januarja leta 1934 je blizu 
železniške postaje Videm-Krško na 
direktnem vagonu Berlin-Dunaj-
Maribor-Zagreb-Sušak, ki se je priključil 
v Zidanem Mostu, eksplodiral peklenski 
stroj oz. bomba. Takoj po eksploziji se 
je vnel plin za razsvetljavo, tako da je 
vagon popolnoma zgorel. V vagonu je 
bilo 13 potnikov, med njimi tudi narodni 
poslanec Lovro Petovar s Ptuja, ki se je 
uspel rešiti, trije pa so bili pri eksploziji 
ubiti. Preiskovalci so ugotovili, da naj bi 
bila bomba podtaknjena pod sedež ter 
tempirana na 6. uro. 1 

Identifikacija pokojnih je hitro stekla, 
tako so že po dveh dneh preiskave 
pristojni organi ugotovili, da so v 
eksploziji umrli Edvard Wachtel, lastnik 
zavarovalne agencije na Dunaju, Johann 
Fritsch, zdravnik z Dunaja in Friderik 

(Mirko) Barachini, po rodu Hrastničan 
in prokurist kemične tovarne, ki je 
bil namenjen na službeno potovanje 
v Split.2 Trupla so bila v izredno 
slabem stanju, tako da so identiteto 
Hrastničana potrdili sorodniki, žena in 
brat, na podlagi rešenih predmetov iz 
kupeja, med drugim lovskega klobuka 
in ure, ki jo je Barachini dobil v spomin 
od prejšnjega ravnatelja oz. direktorja, 
ter na podlagi pričevanja sprevodnika. 
Friderik (Mirko) Barachini se je rodil 
leta 1896 v Hrastniku kot najstarejši 
sin takrat že upokojenega tovarniškega 
kemika Ivana Barachinija. Vsa rodbina 
je bila tesno povezana s hrastniško 
kemično tovarno, kajti stari oče je 
med drugimi tržaškimi zidarji prispel 
v Hrastnik že leta 1860, ko so začeli 
graditi tovarno. Friderik Barachini je kot 
praktikant v službo v kemično tovarno 
vstopil leta 1910 in se kmalu povzpel 
do uradniškega mesta ter postal vodja 
ekspedita za kemično tovarno, kar je 
narekovalo, da je tudi službeno potoval. 
Barachini je bil namenjen na 14-dnevno 
poslovno potovanje po Dalmaciji in Liki 
in se je v Zidanem mostu vkrcal na vlak. 
3

Oblasti so zgorela vagona prepeljale na 
postajo v Krško, kjer so kmalu ugotovili, 
da je bil eksploziv nekakšen zažigalni 
material, podtaknjen na vlaku v tujini, 
ter da je bil atentat podoben atentatu, 
ki se je zgodil v Zemunu.4  Avgusta leta 
1931 so namreč na vlakih v Zemunu 

in na Jesenicah prav tako eksplodirale 
podtaknjene bombe. V Zemunu 
je prišlo do dveh smrtnih žrtev, na 
Jesenicah pa so še pravočasno odkrili 
eksplozivna sredstva, tako da žrtev ni 
bilo. Generalna direkcija jugoslovanskih 
železnic naj bi po teh dogodkih vagone, 
ki prihajajo iz tujine, odklapljala, potniki 
pa so bili primorani prestopiti; glede na 
dogodke pa so ta ukrep le polovičarsko 
izvajali, saj tega leta 1934 niso izvedli. 
Sum bombnih atentatov leta 1931 
je padel na pripadnike hrvaškega 
nacionalističnega gibanja, imenovane 
tudi ustaši, ki so med drugim imeli tudi 
sedež na Dunaju, njihov cilj pa je bil 
destabilizirati takratno Jugoslavijo. 5 

Primož Frajle

_________________________________________

1 vir: www.dlib.si: Jutro, leto XV, št. 17, 
23.1. 1934, str. 2
 2 vir: www.dlib.si; Slovenec, leto LXII, št. 
20a, 25.1.1934, str. 3
 3 vir: www.dlib.si, Jutro, leto XV, št. 19; 25. 
1. 1934, str. 2
4 vir: www.dlib.si; Slovenec, leto LXII, št. 
19a, 24.1.1934, str. 3
  5 vir: www.dlib.si, Slovenski narod Leto 
LXIV, št. 176, 67.1931, str 1 in https://
sl.wikipedia.org/wiki/Usta%C5%A1i
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UŽIVAJMO,  DOKLER  JIH  IMAMO
Dolski rokomet spet med elito

Nova sijajna sezona je za dolskimi 
rokometaši. Načela 'slab začetek, dober 
konec' so se minulo tekmovalno leto 
držali v Dolanki, kjer je jeseni pod ne 
prav priljubljenim Rajkom Begovićem 
grozil razpad sistema, a je vodstvo kluba 
z Rokom Petričem in Dejanom Selakom 
na čelu še pravi čas rešilo zagato in 
z Alešem Sirkom zadelo v polno. Na 
Dolu bo po poletnih počitnicah spet 
gostovala prvoligaška karavana. 

Veliko jim to pomeni, vsem dolskim 
privržencem in simpatizerjem namreč, 
ki jih je vedno več. Še pregovorno 
najglasnejši kritik Dolanov, nekoč eden 
najbolj (straho)spoštovanih slovenskih 
sodnikov, priljubljeni Dule, od Sirkovega 
januarskega prihoda na Dol in strmega 
dviga krivulje rezultatov Dolanov spet 
rad povpraša, kako gre kaj fantom in 
jih tu in tam obišče na kakšni tekmi. Da 
sploh ne omenjamo, kako je na tekmo 
zadnjega kroga sezone, ko so dolski 
rokometaši nekega nepozabnega 
majskega dne sami odločali o svoji 
usodi glede bodočega statusa, v skoraj 
dve uri vožnje oddaljene Hrpelje 
prišlo Sirkove fante podpret tudi nekaj 
sosedov iz Trbovelj, pa čeprav je njihov 
ponos Rudar istočasno igral zasavski 
derbi z Radečami. Cel avtobus in še 
kar nekaj avtomobilov navijačev z Dola, 
Hrastnika in okolice, ki so v Hrpeljah 
in kasneje na sprejemu junakov pred 
Dolanko pripravili pravi večer dolskega 
rokometa, jih je z veseljem sprejelo 
medse. 

