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Marko Funkl,
župan
Srečava se v njegovi pisarni. Med
sestankom z občanom in delovnim obiskom ministra. Tisti dan
ga čakajo delovne obveznosti še
vse do poznih večernih ur. Na
mizi skupinska fotografija, ki
so mu jo podarili prijatelji, sredi
pisarne tabla s popisanimi listi
idej in nalog. Na steni plakat, na
katerega so otroci v okviru Unicefovega projekta zapisali svoje
želje za njim prijazen Hrastnik.
Ker je bil njegov prvi ukrep prenehanje uporabe vode iz plastenk, nama jo v kozarec natoči iz
steklenega vrča.
Marko, za vami je prvih šest mesecev
županovanja. Kar osem let ste se z občinsko politiko ukvarjali kot svetnik in v
tej vlogi opozarjali na probleme ter dajali predloge. Sedaj ste vi tisti, ki sedite
za župansko mizo. Kako ste se znašli v
novi vlogi?
Biti župan Občine Hrastnik je velika čast.
Občanke in občani delo župana jemljejo
resno, z njim so slej ko prej v neposrednem stiku. To se odraža tudi v udeležbi
na volitvah, saj so lokalne običajno najbolj obiskane, evropske pa najmanj. Pri
delu želim ohranjati to, zaradi česar so
me ljudje izvolili – se držati predvolilnih
obljub, delovati v korist Hrastničank in
Hrastničanov in vzdrževati pristne medčloveške odnose. Zavedam se, da vse
ideje nikoli ne bodo soglasno podprte,
po drugi strani pa so volitve pokazale,
da ljudje pričakujejo drugačen pristop
kot v preteklosti in drugačno vodenje
občine. Veliko ljudi pričakuje, da bodo
spremembe takojšnje, vendarle pa moramo biti realni – prvo leto županovanja je leto trdega dela, ko se skozi reorganizacijo in spremembe posameznih
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pravilnikov in strategij zarisujejo smernice delovanja v prihodnjih letih. Osnova za delovanje pa je proračun Občine
Hrastnik.
Pred nastopom županskega mandata
ste obljubili, da bodo vaša vrata odprta
in da bodo občani vedno imeli dostop
do informacij. Kako uresničujete to
obljubo? Se občani obračajo na vas z
vprašanji in predlogi?
To obljubo jemljem zelo resno. Vsako sredo sprejemam občane in vsak, ki želi priti do župana, to lahko stori. Zaradi lažje
organizacije se je potrebno v tajništvu
dogovoriti za uro, da se lahko kvalitetno
in v miru pogovorimo. Število obiskov
občanov je trenutno večje kot v preteklih
letih. Številna vprašanja in pobude sprejemam tudi po elektronski pošti. Občani
lahko pišejo tudi preko Facebook strani
Občine Hrastnik, ki smo jo uvedli v mesecu februarju. Verjamem, da smo komunikacijo že izboljšali, pred nami pa je
še veliko dela, da bomo do konca tega
koledarskega leta prišli na želeno raven.
Eden od korakov večje vloge občanov je
tudi ustanovitev Sveta za mlade in sklic
novega mandata Sveta za invalide, kjer
je bila prvič k sodelovanju povabljena
tudi splošna javnost. Zakaj ste se odločili za ta korak?
Občani so v preteklosti znali povedati, da se v teh delovnih telesih znajdejo
vedno isti ljudje iz društev in institucij.
Prav se mi je zdelo, da odpremo vrata
vsem in to smo tudi storili. Odprti moramo biti za vse občane in občanke. Ker
zainteresiranih na poziv ni bilo zelo veliko, smo vse tudi vključili v Svet za mlade
in Svet za invalide. Potrebno je poudariti,
da smo z delom dosedanjega Sveta za
invalide izredno zadovoljni in hvaležni
za vsako vloženo minuto prostega časa
vseh, ki so bili vključeni, še posebej pa
dosedanjemu predsedniku Gregorju Ermanu. Podoben pristop bomo ubrali tudi
pri pripravi strategij za razvoj kulture in
turizma, ko bomo pozvali vse občanke in
občane, da sodelujejo s predlogi.
Kje sicer vidite vlogo mladih v občini?
Kateri ukrepi bodo namenjeni njim?
Vloga mladih je ključna za razvoj kraja. Vsekakor je najprej mladim potrebno dati besedo, da sami povedo, kateri
ukrepi so tisti, ki bi jih želeli uresničiti.
Naloga občine je, da ta mnenja posluša

in vzpostavi infrastrukturo, ki bo mlade
zadržala v našem kraju. Na prvem mestu imam v mislih primerna stanovanja, ki
jih v Hrastniku trenutno nimamo.
Večjo vlogo dajete tudi krajevnim
skupnostim, vse to se bo nadgradilo z
uvedbo participatornega proračuna.
Pa menite, da si občani želijo večje vloge pri odločanju?
Participatorni proračun je mehanizem,
ki bo realiziral ideje aktivnih občanov. Če
nekdo ne želi večje vloge, mu v tem procesu ne bo potrebno sodelovati. Vsi ostali
pa bodo pomembno prispevali k oblikovanju našega kraja. Tako kot je z vključevanjem mladih, mora biti z vsemi občani. Vzpostaviti je potrebno mehanizme,
ko bo prioritete razvoja izbrala skupnost in ne posamezniki. In participatorni
proračun na ravni krajevne skupnosti je
trenutno najboljši način za kaj takšnega,
to potrjujejo tudi prakse občin, ki so ga
že uvedle.
Omenili ste že problematiko stanovanj.
Problem, ki ni le hrastniški, temveč
vseslovenski. Prostih stanovanj ni, kar
se še posebej kaže kot problem pri preseljevanju stanovalcev iz KS Steklarna
ob nastajanju industrijske cone. Kako
nameravate reševati stanovanjsko
problematiko?
Tako kot pri vseh težavah je tudi tu ključno načrtovanje in pravočasno reševanje
težav, česar pri preseljevanju stanovalcev iz bodoče OIC Steklarna – TKI ni bilo.
Stanovalce bomo sicer z veliko truda in
sodelovanja do konca tega koledarskega leta preselili, bi bilo pa veliko lažje, če
bi se tega izziva lotili vsaj eno leto prej.
Stanovanjska problematika je prioriteta,
zato bomo v prihodnjem letu pristopili k
gradnji stanovanj v občini Hrastnik. Verjetno bomo poleg novogradnje skušali
zagotoviti tudi nekaj dodatnih manjših
stanovanj, ker imamo v Hrastniku veliko
prebivalcev, ki težko plačujejo najemnine v novejših in večjih stanovanjih.
Ob nastopu mandata ste podedovali tudi kar nekaj, recimo temu, izzivov.
Eden večjih je zagotovo Ceroz, na problematiko katerega ste opozarjali že kot
svetnik, sedaj pa ste soočeni z njegovim
reševanjem. Kako je lahko ob vseh nadzorih do takšne situacije in do več kot
dveh milijonov evrov izgube sploh prišlo? Boste podali kazenske ovadbe?