Tako, kot so Gregor Klepej, Domen 
Hribšek, Jasmin Ramić, Amal Ajdari, 

Kristian Bauerheim, David 
Jakopič, Tomaž Ribič, Kristjan 
Simončič in ostali domači 
fantje sprejeli Radečane 
Klemna Brileja, Tomaža 
Gospodariča, Martina Kosa 
ter Sevničana Luko Ciglerja 
in kakopak šefa Sirka. Skupaj 
so sebi in svojim navijačem v tej sezoni 
pripravili marsikateri praznik, recimo 
obe prestižni zmagi nad večnim rivalom 
Rudarjem v polnih Polaju in Dolanki, 
prej omenjeni spektakel v Hrpeljah, 
velik del te ekipe je ne nazadnje pred 
dobrimi tremi leti v koprski Bonifiki 
skupaj z vsemi zvestimi spremljevalci na 
tribunah pričaral tudi tisti neponovljivi 
finalni turnir slovenskega pokala, na 
katerem so v družbi šampionov iz Celja, 
Velenjčanov in domačih Koprčanov 
osvojili zgodovinsko četrto mesto. 

Prvo ligo so (še vedno kajpada v glavnem 
isti fantje) okusili v sezoni 2016/17 in to 
je bila prava šola za tisto, kar jih čaka 
v naslednji. Za vse – od igralcev do 
vodstva kluba. Tudi Sirk, takrat trener 
Dobove, jim je dal kakšno lekcijo, ki 
bo prišla prav. Tokrat bo praktično 
kompletna ekipa v tekmovanje vstopila 
vsaj z eno prvoligaško sezono v nogah 
in rokah, da ne bodo samo prekaljeni 
Klepej, Ajdari in Brilej vedeli, kako je 
treba polagati roke z najmočnejšimi 
v državi. Tokrat tudi s paradnima 
konjema Celjem in Gorenjem, ki 
se vračata iz Sehe. Tudi v klubskih 
prostorih pa bodo bržkone bolj spretni 
(in pravočasni) pri kadrovanju za novo 
sezono, da ne bodo spet zamudili vseh 
vlakov. 

No, brez dvoma so v vsakem primeru 
pred dolskim rokometom lepi 
meseci, kaj pa leta? Na to vprašanje 
je obetaven odgovor v tem trenutku 
žal veliko težje ponuditi. Ko je klub 
pred leti izpustil priznane, dokazane, 
a bržkone premalo cenjene trenerje z 
rokometom v malem prstu, recimo oba 
Planinca – Mareta in Dareta, Mirana 
'Comeka' Hribška ter Rada Venka, se 
je v dolskem klubu začela delati velika 
škoda pri delu z mlajšimi kategorijami 
(svoje je seveda naredila tudi doba 
računalnikov in pametnih telefonov z 
vsemi pripadajočimi socialnimi omrežji 
in igricami) in nastala je praktično 
desetletna generacijska luknja. Kaj bo, 
ko bodo 'Klepsi', mlajši 'Comek' in kolegi 
svoje 'adidaske' še zadnjič odvrgli v tisti 
zaboj v zaprašeni kurilnici Dolanke, 
tako ni najbolj prijetno razmišljati. Zato 
pa uživajmo, dokler jih imamo in lahko 
na Dolu spremljamo vrhunski rokomet. 
In upajmo, da bodo vztrajali čim dlje, 
da tisti obetavni fantje iz (naj)mlajšega 
vala, ki so menda iz pravega testa, 
odrastejo in morda še pravočasno 
stopijo v njihove čevlje. Da ne bo padec 
vmes preglobok … 

Gregor Lisec

V športni dvorani Dolanka na Dolu 
pri Hrastniku je 26. maja potekal 
tradicionalni, 19. mednarodni turnir 
Handball cup Zasavje 2018 – odprto 
prvenstvo Zasavja v mini rokometu. 
Domači fantje letnika 2007 so osvojili 2. 
mesto.

ŠPORT
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V nadaljevanju si lahko preberete o 
idejni zasnovi ureditve mestnega jed-
ra Hrastnika, ki jo je za svojo magis-
trsko nalogo izbrala Polona Senčar in 
si na koncu pogledate še shemo, ki jo 
za magistrsko nalogo pripravlja Nejc 
Greben. Gre za združitev arhitek-
turnih in programskih nastavkov 
magistrske naloge Polone Senčar in 
Strategije trajnostne revitalizacije ru-
darske dediščine Trbovelj in Hrastni-
ka (dr. Sonja Ifko). 

V uredništvu bi radi ob tem bralce 
posebej opozorili, da ne gre za de-
janske načrte ureditve tega prostora, 
ampak za ideje in vizije dveh mladih 
domačih arhitektov, ki v središču 
Hrastnika vidita preplet sodobnega 
javnega prostora in muzeja na pros-
tem. Vsekakor pa bo v prihodnje tre-
ba razmišljati o celovitih, tudi bolj ve-
likopoteznih urbanističnih rešitvah, 
ki bodo oblikovale podobo našega 
mesta v prihodnosti.

Ureditev 
mestnega 

jedra 
Hrastnika

Namen magistrskega dela je bil 
rešiti problem mesta Hrastnik, ki ga 
predstavlja neizrazito mestno jedro 
skupaj z zapuščeno in propadajočo 
rudniško infrastrukturo. Izhodišče 
dela je predstavljal pregled širšega 
in ožjega območja. V tem sklopu sem 
poleg naravnogeografskih danosti in 
družbenogeografskega razvoja preučila 
tudi topografijo, vodovje, zelene 
površine, gradnjo, promet in javne 
prostore. Po pregledu obstoječega 
programa sem na podlagi že opisanih 
analiz za izbrano območje obdelave 

predvidela nove programske možnosti 
oziroma transformacijo obstoječih. 
Odločitev glede izbranega programa 
sem podprla tako z domačimi kot tujimi 
referenčnimi primeri. Nadaljevala sem 
s predstavitvijo koncepta novega 
mestnega jedra, ki je izbrani program 
podprl z moderno infrastrukturo in 
s tem revitaliziral območje Rudnika 
Hrastnik ter nasploh oživil kraj, kar je bil 
tudi cilj magistrskega dela.

Hrastnik je izrazito industrijsko mesto. 
S časom se je prostor urejalo z ločenimi 

posegi, ki pa niso imeli jasne celostne 
vizije razvoja kraja. Rezultat je mesto 
brez značilnega mestnega jedra, 
osnovne dejavnosti pa so razpršene 
in ne oblikujejo povezane celote. 
Rudniške objekte so začeli postopoma 
prazniti in rušiti, pogled na zapuščeno 
in propadajočo infrastrukturo pa ni več 
tako prijazen kot včasih. Zato kraj nujno 
potrebuje poživitev; in ker je Hrastnik 
veliko več kot zgolj industrijsko mesto, 
bi se lahko s posegi v pravo smer iz 
črnega revirja razvil turistično zanimiv 
kraj.

URBANISTIČNI RAZVOJ

Čas po drugi svetovni vojni je za rudarske 
kraje vključno s Hrastnikom predstavljal 
velik pritisk, saj je država potrebovala 
premog. Po nacionalizaciji premogovnikov 
in tovarn so v petdesetih letih 20. stoletja 
začeli s posodobitvijo industrijskih 
obratov, zaradi česar je bilo potrebno 
preurediti cestno infrastrukturo, podreti 
nekaj starih stavb in za vedno večje število 
novih delavcev zgraditi nove. Hrastnik se 
je tako vedno bolj urbaniziral in skupaj 
s sosednjima krajema leta 1952 postal 
mesto. Šele po letu 1960 pa so začeli 
kraj postopoma urbanistično urejati, s 
čimer so začela okoliška naselja dobivati 
privlačnejšo podobo. Ker se kraj razteza na 
razdalji 4 km, je v preteklosti oblikovanje 
enotnega centra mesta predstavljalo velik 
problem. Rešitev so iskali z opredelitvijo 
vlog posameznih con, ki naj bi sestavljale 
enoten hrastniški naselitveni prostor. 
Industrijsko cono so postavili v spodnjem, 
bivanjsko cono pa v zgornjem Hrastniku. 
Zaradi prepričanja, da so premogovniki 
večni, so vsi urbanistični in ureditveni načrti 
izhajali iz tega in v središče postavljali 
rudniško infrastrukturo.

ALTERNATIVE
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Glede na zgoraj izpostavljeno priložnost 
za razvoj in poživitev Hrastnika sem za 
območje obdelave izbrala območje 
Rudnika Hrastnik. Le-to predstavlja 
nekakšen neuradni center, objekti 
rudnika, rudniške delavnice in upravni 
prostor pa zapirajo zgornji predel 
mesta. Za njimi je rudniška strojnica, 
kompresorska postaja in toplarna. 
Rudniške objekte zaključuje vhodni 
objekt z novim rudniškim jaškom. 
Nad rudnikom se je nekoč vzpenjala 

stanovanjska kolonija, od katere je 
ostalo le Mlakarjevo stanovanje, ki so 
ga uredili za turistične oglede. Nad njim 
je na rudniških nasipih urejen teniški 
park Štirc z dodatnimi športnimi igrišči. 
Območje nekdanje rudniške kolonije 
je zaradi rušenja bivanjskih objektov 
popolnoma degradirano in zapuščeno. 
Delavnica zavzema precejšen del 
središča mesta. Za njeno izgradnjo so 
podrli takratno tržnico in jo zelo slabo 
nadomestili z le nekaj kvadratnimi 

metri prostora pod nadstreškom. Poleg 
glavne delavnice so objektu prizidali 
še poslovne prostore. Te pisarne so 
danes večinoma prazne. V njih je 
prostor našlo nekaj podjetij, Mladinski 
center in Študentska organizacija. 
Njihovo delovanje zelo omejujejo 
premajhni, ozki in temni prostori. 
Lokacija ima zaradi svoje lege potencial 
za oblikovanje mestnega središča z 
dodajanjem programov v obstoječe in 
nove objekte.

PREDSTAVITEV LOKACIJE

Središče mesta predstavlja žalosten pogled na počasi razpada-
jočo in preveliko stavbo rudniške delavnice in uprave z majhno 
tržnico, manjši vodnjak s kipom Stojana Batiča na križišču. S svojo 
velikostjo rudniška stavba zakriva pogled na zapuščino rudnika. 

Pogled na rudniški jašek nekoč – kako so Hrastničani pričakali 
rudarje iz jame. Vir: Rdeči Revirji, Trbovlje 1970; Zbornik 
fotografskih dokumentov o življenju in boju delavstva v Trbovljah, 
Zagorju in Hrastniku v letih 1918–1941, prvi del, str. 325

KONCEPT

Razvoj rudnika je bil med 
najpomembnejšimi faktorji oblikovanja 
identitete kraja. Zaradi postopnega 
zapiranja območje postaja zapuščeno. 
Revitalizacija bi temu območju 
zagotovila nove programe in s tem 
predstavljala novo smer razvoja 
mesta. Mlakarjeva hiša, kompresarna, 

strojnica, stari jašek in bunker pranega 
premoga predstavljajo prostorske 
kvalitete, vredne ohranitve. Kasneje 
dodane stavbe rudniške uprave, 
delavnica in toplarna pa predstavljajo 
arhitekturno manj uspešno zasnovane 
objekte, ki otežujejo dojemanje 
prostorskih kvalitet. Da bi pozabljeni 

prostori lahko ponovno zaživeli, je 
potrebno dodati nove arhitekturne 
elemente in vsebine. Zasnova 
predvideva odkritje potoka in umestitev 
novih horizontalnih plošč tako, da se 
območje zopet poveže v celoto, hkrati 
pa zagotovi več novih mikroambientov. 
Kot streha zagotovi nov prostor mestni 