Ceroz je tipičen primer, kjer se je z iskanjem rešitve odlašalo veliko predolgo.
Kdo je za to odgovoren trenutno ne želimo govoriti, lahko pa ste prepričani, da
bomo še v tem letu podali ustrezne prijave različnim organom. Prenizka cena
in za občine ustanoviteljice izrazito slab
dogovor z goriškimi občinami sta glavna
razloga za veliko izgubo. Da so bili občinski svetniki vseh občin na sejah občinskih svetov o situaciji s strani prejšnjega
vodstva zavedeni, ni dvoma. To pa samo
po sebi pomeni, da je šlo za finančno
oškodovanje občin ustanoviteljic, ki se
kot lastniki Ceroza sedaj soočamo z veliko izgubo in okoljskimi težavami, ki najbolj bremenijo občanke in občane občine
Hrastnik. In pri reševanju okoljskih vprašanj kot župan ne bom popustljiv, ker je
to povsem človeški vidik, ki mu bodo župani in županja drugih občin ustanoviteljic (Litija, Radeče, Trbovlje, Zagorje ob
Savi), znali in morali prisluhniti.
Občina Trbovlje je z naslednjim letom
napovedala svoj izstop iz Ceroza. Vas
je ta odločitev presenetila? Bo finančna
sanacija možna tudi brez njih?
Odločitev je presenetila vse ostale občine, ker smo se dan pred tem skupaj s
predstavnico Občine Trbovlje dogovorili za potek reševanja podjetja Ceroz
in nadaljnje korake. Občina Trbovlje se
za dolg, ki je nastal v preteklost, ne bo
mogla izogniti odgovornosti, kar pomeni, da bomo sanacijo skupaj dorekli in
izvršili. Po vsej verjetnosti in skoraj nujno
bo skupščina nadaljnje korake izglasovala še v mesecu juniju. Z dvigom cene
se je likvidnost podjetja v tem trenutku
uredila, je pa nujno takojšnje ukrepanje
pri odvozu nakopičene lahke frakcije,
ureditev odlagalnega polja, kompostarne in sortirnice, drugače bo delovanje Ceroza oteženo. Sodelovanje vseh
občin pri sanaciji je nujno in je obenem
tudi znanilec sodelovanja v regiji. Ne
predstavljam si, da se dogovori med
občinami v Zasavju v prihodnje ne bi reševali skupaj, ker je to velik korak nazaj v
samem razvoju naše regije.
V tem mandatu vas čaka precej projektov. V kratkem se bo pričel projekt prenove hrastniške tržnice in Kulturnega
doma na Dolu. Lahko poveste kaj več?
V prihodnjih mesecih bo v Hrastniku
nekaj gradbišč. Na Dolu se bo kmalu
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KULTURA

pričela obnova celotne stavbe v kateri je Kulturni dom, prav tako bomo pri
skorajšnji novogradnji gasilskega doma
sodelovali tudi s PGD Dol pri Hrastniku.
Oba objekta naj bi bila dokončana do
poletja 2020. V tem letu bomo dokončali
prvo fazo prenove tržnice v Hrastniku –
gre predvsem za dela v notranjih prostorih, napeljave, pleskanje in dodatna
prodajna mesta. V tem sklopu bomo
prestavili tudi ekološki otok, odstranili polkrožne talne ovire, ki so nevarne
za občane, in na tržnico preselili tudi
TIC, ker želimo na tem prostoru ponuditi mesto tudi lokalnim pridelovalcem.
V letošnjem letu bomo urejali tudi most
v Čečah, del ceste v Podkraju, v sodelovanju z državo smo zaključili sanacijo
odseka ceste v Krnicah, sanirali bomo
en večji plaz, namestili dodatne koše za
smeti in koše za pasje iztrebke, namestili dodatne klopi ter še marsikaj. Seveda pa sta v bližnji prihodnosti pred vrati
tudi urejanje prostora za OIC Steklarna
TKI in nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega omrežja v občini Hrastnik. V letu
2020 tudi zaključek odseka državne ceste Rinaldo v Bobnu. Država je obljubila
tudi popolnoma novo prometno ureditev skozi Dol pri Hrastniku, kjer naj bi
se gradnja pričela spomladi leta 2021.
V istem letu naj bi tudi pričeli z gradnjo
mostu čez Savo na cesti Hrastnik–Zidani
most. Z državo smo pričeli z iskanjem rešitve za križišči pri trgovini Spar in tržnici.
Skratka, čaka nas ogromno dela in, verjamem, tudi novosti, ki bodo spremenili
podobo in utrip Hrastnika.
Kaj pa Dirmajerjev hrib? Krajani na
problem opozarjajo že vsaj desetletje,
ob vsakih volitvah kandidati obljubljajo
rešitev, a zgodilo se ni še nič. Boste izpolnili obljubo krajanom?
S strani Občine Hrastnik so izpolnjeni
vsi pogoji, da projekt v tem letu zaključimo. Mi bomo razpis za izbor izvajalca
opravili, v kolikor bo sodelovanje države potekalo po načrtih, bomo lahko po
dolgih letih tudi to perečo in aktualno
težavo odpravili. Takoj, ko bo izbran izvajalec, bomo sklicali tudi sestanek z
vsemi krajani in se dogovorili glede vseh
podrobnosti.
Bo industrijska cona po vašem mnenju
pomagala pri razvoju gospodarstva?
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Avtor: FM

Pogovorni večer v Zmajevi luknji z
dr. Svetlano Slapšak
V torek, 4. junija 2019, je v Zmajevi
luknji na Dolu pri Hrastniku potekal
dogodek, ki se je zapisal v zgodovino
te bukvarne.

Kakšni ukrepi se na področju gospodarstva še predvidevajo?
Industrijska cona je ključna za nadaljnji
razvoj Steklarne Hrastnik in TKI Hrastnik.
Investicija v OIC je vsekakor naložba, ki
bo obema podjetjema omogočila večjo
konkurenčnost in več delovnih mest z
večjo dodano vrednostjo, obenem bomo
s tem dobili tudi lepši izgled spodnjega
dela Hrastnika. Za Hrastnik je ključno,
da pomagamo gospodarstvu ohranjati
delovna mesta in obenem izboljševati infrastrukturo. V zadnjih tednih smo
dobili precej pobud za nove dejavnosti
v Hrastniku, kar je vsekakor pozitivno.
Tu imam v mislih pobude za ročno avtopralnico, po dolgih letih so novega lastnika dobili prostori pod stanovanjsko
zgradbo »Titanik«, prav tako prostori v
nekdanji upravni zgradbi RTH, nov najemnik je prišel v del prostorov podjetja
Kaij, v zadnjih tednih spremljamo prenovo prostorov bivšega Sijaja. Številni lokalni obrtniki so kupili in že pričeli z vlaganji v nove prostore v bivših prostorih
RTH. Če k temu dodamo še povečan interes Občine za sodelovanje z gostinskimi ponudniki, tudi v povezavi s turistično ponudbo, sem prepričan, da se bo s
takšnim trendom gospodarska podoba
Hrastnika v prihodnje še izboljšala.
Dotakniva se še oskrbe starejših občanov. Dom starejših poka po šivih,
prostora za nove varovance ni. Je obisk
ministrice za delo, družino in socialne zadeve Ksenije Klampfer obrodil
kakšne sadove?
Nov dom starejših potrebujemo in pika.
Občina bo skupaj z Domom starejših
Hrastnik pripravila vse korake, ki so v
naši domeni ter s poslanci in ministrico vložila vse napore v to, da se prične
za oskrbo starejših za izgradnjo novih

domov zagotavljati tudi proračunski
denar. To je dolžnost države in za to se
bomo borili z vsemi sredstvi. Sramotno
je, da v preteklih 15 letih država za to
področje ni namenila nobenih sredstev.
Pri tem naj dodam tudi zavzemanje za
24-urno nujno reševalno vozilo, ki ga
želi država v Hrastniku ukiniti. Skupaj z
Zdravstvenim domom Hrastnik in Zdravstvenim domom Trbovlje smo poenotili
stališča, ki jih podpirajo tudi vsi zasavski
poslanci. Ne bomo dopustili, da Hrastnik
ostane brez nujnega reševalnega vozila
za vseh 24 ur. Oba omenjena problema
sta v veliki meri odvisna od države, ki bo
s tem pokazala odnos do naših občank
in občanov.
Za konec pa še o kulturi in turizmu, saj
sta temi precej povezani. Se bo k tema
področjema pristopilo kaj bolj strateško? Sta zametek dobre strategije delovni skupini, ki ste ju ustanovili?
Obe področji imata ogromen potencial
tako za delovna mesta kot tudi za pozitivno prepoznavnost našega kraja v
Sloveniji. Ustanovitev delovnih skupin je
prvi korak k pripravi strategije. Občina
Hrastnik želi v prihodnje izpostaviti od
tri do pet projektov, ki jih bomo promovirali tudi širše in skušali privabiti goste iz
drugih krajev. Prepričan sem, da bomo v
štirih letih imeli na tem področju marsikaj pokazati in bomo še bolj ponosni na
naš kraj in ljudi. Kultura in industrijska
dediščina sta dve osnovi za našo identiteto in na tem bomo gradili. V preteklih
tednih je Hrastnik obiskal tudi minister
za kulturo, s katerim bomo skupaj iskali
rešitev za prenovo Vile de Seppi in njeno
programsko oživitev. Prav tako si bomo
prizadevali za ohranitev dela rudniških
rovov, ki bi bili zanimivi za dogodke in
razvoj turizma.

Gostili so namreč dr. Svetlano Slapšak,
ki slovi kot antropologinja in doktorica
antičnih študij, kritičarka, predavateljica,
ki je predavala na številnih evropskih in
ameriških univerzah, nekdanja dekanka,
prevajalka iz latinščine, stare in nove grščine, francoščine in angleščine ter avtorica več znanstvenih knjižnih del - študij
in esejev.
Marko Funkl, ki je vodil pogovor, je imenitni gostji najprej predstavil zgodovino
Dola, potem pa nadaljeval: »Pred točno
štirimi leti smo mladi zanesenjaki prvič

odprli vrata naše bukvarne. In nocoj
bomo s pogovornim večerom ta dan primerno obeležili. Svetlana piše in govori
tisto, kar verjame, da je prav. In nikoli tistega, kar se od nje pričakuje ali celo zahteva. Upornica, ki je bila zaradi svojega
družbenega angažmaja s strani režima
preiskovana, nadzorovana, odvzet ji je
bil celo potni list. A je to ni nikoli ustavilo. Z gibanjem ''Tisoč žensk za mir'' pa je
bila nominirana celo za Nobelovo nagrado za mir.«
Večer s Svetlano in Markom je bil obiskovalcem blizu tudi zato, ker staro grško literaturo povezujemo z našim imenitnim prevajalcem Antonom Sovretom,
na čigar delo in imenitne prevode smo
lahko vsi še kako ponosni.