Fasada

Foto: Simon Rak



tržnici. Preko stopnic postane pohodna 
ploščad s pogledom na jašek in bunker ter 
nadaljevanje plošče skozi večnamensko 
dvorano vse do novega Mladinskega centra. 
Preko stopnišča se zopet dvigne in objame 
obstoječi stavbi z novim programom 
galerije in muzeja, z nadaljevanjem po 
obstoječi osi poti vse do Mlakarjeve hiše. 
Vmes pa sem na območju bivših rudniških 
kolonij pod novimi ploščami predvidela 
nov hostel. Novo je ločeno od starega tudi 
v smislu materiala. Površine obstoječih 
objektov iz belega ometa so svetle in 
izstopajoče. Na delih rekonstrukcije 
se ohrani obstoječa konstrukcija, ki jo 
zapolnim z novimi steklenimi polnili. Nova 
grajena konstrukcija pa je iz betona, glede 
na program pa je vstavljeno stekleno ali 
leseno polnilo.
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Koncept nove zasnove temelji na vzpostavljanju jasnega odnosa 
do obstoječega. Nova intervencija obstoječega stanja ne poskuša 
posnemati ali ga preseči, zgolj povezati v neko novo smiselno 
celoto, ki da območju novo identiteto.

Vizualizacija: Polona Senčar

Tloris

MAKETA

Mestna tržnica predstavlja osrednji prostor 
srečevanja in druženja krajanov. Prostor naj bi 

predstavljal nekaj pozitivnega, kraj, kamor se ljudje 
radi napotijo in se tam zadržujejo dalj časa. 

Programu Mladinskega centra bi namenila 
popolnoma nove prostore, saj sem mnenja, da je delo 
mladih pomembno za razvoj mesta. Mladinski centri 
z različnimi delavnicami spodbujajo lastni potencial in 
ponujajo mesto, kjer se ne počutiš odrinjenega, ampak 
domačega. Ne nazadnje gre za druženje vseh generacij, 
kar je v takem kraju res potrebno. Mladinskemu centru 
se lepo priključi še hostel, ki zagotavlja prenočišča tako 
za mlade študente ob izmenjavah kot tudi športnike, 
pohodnike in turiste. 
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ALTERNATIVE
PREDVIDEN PROGRAM 

Že obstoječemu programu želim 
omogočiti boljše pogoje za delovanje, 
poleg pa dodati še manjkajoči program, 
za katerega mislim, da ga kraj potrebuje. 
Industrijsko zgodovino Hrastnika bom 
izkoristila kot podlago arhitekturnim, 
gradbenim in urbanističnim posegom 
za oblikovanje mestnega središča, ki bi 
družbeno in kulturno dediščino kraja 
integriral z modernimi arhitekturnimi 
načeli. 

Konstrukcija ostane obstoječa, vanjo 
pa so vstavljena nova steklena polnila. 

Preoblikovanje dvorane bi zagotovilo nove 
prostore za različne festivale, koncerte, 

sejme in proslave, ki jih trenutno priman-
jkuje. Z dvižnimi okni se prostor odpre na 

trg in ustvari enoten prehoden prostor.

Z rušenjem, obnavljanjem in dodajanjem 
novih objektov bi tako lahko zagotovila 
več prostora v samem središču mesta 
in imela možnost ustvariti prostorske 
pogoje, ki osrednji prostor definira-
jo in mu dajejo možnost programske 
funkcionalnosti ter občutek središča. 
Na sami lokaciji želim 
tako razvijati program 
nove mestne tržnice, 
omogočiti prostor za 
delovanje Mladins-
kega centra Hrastnik 
ter Kluba študentske 
organizacije Hrastnik 
z dodanim hostlom, 
galerijo in muzej ter 
večnamenske pros-
tore. S tem bi tako iz-
koristila industrijsko 
dediščino Hrastnika 
kot nastavek za obliko-
vanje središča kraja.

Polona Senčar

Kompresarna postane odprt galerijski 
prostor, namenjen tako prireditvam kot 

tudi različnim nestalnim razstavam.

SPOMINSKI PARK 
RUDARSTVA

Shema: Nejc Greben
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Azijska država, ki ima vse 
– prekrasne obale in gore, 
kilometre in kilometre rek, 
neskončne nasade riža, 
kave, čajev in vrtnic. A njeno 
glavno bogastvo so ljudje. 
Zgodovina jim ni prizanes-

la, a domačini so navkljub 
težkim časom vedno našli 
voljo za nov dan. Skupaj z 
njimi sredi februarja praz-
novati novo leto pa je iz-
kušnja, ki je kot popotnik 
ne pozabiš. 

Pomembne informacije
VIZA: prijava na www.vietnamvisapro.com za 
priporočilno pismo, prevzem in plačilo vize ob 

pristanku na letališču
VALUTA: dong, 1 eur = cca. 27.000 vnd (nestabilna 

valuta, v Sloveniji menjava ni možna)
WIFI: izjemna pokritost, geslo je skoraj povsod 

12345678 :), priporočava nakup vietnamske SIM 
kartice z neomejenim prenosom podatkov (le 15 

dolarjev za cel mesec)
PREVOZI: Qatar Airways, Zagreb-Doha-Hanoi, cca. 14 

ur; ugodni notranji leti, dobre prometne povezave 
(vlak, avtobus, najem avtomobila/motorja)

VREME: monsunsko, 2 obdobji
VERA: prevladujejo ljudska verovanja (v živali, 

bogove, prednike …)
POLITIČNI SISTEM: socialistična republika 

(enostrankarski komunistični sistem)

Ne glede na letni čas, v katerem se 
odpraviš v 95-milijonski Vietnam, je 
vreme na severu vedno drugačno kot 
na jugu. Midva sva se za potovanje 
odločila februarja, saj je takrat najmanj 
padavin in vlage. 