Avtor: Mile Plahuta

Trije prašički na odru Delavskega doma
Društvo Marionetno gledališče Jurček iz Hrastnika nadaljuje dolgoletno tradicijo lutkarstva v občini in
s svojimi predstavami razveseljuje
mlado in staro. V dobrih devetih letih svojega obstoja so si za kvalitetno
delovanje prislužili dve zlati plaketi
s strani Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD).
Na zadnji dan tradicionalnega festivala
Rdeči revirji, v nedeljo, 26. maja 2019,
popoldne, se je v dvorani Delavskega
doma v Hrastniku odvijala pravljica.
Malčki in njihovi starši so prišli na ogled
lutkovne predstave Trije prašički v izvedbi Marionetnega gledališča Jurček. Simpatični pravljični junaki, prašički in volk,
so gledalce dobrih dvajset minut držali
v prijetni napetosti. Toda pravljice tudi
potem, ko se je zavesa zaprla, kar ni hotelo biti konec. Lutke so na svojih vrvicah

namreč izstopile iz zgodbe in se v družbi
animatorjev prišle pokazat otrokom. Velike očke so povedale vse. Lutk so se najmlajši lahko dotaknili, jih pobožali ali se
z njimi fotografirali. Kar težko se je bilo
posloviti …
Ustvarjalci predstave:
Lutke in scenske elemente za predstavo
je izdelala Špela Ulaga, za oblačila pa
poskrbel Jože Bovhan. Junakom so svoj
glas posodili Jerica Ulaga, Maja Kastelic,
Elica Kaluža in Anton Kastelic, pri gibanju
pa pomagali Ivan Teršek, Melita Hribernik, Urška Mavec, Roman Rupnik in Špela Ulaga. Glasbeno opremo je prispeval
Slobodan Filipovič, za tehnično podporo pa so skrbeli Jani Medvešek st., Mile
Majcen in Franci Ocepek. Besedilo predstave je ustvaril Mile Plahuta, režiral pa
Matej Kaiser.
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Mednarodno tekmovanje Tomaž Holmar,
Malborghetto, Italija:
Duo Erik & Lian: Erik Ladika – klavir in Lian
Kozole – harmonika; 2. nagrada
Duo Bor & Žan: Bor Ladika – klavir in Žan
Ramšak – harmonika; 1. nagrada
Mentorja: Dejan Jakšič in Rok Sitar
44. mednarodno srečanje harmonikarjev,
Pulj, Hrvaška:
Duo Bor & Žan: Bor Ladika – klavir
in Žan Ramšak – harmonika;
1. nagrada in 1. mesto
Mentorja: Dejan Jakšič in Rok Sitar
1. mednarodno tekmovanje Celeia, Celje,
Slovenija:
Antonio Jukić – harmonika;
srebrna plaketa
Mentor: Rok Sitar
16. mednarodno tekmovanje
klasične kitare, Gorica, Italija:
Hana Tia Tauses – kitara; 3. nagrada
Urh Mokotar – kitara; 3. nagrada
Janja Dečman – kitara; 3. nagrada
Mentor: Sergej Čamer
48. tekmovanje
mladih glasbenikov Slovenije:
Lovro Peklar – diatonična harmonika; na
predtekmovanju Dolenjske uvrstitev na
državno raven, srebrna plaketa in posebna
nagrada za najboljšo izvedbo skladbe
slovenskega skladatelja
Mentor: Rok Sitar
Mednarodno tekmovanje trobil in pihal,
Varaždin, Hrvaška:
Matevž Šardi – trobenta; 2. nagrada
Mentor: Dejan Podbregar

Avtor: Polona Kovač, ravnateljica

Učenci Glasbene šole Hrastnik odlični
na tekmovanjih mladih glasbenikov

Avtor: FM

MOPZ Hrastnik – Letni koncert 2019
16. in 17. maja so dvorano Delavskega
doma Hrastnik spet napolnili ljubitelji petja, ki nikoli ne izpustijo tradicionalnega letnega koncerta Moškega
pevskega zbora Svoboda Hrastnik.
V goste sta tokrat prišla skupina Lojtrca
in ansambel Žarek, v tretjem delu pa je,
tokrat na visokem položaju inšpektorice,
obiskovalce zabavala hrastniška humoristka Jožica Hriberšek – Joca.
Program je tudi tokrat prijetno povezovala Nina Pader, zbor pa vodila Anja
Zalokar. Pevce je na harmoniki spremljal

Najboljši učenci so se v šolskem letu
2018/19 udeležili regijskih, državnih
in mednarodnih glasbenih tekmovanj ter dosegli izvrstne rezultate.
Iskrene čestitke vsem učencem, njihovim učiteljem in staršem!

Vabljeni vsi, ki vas zanimajo glasba,
petje in ples. Vpisi v Glasbeno šolo Hrastnik potekajo do konca šolskega leta in
v naknadnem roku – 28. in 29. avgusta
dopoldne. Več informacij pa na naši
spletni strani www.gs-hrastnik.com.