Promet, ki se ne ustavi
Razdalje v Vietnamu se ne merijo v 
kilometrih, temveč v urah. Promet je 
nekaj, na kar se nikoli prav zares ne 
navadiš. Prometni znaki in predpisi tu 
ne obstajajo. Vsa komunikacija med 
vozniki poteka s prijaznim hupanjem in 
po pravilu, da ima večje vozilo prednost 
pred manjšim. Morebitni prehodi za 
pešce pa naj vas ne zavedejo – tudi 
če slučajno so, jih nihče ne upošteva, 
saj se promet nikoli ne ustavi. Če torej 
želite prečkati cesto, morate globoko 
vdihniti, se priporočiti k vietnamskim 
bogovom za varen prehod in enostavno 
zakorakati na cesto med avtomobile, 
ki drvijo mimo. Avtomobilov ni veliko, 
saj si ga večina Vietnamcev ne more 
privoščiti, ima pa motor kar vsak 
drugi državljan, kar pomeni več kot 45 
milijonov motorjev. 

Vietnamski bogovi
Bogovi, h katerim se ob prečkanju 
ceste priporočite, izhajajo iz ljudskih 

verovanj, ki so 
močno prisotna, 
z vplivi budizma 
in hinduizma. 
Praktično vsaka hiša 
ima mali oltarček, 
pri katerem molijo 
k bogovom ali k 
prednikom in na 
oltar polagajo hrano 
in denar. Na vsakem 
koraku stojijo 
pagode in templji. Na 

dvoriščih so postavljene manjše hišice, 
ki so namenjene mrtvim prednikom – 
da se njihovi duhovi ne naselijo v hišo, 
temveč ostanejo zunaj.

Koriander, o, koriander
Hrana tu je izjemno okusna, lokalna 
in kupljena vsak dan sproti na lokalni 
tržnici. Ogromno je sadja, zelenjave, 
morskih sadežev, mesa, tofuja … 

predvsem pa koriandra. Gre za 
rastlino, ki po videzu spominja na naš 
peteršilj, a to seveda ni. Ime 'koriander' 
izvira iz latinske besede za stenice, kar 
vse pove o vonju in okusu te začimbe, 
ki jo Vietnamci dajejo res povsod. Z 
njim si umivajo celo lase. Nanjo se kot 
turist ne navadiš, temveč le postaneš 
spreten v tem, da jo najprej odstraniš 
iz jedi in šele nato ješ. Prevladujeta riž 
in rezanci. Kosila na ulici so neverjetno 
okusna in poceni, porcija rezancev z 
zelenjavo stane dober evro. So drugi 
največji izvoznik kave na svetu, takoj 
za Brazilijo. Pripravijo jo v posebnih 
skodelicah, v katerih kavo prelijejo 
z vročo vodo in nato kaplja kapljico 
za kapljico. Kavo pijejo samo ali pa z 
dodatkom kondenziranega mleka, saj 
pravega nimajo. So tudi eden največjih 
izvoznikov zelenega čaja.

Hanoi
Hanoi je večmilijonsko mesto, ki kar 

žubori od življenja. Na vsakih nekaj 
metrov nekdo nekaj prodaja, nešteto je 
malih lokalnih tržnic, kjer je vsa ponudba 
sveža. Pločniki so, a niso namenjeni 

pešcem, temveč so 
na njih parkirane 
n e p r e g l e d n e 
kolone motorjev 
ali pa si ljudje 
postavijo plastični 
stolček in mizico 
in kar sredi 
pločnika nastane 
p r i l o ž n o s t n a 
restavracija. Ves ta 
hrup in dogajanje 
traja le do desete 
ure zvečer, 
ko v tej strogi 
k o m u n i s t i č n i 

državi začne veljati policijska ura. Hanoi 
je še neverjetno pristno vietnamsko 
mesto, popolnoma drugačno od 
vietnamske metropole na jugu – Ho Chi 
Minh City-ja (HCMC). 
Navkljub velikemu 
številu turistov jih med 
množico domačinov 
praktično ne opaziš. 
Kot tujec si jim izjemno 
zanimiv, tako da se na 
ulici vsi otroci ozirajo 
za tabo, se želijo s 
teboj fotografirati, 
pogovarjati … 

Glavna znamenitost 
Hanoija je jezero 
Hoan Kiem z rdečim 
mostom Rising Sun. 
Okoli jezera se ljudje zbirajo, družijo 
in telovadijo. Le nekaj metrov stran 
od jezera pa se skriva gledališče z 

vodnimi lutkami, ki gostuje po celem 
svetu. Gre za posebno gledališče, kjer 
je oder napolnjen z vodo, z ročno 
izdelanimi lutkami pa se igrajo prizori 

iz vsakdanjega kmečkega življenja. V 
deževnih obdobjih namreč kmetje niso 
mogli delati na njivah in so si čas krajšali 
z izdelovanjem lutk in uprizarjanjem 
predstav. 

Striček Ho
Na drugem koncu mesta pa je tisto, kar 
Vietnamcem pomeni največ – Ho Chi 
Minhov muzej in mavzolej. Ho Chi Minh 
je bil revolucionar, borec in vodja, o 
katerem slabe besede niso dovoljene. 
Njegov status je podoben statusu Tita 
v Jugoslaviji. Po smrti so ga balzamirali 
in njegovo truplo je sedaj postavljeno 
v mavzolej, ki je odprt za javnost. 
Kakršenkoli znak nespoštovanja se 
kaznuje s prepovedjo vstopa. 

Halong Bay

Nekaj ur vožnje iz glavnega mesta 
leži največja naravna znamenitost, 
ki jo najdete na vseh vietnamskih 
razglednicah in zaradi katere turisti tudi 
pridejo v Vietnam – Halong Bay. Ime 
pomeni »kjer se zmaj spusti v morje«, 
o njegovem nastanku pa govorijo 
marsikatere legende. V zalivu je več 
kot 2 tisoč kraških stolpičev oziroma 
otokov, mimo katerih se več ur vozite. 
Prizori so res neverjetni in že takoj ob 
vstopu v zaliv ti postane jasno, zakaj je 
ta predel pod Unescovo zaščito.

Mai Chau
Preden sva iz glavnega mesta krenila 
proti jugu, sva na hitro odpotovala 
še višje na sever, v gorati predel, do 
mesteca Mai Chau. Vasica, kjer spiš 
v kočah ob riževih poljih in odkrivaš 
okolico na najetem motorju, je vredna 
obiska. Krasna so celo mala pokopališča 
sredi polj. Ko jih začudeno opazuješ, ti 
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Prestolnica Hanoi Po brezpotjih severa

Halong Bay

Tipična lokalna ‘’pop-up’’ restavracija
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domačin prijazno pove, da pri njih velja 
prepričanje, da mora kmet, ki obdeluje 
zemljo, na tej zemlji biti tudi pokopan. 
Kar se v zadnjih letih kaže tudi kot 
problem, saj se zaradi tega izgublja 
rodovitna zemlja. 

Vožnja z domačini
H kmetom v teh hribovitih predelih po 
živež redno hodijo domačini iz mesta 
Ninh Binh, kamor sva namenjena dalje. 
Domačin nama je uredil prevoz do 
avtobusne postaje. Po eni uri nama 
ustavi na osamljeni bencinski črpalki, 
z navodilom, da naj tu počakava na 
avtobus. Bila sva sredi ničesar. A sva 
čakala, saj nama drugega ni preostalo, 
ker nisva niti vedela, kje sva. Po dobre 
pol ure mimo res pripelje lokalni 
avtobus. Ljudje, vreče hrane, kokoši … 
Čeprav je avtobus čisto poln, v nekaj 
sekundah najdejo prostor za naju. 
Takoj, ko pričnemo z vožnjo, gredo 
naokoli plastične vrečke. Nekaj minut 
kasneje, ko je pričel cel avtobus bruhati, 
nama je bilo jasno, zakaj. Razen naju so 
bruhali čisto vsi. Potnik na levi, potnica 
na desni, otroci spredaj, otroci zadaj … 
Vožnja je trajala štiri ure in štiri ure so 
Vietnamci bruhali. Ko sva kasneje na 
poti govorila z vietnamskim dekletom, 
je povedala, da Vietnamci izjemno 
malo potujejo in da zato niso navajeni 
voženj. To, da smo se vozili po gorski 
cesti z nešteto ovinki in da je voznik 
divjal, na hitro zaviral, pa je vse skupaj 
še poslabšalo. Ko smo v avtobus 
sprejeli še nekaj potnikov, je zmanjkalo 
prostora za prtljago, zato je šofer 
splezal na streho in najina nahrbtnika z 
vrvjo pritrdil na streho. In smo šli dalje. 

Ninh Binh
Samo mesto Ninh Binh je precej sivo 

in zadušljivo, a 
je izhodišče za 
nekatere najlepše 
točke Vietnama. 
Najbolj znan je 
Trang An, kraški 
predel, kjer se s 
čolnom voziš po 
kraških jamah 
in med kraškimi 
hribčki. Običajno 
eno uro stojiš le 
v vrsti za karte, ta 
dan pa je bilo slabo 

vreme, tako da je bil na reki točno en 
čoln in v njem midva in par s Švedske. 
Noro. Vmes se s čolnom ustaviš tudi na 
otočku, kjer so snemali film King Kong: 
Skull Island. Če bi bili v Ameriki, bi iz 
tega naredili celo atrakcijo. Vietnamci 
pa so tako skromni in prav nič bahavi, 
da te na to, da so tu snemali film, 
opomni le ena tabla in 
par lesenih kolib iz filma. 
Obvezna točka ogleda so 
tudi Mua jame, kjer moraš 
premagati kar 500 stopnic. 

Hue
V Hue sva se ustavila za 
ogled Citadele – cesarskega 
mesta. Vse, kar je danes 
na ogled, so večinoma 
replike, saj je tu potekala 
ena največjih bitk med 
Vietnamsko vojno, v kateri 
je bila večina kompleksa 
porušenega. Mesto leži ob 
reki Parfum, ob kateri se 
15km od mesta raztezajo 
cesarske grobnice, ki so 
jih že za časa življenja dali 
zgradi cesarji, ki so vladali 

in živeli v Citadeli. V Hue naju je večerno 
dogajanje že opominjalo na prihajajoče 
nove leto. 

Hoi An in ''srečno novo leto''
Poleg vremena, je bil glavni razlog 
za potovanje v februarju tudi TET - 
kitajsko oz. vietnamsko novo leto, ki je 
letos nastopilo 15. februarja. Vse ulice 
so nekaj tednov prej preplavljene z 
okraski – zlati lampijoni, zlate zastavice 
z željami, pirotehnika … V času TET-a je 
vse kar dvakrat ali trikrat dražje, a pri 
njihovih cenah je to še vedno praktično 
zastonj. Vsa debla dreves v mestih 
po celem Vietnamu pa so pobarvana 
z belo barvo (premaz iz limet). Bela 
barva naj bi odganjala vse slabo, da 
lahko v novo leto vstopimo čisti. Na 
sam prehod v novo leto, so ljudje na 
ulicah, ulice so okrašene s pisanimi 
lampijoni, stojnice s hrano so bogato 

založene, glasba, javne tombole, kjer 
napovedovalci številk ne izgovarjajo, 
temveč jih pojejo…

Novo leto sva pričakal v Hoi An-
u, po najinem mnenju najlepšem 
vietnamskem mestu. Gre za staro 
mestece, ki je bilo nekoč pomembno 
obrtniško in pristaniško mesto. Tu 
so doma najboljši krojači, ki sešijejo 
najboljše moške obleke. Veliko turistov 
se tudi ustavi prav s tem namenom – 
da si da po meri izdelati obleko. 