Antonio Jukič, nadarjeni učenec 7. razreda tega instrumenta v Glasbeni šoli
Hrastnik, ki na svojem področju dosega
zavidljive uspehe.
V skladu s tradicijo se je večer pričel s
pesmimi v čast svobodi oziroma ljubezni
do domovine, sledile so pesmi različnih
tematik iz vseh slovenskih pokrajin, nato
pa so venčku partizanskih z veseljem
pritegnili tudi poslušalci. Zbor se je od
občinstva poslovil s pesmijo Ostanimo
prijatelji in jim zaželel na svidenje na
naslednjem koncertu.

Fotoreportaža

RDEČI REVIRJI! 2019
Foto: Simon Tanšek, Foto klub Hrastnik

Avtor: FM

Foto razstava na Dolu in popotniško
predavanje Cirila Beca
V petek, 10. maja 2019, so se zbrali v
preddverju kinodvorane na Dolu pri
Hrastniku člani fotosekcije KUD Svoboda Dol pri Hrastniku.
Razstavili so fotografije s fotopotepanja
po Bosni in Hercegovini ter Črni gori.
Predsednik sekcije Bojan Šibila je povedal, da so želeli popestriti kulturno dogajanje na Dolu in predstaviti utrinke s
potovanja po nekdanji skupni državi.
Očarale so jih tako naravne lepote kot
zgodovinske znamenitosti. Fotografije
so prispevali Ciril Bec, Branko Sebasu,
Dušan Rotar, Bojan in Emi Šibila, Franc
Lamovšek ter Srečko Majcen.

06

•

Hrastov list št. 25

•

Junij 2019

Ciril Bec pa je ob projekcijah svojih fotografij v dvorani Kulturnega doma Dol
pripovedoval o popotovanju po znameniti Jakobovi poti – El Camino de Santiago. To je bilo že njegovo drugo potovanje po tej romarski poti, prvič je bil tam
s kolesom. Jakobova pot je skupno ime
za več romarskih poti, ki vodijo do svetišča svetega Jakoba v Composteli.
Fotografije Cirila Beca so bile še posebej slikovite, saj je velik del poti hodil ob morski obali na Portugalskem
in si medtem ogledoval tudi turistične
znamenitosti.
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V ritmu Rdečih revirjev so se zavrteli otroci iz Vrtca Hrastnik.

Plesno-glasbeno-gledališka predstava Veveriček posebne sorte.

Umetniški vodja festivala Branko Potočan s projektom Črni petek.

F.U.L. K.U.L. knjižnica – zeleni kotiček za branje, druženje, ustvarjanje in sprostitev.

Uradni začetek festivala v taktih Pihalne godbe Steklarne Hrastnik.

Uvodni nagovor vodje festivala Mojce Ulaga in župana Marka Funkla.

V ulični predstavi Pocestnica so udeleženci z močjo lastne domišljije ustvarjali nova umetniška dela, v Čolnu pa ulice Hrastnika spremenili v odprto morje.
08
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Predsodki in tabuji malo drugače – v Mladinskem centru Hrastnik.
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OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE
Avtor: MJ

Razvojni projekti
ob podpori ministrstev
Občino Hrastnik v tem mandatu čakajo pomembni razvojni ter investicijski projekti. Občina je k temu
pristopila z oblikovanjem različnih
področnih strategij, v pripravo katerih vključuje vse pomembnejše deležnike. Za samo izvedbo pa bo pot-

Organizacijska ekipa, koordinatorji in prostovoljci.

rebna tudi pomoč države in podpora
pri izvedbi investicij. Pri oblikovanju
razvoja je tako nujen dialog s pristojnimi ministrstvi, zato je Občina
v zadnjih dveh mesecih gostila štiri ministre, predsednika Državnega
sveta ter evropsko komisarko.

Izobraževanje
Pred proslavo v počastitev dneva upora
proti okupatorju se je župan Marko Funkl
na pogovoru sestal z ministrom za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernejem Pikalom. Dotaknila sta se tematike
javnega šolstva in spregovorila o stanju
na področju šolstva v Hrastniku. Občina
je v preteklih letih že izvedla dve večji investiciji, in sicer energetsko sanacijo OŠ
NHR Hrastnik ter prenovo šole Dol.

Kultura je tisto, kar nas dela ljudi

Marionetno gledališče Jurček.

Rdeči revirji vedno ponudijo tudi ščepec cirkusa, nenavadnosti, drugačnosti …

Hrastničan grunta
Najprej ni bilo nič, potem je bil hrast za njim še eden, potem je bil hrastov gozd, kot grozd, velik in gost ...
Pa je bil Hrastnik in premog in mesto in jaz čez cesto ... Vanjga sem se rodil, v njem sem bil in živel ...
Bil sem mlad pogumen in vesel ...Hotel sem več, dalje, bile so razdalje ... Bila je cesta iz mesta do mesta ...
Pot se začne tako, da greš – in sem šel ... Najprej v Trbovlje, potem v Celje, nato v Ljubljano in od tam v neznano ...
me je vodila pot, po občutku, intuiciji in želji za tem, kar hočem sam s sabo in življenjem ... Sami začnemo, sami gremo ...
Našel sem se, znašel sem se, delal sem to, kar sem iskal ... Kdor išče ta najde ... Še to počnem ...
Iz malega kraja, kjer je bilo malo možnosti ali skoraj nič, si moral vsaj do sosednjega mesta, če si hotel kaj več,
pogledati čez planke, odstreti zastor, pogledati v nebo ... Oditi ven, oditi stran, da znaš ceniti, od kje si ...

Majski obisk ministra za kulturo mag.
Zorana Pozniča je bil namenjen seznanitvi z občinskimi načrti na kulturnem
področju, še posebej predstavitvi projekta obnove in oživitve Vile de Seppi. Slednji je bil tudi razlog, da se je srečanje
župana in ministra odvijalo v Steklarni
Hrastnik, kjer ju je sprejel generalni direktor Peter Čas. Minister je pobudo

pozdravil in obljubil, da bo ministrstvo pri
projektu Vile de Seppi pomagalo v največji možni meri. Po njegovem mnenju je
kulturnih potencialov v Hrastniku veliko,
še posebej pa je kot primer dobrih zgodb
izpostavil festivala Rdeči revirji in Funšterc ter lutkarstvo. Minister je poudaril
moč povezovanja in sodelovanja, saj je
namen kulture, da združuje.

Prihodnost je trajnostna
Med obiski ministrov je Občino Hrastnik
obiskala tudi evropska komisarka za
promet Violeta Bulc. Javna infrastruktura v Hrastniku je področje potrebno
izboljšav, saj so prometne povezave
centra z ostalimi predeli občine slabe,
ponekod skoraj neobstoječe. To predstavlja težavo predvsem starejšim občanom in mladim. V okviru prenove jav-

nega prometa pa moramo zasledovati
trajnostne cilje. K temu je ob obisku pozvala tudi evropska komisarka in predstavila možnosti financiranja tovrstnih projektov s strani EU. Po delovnem srečanju
je Bulčeva obiskala še Mladinski center
Hrastnik, kjer se ta dan odvijal dogodek
na temo trajnostne mobilnosti.

In če ne nazadnje govorimo o kulturi, ki je narobe zavila, z družbeno apatijo, ki je največja grožnja, nismo zadovoljni,
le da nihče več ne ve, za kaj bi se boril ... In sem se razgalil – kot feniks, ki je vstal iz pepela ...
Govorim o sebi in iz sebe, kot o celici, osnovnemu gradniku družbe, kar sejem, to žanjem, karma, življenje je eno,
nam vsem dodeljeno ... Sami smo svoje sreče kovač ... In, če smo srečni in zadovoljni mi, bodo tudi ljudje, ki nas obkrožajo ...
Prihajam iz Hrastnika, v Hrastnik se z veseljem vračam, prinašam stvari, ki mi pomenijo življenje,
ker jih znam, ker jih hočem, ker jih zmorem, ker jih lahko ... Festival Rdeči Revirji je ravno to – je svet, je izkušnja,

Izgradnja novega doma za
starejše občane
V maju se je župan sestal tudi z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti mag. Ksenijo Klampfer,
ki je v okviru srečanja obiskala tudi Dom
starejših Hrastnik. Osrednja tema srečanja je bila izgradnja novega doma za
starejše občane, saj trenutni ne zadošča več vsem potrebam. Ministrica se je
strinjala, da bi država morala več napora usmeriti v zagotovitev proračunskih
sredstev za gradnjo in obnovo domov za
starejše, saj namenskih sredstev za to že
nekaj let ni. Obljubila je tudi pomoč pri
zagotavljanju sredstev za projekt gradnje doma na Leši.

je lokalno in univerzalno, so oni smo mi, smo vsi v enem Festivalu, festival pa pomeni rajanje, zabava in veselje ...
Festival nas prebuja, drži pokonci in nam ne da spati ...
Nas nagovarja k sodelovanju in soustvarjanju vsebin našega mesta in nas samih ...
Drage someščanke, dragi someščani, ne bodimo prazni potrošniki v svojem življenju, soustvarjajmo ga ...
Bolje je graditi most kot zid (Elton John). Kar lahko storiš danes, ne odlašaj na jutri
in »namest želje da’b susedi krava crknla, raj svojo futri ...«(Branko Potočan)

*Kolumna izraža stališča avtorja in ne nujno tudi uredništva.
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Ob dveh dogodkih - letnem zasedanju glavnega zbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Rudarskem teku, sta Hrastnik obiskala še minister za obrambo Karel Erjavec
in predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca. Ob obisku dogodkov sta se srečala
tudi z županom in predstavniki Občine.
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Avtor: IS

Priznanja Občine Hrastnik
v letu 2018
Komisija za odlikovanja in priznanja pri
Občinskem svetu Občine Hrastnik je v
skladu z določili Odloka o priznanjih
Občine Hrastnik objavila Javni razpis za
zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj za leto 2018, ki je potekal
od 1. 3. do 31. 3. 2019. V razpisnem roku
je Komisija prejela osem predlogov in
jih na seji podrobno obravnavala. Občinski svet Občine Hrastnik je tako na
5. redni seji potrdil pet prejemnikov občinskih priznanj. Naslov častni občan bo
za izjemen prispevek k ugledu in uveljavljanju Občine Hrastnik v državi in na
mednarodnem področju podeljen špor-

tniku Edvardu Vecku. Srebrno priznanje
bo prejelo Kulturno umetniško društvo
Svoboda Dol pri Hrastniku, Ženski pevski zbor, za njihovo delo in uspehe na
društvenem področju. Na istem področju
uspehe izkazuje tudi Prosvetno društvo
Čeče-Hrastnik, ki bo za to nagrajeno z
bronastim priznanjem. Za svoje uspešno
delovanje na družbenem področju pa
bosta bronasti priznanji prejela Lidija
Kirn, prostovoljka v programu »Starejši
za starejše«, in Sandi Simončič, predsednik društva Sožitje. Priznanja bodo
nagrajencem podeljena na proslavi ob
prazniku Občine Hrastnik, 3. julija.

Avtor: IS

Petru Kauzerju
nagrada za
vrhunske športne
dosežke

»Namen prikazovalnika je zagotavljanje
večje varnosti na prehodu za pešce in
na šolski poti. Hitrosti, ki jih prikazovalnik
zazna, redno spremljamo na portalu vi-vozite.si, spremljanje smo z namestitvijo prikazovalnika na spletno stran Občine omogočili tudi občanom,« razloži Aleš
Venko iz Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu.

Ukrep zaenkrat uspešno prispeva k umiritvi prometa in s tem k večji varnosti otrok, dodatno pa se umirja tudi z občasnimi policijskimi merjenji hitrosti.