Son My / My Lai – najtemnejši madež 
vojne
Le nekaj ur vožnje iz Hoi Ana, pa je 
eden najbolj žalostnih spomenikov. 
Vietnamska vojna oz. Ameriška 
vojna, kot ji rečejo v Vietnamu, je v tej 
državi pustila velik pečat. Tudi v obliki 
neeksplodiranih bomb in min, zaradi 
katerih se je dobro držati ustaljenih 
poti. Vojna je trajala skoraj 20 let, 
milijone mrtvih, polja za vedno uničena 
zaradi uporabe strupenih plinov 
(napalm, agent orange), še danes, v 
četrti generaciji, se otroci zaradi agent 
orange-a rojevajo pohabljeni. Nekje 
na sredi vojne so ameriške taktike 
postajale vse bolj surove. Bilo je 16. 
marca leta 1968, ko so se prebivalci 
male vasice My Lai prebujali v jutro. V 
tem jutru je v vas vdrla enota vojakov 
ameriške vojske in pobila celotno vas. V 
vasi so bili večinoma otroci, starostniki, 
ženske in nosečnice. Ženske in punčke 
so najprej posilili, nato pa vseh 504 
vaščanov pobili na najbolj možne 
grozovite načine. 504 nedolžni ljudje. 
Na tej operaciji je bil prisoten tudi 
vojaški fotograf, ki je dokumentiral 
celoten masaker. In te fotografije so 
eno leto kasneje prišle v javnost in 
sprožila proteste proti vojni v Vietnamu 

po vsem svetu. Danes 
je na točno tem mestu 
spominski prostor. V 
drevesih se še vedno 
vidijo luknje od strelov. 
In pa muzej, ki ima na 
steni slike poboja. Po 
obisku spominskega 
prostora potrebuješ 
kar nekaj dni, da vse 
premelješ. Ker sva za 
to vasico vedela in sva 
si jo res želela obiskati, 
sva po več urah uspela najti nekoga, ki 
naju je odpeljal do te vasice. Navkljub 
vsem grozotam, ki so jih Američani 
storili Vietnamcem, pa se prvi zadnja 
leta precej vračajo v Vietnam, kjer so 
toplo sprejeti. O tem sva govorila z 
domačinom, ki je v vojni izgubil svojo 
družino in povedal, da Vietnamci živijo 
po načelu ne glej nazaj, temveč le v 
prihodnost. Bolečina je seveda ostala, 
a kot je povedal najin domačin, je 
potrebno gledati v prihodnost, kajti 
le tako ti uspe preživeti. Načelo, po 
katerem zmorejo živeti le tako veliki in 
srčni ljudje, kot so Vietnamci.

Dalat, artičoke in kava
Iz obalnih predelov sva se podala v 
najvišje ležeče mesto v najinem planu 
poti - Dalat. Mesto leži na 1500m višine, 
zaradi pomanjšane različice Eifflovega 
stolpa pa mu pravijo kar Mali Pariz. Iz 
Hoi Ana do Dalata je približno 18 ur 
vožnje, od tega tri ure strmega vzpona 
sredi ničesar, nad prepadi. In potem 
se ti pred očmi kar naenkrat odpre 
mondeno središče. Do kamor seže 
oko nasadi vrtnic, ki zaradi posebne 
prsti nimajo vonja, kavne plantaže ter 
artičoke na vsakem koraku. 

Ho Chi Minh City (HCMC)

In sva že na jugu, v drugem 
najpomembnejšem vietnamskem 
mestu. Nekoč se je imenovalo Saigon. 
Mesto je čisto nasprotje Hanoija. Čuti 
se močan vpliv Francozov, tako da 
je na vsakih nekaj metrov moč najti 
francosko pekarno. Pa nebotičnike. 
HCMC je namreč ekonomsko središče 
Vietnama. V mestu je vredno obiskati 
Reunification palačo, kjer se je zgodilo 
zadnje dejanje izgona Američanov in 
končanje vojne. Pa vietnamski Notre 
Dame, tržnico in glavno pošto, ki jo je 
zasnoval sam Eiffel. Glavna znamenitost 
pa leži malce izven mesta – Cu Chi 
tuneli. Gre za ostanke pravih tunelov, ki 
so jih Vietnamci uporabljali med vojno. 
Rovi so tako ozki in majhni ter v treh 
nivojih, da si je nemogoče predstavljati, 
da so se v njih ljudje po cele dneve 
skrivali. Del enega rova je danes odprt 
za turiste, izkušnja ni prijetna. Čeprav je 
rov dolg le 100m, skorajda nihče ne gre 
do konca, preveč je utesnjeno. 

Skleda riža
Za konec, pred odhodom dalje v 
Kambodžo, nama je ostal le še jug 
Vietnama, ki ga večino pokriva delta 
reke Mekong. Čisto drug in nam 
popolnoma nepoznan način življenja. 
Več kot pol vse pridelave riža izvira 
od tu, zato temu predelu pravijo tudi 
''skleda polna riža''. Zjutraj se splača 
zgodaj vstati in se s čolnom zapeljati po 
reki, da ujameš tudi plavajoči trg. 

In prav tu, med rečnimi kanali se je 
najino popotovanje po Vietnamu 
zaključilo in nadaljevalo v Kambodži.

Mateja Jecl

Trang An

7 - Del skupinice domačinov, ki so me pro-Del skupinice domačinov, ki so me prosili, 
če se lahko fotografijo z mano.

Osrednja vietnamska pošta v Ho Chi Minh City, načrte 
za katero je izdelal Eiffel. Na fotografiji Striček Ho.

10 - ‘’Zahodnjaški’’ Ho Chi Minh City. 
Nekoč prestolnica Južnega Vietnama, 

’Zahodnjaški’’ Ho Chi Minh City. Nekoč 
prestolnica Južnega Vietnama, danes 

glavno ekonomsko središče.