Avtor: MJ

Skoraj 140 tisoč
evrov za društva
V aprilu so bili zaključeni razpisi Občine
Hrastnik za sofinanciranje letnega programa ljubiteljske kulture, športnega
programa ter dejavnosti društev, organizacij in združenj.

Kulturnim dejavnostim je bilo letos namenjenih 5 tisoč evrov več kot v lanskem
letu, tako da je enajst prijavljenih društev
skupno prejelo dobrih 34 tisoč evrov. Za
športni program je bilo med 29 prijavljenih društev razdeljenih nekaj več kot 73
tisoč evrov, kar je enako kot v preteklem
letu. 46 vlog pa je prispelo na splošni
društveni razpis, za kar je bilo namenjenih nekaj manj kot 31 tisoč evrov. Z
društvi so že bile podpisane pogodbe.
•
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Kuha se je pričela že malo po deveti uri
in sicer s sekljanjem gore čebule. Čeprav
je bila Savinja polna vode, obljubljamo,
da ne po naši krivdi. :)

Sanacija plazu ter odprava neposredne
nevarnosti za državno cesto

Na razpis, za katerega je Občina v proračunu namenila skoraj 140 tisoč evrov,
je prispelo nekaj manj kot 90 vlog.
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V soboto, 1. junija 2019, smo se predstavniki Občine Hrastnik odpravili v Rimske
Toplice na tradicionalni festival sosedov
Rimske so FEjST 2019, kjer nam je letos
pripadlo častno mesto. Lansko leto je
hrastniška ekipa namreč zmagala v
tekmovanju za Naj golaž 2018. Vlogo
glavnega kuharja je imel naš podžupan,
gospod Božo Majcen, pomočnici pa sva
bili poslanka Nina Maurovič in predstavnica TIC-a Hrastnik, Jasmina Janjić.

Avtor: TS

Skupaj umirjamo promet
Namen beleženja podatkov je opravljanje analiz stanja in spremljanje uspehov
tovrstnih ukrepov. »Ukrep postavitve
merilnika pri OŠ NHR ocenjujemo pozitivno, saj v času pouka kar polovica
voznikov sedaj vozi pod dovoljenimi 30
km/h, povprečna hitrost vozil pa je sicer
31 km/h. Seveda pa izstopajo nekateri
posamezniki, ki, predvsem ponoči, ko ni
pouka, mimo šole vozijo tudi s hitrostjo
do 100 km/h,« doda Venko.

Občina Hrastnik letos častni gost na
Golažijadi v Rimskih Toplicah

Častni občan Hrastnika, nosilec olimpijskega srebra iz Ria, Peter Kauzer ml., je
ponovno razveselil svoje navijače. Na
evropskem prvenstvu v Pauju v Franciji,
ki je potekalo med 29. majem in 2. junijem 2019 je skupaj z Martinom Srabotnikom in Nikom Testenom dosegel ekipno
drugo mesto v slalomu na divjih vodah.
Župan Občine Hrastnik, Marko Funkl, mu
je ob tej priložnosti iskreno čestital in v
skladu z Odlokom o priznanjih podelil
nagrado za vrhunske športne dosežke.

Avtor: MJ

V začetku leta se je Občina Hrastnik prijavila na razpis Zavarovalnice Triglav
in podjetja Sipronika ''Skupaj umirjamo
promet 2019''. V sodelovanju z omenjenima partnerjema se je pred prehodom
za pešce pri OŠ NHR Hrastnik namestil
pametni prikazovalnik hitrosti Vi vozite.

Avtor: JJ

V občini Hrastnik se je dne 16. 4. 2018 v
poznih popoldanskih urah razbesnelo
močno neurje s točo in dežjem. Zaradi
izredno intenzivnih padavin je voda zalila več stanovanjskih hiš, sprožili so se
številni zemeljski plazovi, poškodovanih
in uničenih je bilo več lokalnih cest.
Neprevozna in popolnoma zaprta je bila
tudi cesta JP 622861 Sp. Krnice–Kmetič,
kar je predstavljalo največji problem, saj
obvoza v naselje ni. Ob vznožju pobočja
vzporedno z reko Savo poteka železniška proga Ljubljana–Zidani Most, nekoliko pod njo po izravnani terasi pa glavna cesta G2 108/1186 Hrastnik–Zidani
Most. Zaradi nevarnosti, ki jo je plaz tako
predstavljal tudi za državno infrastrukturo, je vodstvo Občine Hrastnik takoj po
neurju angažiralo predstavnike Direkcije RS za infrastrukturo in Direkcijo RS

za vode. Dosežen je bil dogovor, da se
Direkcija RS za infrastrukturo, ki upravlja
tako s cestno kot tudi z železniško infrastrukturo na državnem nivoju, vključi v
sanacijo.
V maju 2019 je bila sanacija zaključena. Pogodbena vrednost del znaša
649.447,61. Deleži so se glede na podpisan sofinancerski sporazum z državo
določili v razmerju 90 % Ministrstvo za
infrastrukturo in 10 % Občina Hrastnik.
Predmet sanacije je bila podporna konstrukcija na spodnji strani ceste, cesta,
oporna konstrukcija na zgornji strani
ceste ter ureditev odvodnjavanja. S tem
je na približno 200-metrskem odseku
ponovno zagotovljena varnost prometa,
saniran plaz ter odpravljena nevarnost
zasutja glavne železniške povezave in
glavne ceste Hrastnik–Zidani most.