Življenje v delti reke Mekong. Temu 
predelu pravijo tudi ‘’skleda polna riža’’.



JUŽNA

Kakavovec – Theobroma Cacao, »hrana za bogove«  

Skrivnost dobre čokolade je v izbiri 
kakavovih zrn, ki se razlikujejo po 
vonju, okusu, videzu in deležu 
kakavovega masla. Kvaliteta je odvisna 
od mešanja kakavovih zrn in znanja 
izdelave. To pa tudi vpliva na ceno. 
Postopek izdelave čokolade se začne 
s praženjem kakavovih zrn. Pri tem 
trde luščine počijo in jih odstranijo, 
jedra pa zmeljejo v prah. Zaradi toplote 
se začne izločati kakavovo maslo, ki 
jo zmešajo z ostalimi sestavinami 
v gladko in homogeno čokoladno 
maso. Nato čokoladi ponovno dodajo 
odvzeto kakavovo maslo, ki vpliva na 
njeno topljivost in jo vlijejo v modele. 
Čokolada v svoji prvotni obliki ni bila 
tako fina kot danes. Prvo pomembno 
dejanje v razvoju čokolade je bilo 
narejeno, ko je leta 1820 Nizozemec 
Conrad van Houten izumil hidravlično 
stiskalnico. Proizvajalcem čokolade je ta 

izum omogočal učinkovitejše mešanje 
kakavovega prahu in sladkorja, kar se je 
odražalo v manj zrnati strukturi surove 
čokolade. Leta 1856 je Švicar Daniel 
Peter z mešanjem tedanje čokoladne 
mase in mleka izdelal prvo mlečno 
čokolado. Prav tako so Švicarji zaslužni 
za postopek, imenovan konširanje, 
s katerim čokoladna masa dobi fino, 
tekočo teksturo, ki se topi v ustih, ter 
izboljša njen okus.

Na slovenskih tleh so čokolado prvi 
izdelovali trapisti, meniški red, ki se je 
na grad Rajhenburg preselil iz Francije. 
S seboj so pripeljali stroje, ki jih je 
poganjala hidroelektrarna na potoku 
Brestanica, in leta 1896 začeli izdelovati 
čokolado. Zaradi kakovostnih izdelkov 
jim je cesarski dvor že pred prvo 
svetovno vojno podelil častni naslov 
»Imperial«. V Sloveniji so v dvajsetih 

letih 20. stoletja nastale tri tovarne 
čokolade. V Lescah na Gorenjskem je 
svojo proizvodnjo zagnala predhodnjica 
današnje Gorenjke, v Hočah pri 
Mariboru je čokolado izdelovala Sana. 
Nekaj let kasneje je nastala še tovarna 
Mirim. 

V začetku petdesetih let 20. stoletja 
so otroci začeli z zbiranjem sličic 
Kraševega Životinjskega carstva, prve 
čokoladice pa so vsebovale le 2,7 % 
kakava in jih po današnjih merilih ne 
bi smeli več imenovati čokolada. V 
osemdesetih letih so na policah trgovin 
največji čokoladni delež prispevala 
jugoslovanska podjetja čokolade, 
kot so Gorenjka, Kraš in Zvečevo. 
Tuje čokolade, kot so Milka in Kinder, 
so prihajale k nam z množičnimi 
nakupovanji v Avstriji.

Čokoladni sufle

SESTAVINE 
ZA 4 MANJŠE 
MODELČKE

100 g jedilne 
čokolade

80 g masla

3 jajca

30 g sladkorja 
v prahu

30 g moke

PRIPRAVA

Pečico segrejte na 180 stopinj Celzija. Modelčke 
namažite z maslom in posujte s sladkorjem v 

prahu. 

Na grelno ploščo pristavite posodo z vodo, 

vanjo pa postavite plastično skledo, v katero 
nalomite koščke čokolade in na lističe narezano 
maslo. Čokolada naj se nad vodno kopeljo počasi 
topi. Ko bo tekoča, jo dobro premešajte in pustite, 
da se ohladi.

Ločite rumenjake od beljakov. Stepite beljake, 
posebej pa še rumenjake s sladkorjem v prahu.

Sedaj v sladkorno jajčno zmes na rahlo vmešajte 
sneg in moko. Na koncu dodajte ohlajeno 

čokolado.

Puhasto zmes nemudoma prelijte v modelčke 
in postavite v pečico.

Priporočamo vam, da pečete manj kot 15 minut. 
Če boste pekli 9 minut, bi vas morala razveseliti 

tekoča sredica.

Posujte s sladkorjem v prahu in postrezite še 
vroče iz pečice. Dober tek! :)

Viri in literatura:
- Norman, J. (1993). Čokolada: vodnik za ljubitelje 
čokolade. Ljubljana: Kmečki glas.
- Weber, S. (2015). Vse barve čokolade. Celje: Muzej 
novejše zgodovine Celje.

Irena Rebov

Sufle je francoska sla- 
dica; pripraviti ga mora-
mo hitro in ponuditi še 
toplega, sicer se lahko 
kmalu sesede. Poleg se 
odlično prileže vanilijev 
sladoled ali pa smetana 
ter jagode.
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Težje besede: AČINSK, AKARNANIJA, ANIME, KAVALEK, SAANE.

Med prejetimi križankami iz prejšnje številke 
smo izžrebali srečno nagrajenko, ki prejme VicFun 
Speed-Badminton set 100, ki ga podarja trgovina 
Loparji.si iz Trbovelj.:

Slavica Grmšek, Hrastnik

O nagradi vas bomo obvestili po pošti. 

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

avgusta 2018 pošljite na naslov:

Mladinski center Hrastnik
Naselje Aleša Kaple 9 a

1430 Hrastnik

Izžrebali bomo srečnega nagrajenca, ki bo 
prejel športni rekvizit, ki ga podarja trgovina 

Loparji.si iz Trbovelj.

KRIŽANKA