Avtor: MJ

42 tisoč evrov za
razvoj podjetnišva
V maju se je zaključil razpis za dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik. Razpis je namenjen mikro, malim
in socialnim podjetjem, zadrugam, samostojnim podjetnikom ter zbornicam in
podjetniškim krožkom v osnovnih šolah.
S sredstvi se spodbuja investicije za razvoj podjetništva, dviga konkurenčnost
in kakovost podjetništva ter zmanjšuje brezposelnost v občini. Na razpis je
skupno prispelo 23 vlog.
Za ukrep odpiranja novih delovnih mest
v obliki samozaposlitve, zaposlitve brezposelne osebe ali iskalca prve zaposlitve
je namenjenih 18 tisoč evrov, prispelo pa
je 9 vlog. Po ena vloga je bila vložena za
delovanje podjetniških krožkov osnovnošolcev ter za delovanje zbornic.
Za oba ukrepa je namenjenih nekaj več
kot 6 tisoč evrov.
Največ, kar 12 vlog, je bilo oddanih za
začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti, za kar je predvidenih
nekaj manj kot 18 tisoč evrov. Prispelih
vlog je več kot razpoložljivih sredstev,
zato bodo prejemniki izbrani po v razpisu določenih kriterijih in točkovniku.
Za ukrepa sobodajalstva in razvoja socialnega podjetniška Občina Hrastnik vlog
ni prejela.
Vloge so v obdelavi, o rezultatih pa bodo
prijavitelji obveščeni do konca meseca
junija.
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OSEBNO S SVETNIKI
V Občinskem svetu Občine
Hrastnik v tem mandatu
sedi devet svetnic in ravno
toliko svetnikov. Programe
njihovih list in strank
poznamo, tudi vrednote,
ki jih zagovarjajo. Vemo,
za katere projekte se bodo
trudili, poznamo zaveze,
ki so jih dali volivcem. Čas
je, da jih spoznamo tudi po
bolj osebni plati.
V vsaki številki bomo
dvema svetnikoma
zastavili ducat enakih
vprašanj.

Vojka Povše Krasnik
Kako izgledajo vaša jutra?
Ob petih zjutraj se prebujam ob avizu
prvega programa nacionalnega radia. Do jutranje kronike sem že budna
in vstanem. V kuhinji vzamem v roko
džezvo, skuham kavo, ki jo popijem z
mlekom. Včasih vklopim televizijo, nato
pa se odpravim na ranč, kjer me čakajo štirje biki. Živali je treba nahraniti in
»poštimati«.
O čem najpogosteje razmišljate, ko se
sami vozite v avtu?
V avtu imam vedno vklopljen radio in z
enim ušesom poslušam program. Če se
odpravim po nakupih, si v glavi sestavim seznam izdelkov, če se peljem kam
na obisk, mi misli uidejo k človeku, ki me
pričakuje.
Če bi na kavo lahko povabili kogar koli
– koga bi izbrali in zakaj?
Dosti ljudi prihaja k meni – na kavo,
klepet in po nasvet. Z dr. Igorjem Šoltesom sva že klepetala in povabila bi
ga na kavo. Končal je namreč Kardeljevo fakulteto, sama pa sem bila Titova
štipendistka. Oba sva mladostna leta
preživljala v drugih, prijaznejših časih.
Če bi bil evropski poslanec, bi mu na
lastnem primeru predstavila neurejen
sistem dolgotrajne oskrbe starejših.
Kateri film ste si nazadnje ogledali v
hrastniškem kinu?

14
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OSEBNO S SVETNIKI
Pred dvajsetimi leti sva si s sinom ogledala nek vojni film v kinodvorani na
Dolu, v na pol prazni dvorani.
Katero knjigo trenutno berete in katera je tista, ki vam je od prebranih najbolj ostala v spominu?
Trenutno berem za rojstni dan podarjeno Knjigo o Baltimorskih, avtorja Joela
Dickerja. Najbolj mi je v spominu ostal roman Pierra Reyja, napisan v dveh
delih, Grk. Govori o značajih in navadah ljudi, ki kažejo svojevrstno podobo
družbe v 70. letih prejšnjega stoletja. Ta
roman sem prebrala trikrat.
Vaši hobiji?
Veliko jih je. Rože, vrtičkarstvo, reševanje
križank, prebiranje literature, pisanje
člankov za Nedeljski dnevnik, priprava
scenarijev in povezovanje prireditev,
peka peciva, po recepturi stare mame
pripravljam čaje, sokove in marmelade.
Ali imate kakšnega hišnega ljubljenčka ali domačo žival?
Starša sta mi privzgojila delovne navade, poletne počitnice sem tako preživljala ob spravilu sena. Morja si nismo privoščili. Še danes dobro poznam grablje
in motiko. Pred devetimi leti sem podedovala kmetijo in postala nosilka kmetijske dejavnosti. Ob ohranjanju starega
travniškega sadovnjaka sem se že v letu
2015 vključila v program razvoja podeželja KOPOP in se odločila tudi za vzrejo
govedi. V hlevu imamo štiri bikce simentalce. Vsak ima svoje ime, muc Piko pa
pridno lovi miške in zelence.
Kako preživljate konce tedna?
Odvisno od vremena. Pozimi bolj ležerno, poleti je dosti dela na kmetiji . Včasih
je konec tedna zelo delaven in naporen.
Pa kaj? Saj sem penzionistka. Vesela pa
sem, ko pridejo ta mladi s Koroške in
poprimejo za delo.
Kuhate? Katero jed najraje pripravite?
Veliko časa prebijem v kuhinji in ob štedilniku. Doma imamo bio in eko domače goveje meso, zelenjavo, krompir,
repo, fižol. Redka so živila, ki jih kupim
v trgovini. Vsak dan je na krožniku sveže
pripravljena hrana, kuham jedi na žlico,
ob nedeljah imamo govejo juho. Člani
moje družine imajo radi goveje zrezke v
čebulni omaki z gobicami in krompirjevim pirejem. Rada tudi pečem potice, rulade, biskvite, jabolčne zavitke in kekse.
Najljubši kotiček v Zasavju? Kaj bi po-

kazali prijatelju, ki bi iz tujine prišel na
obisk k vam v Hrastnik?
Moj najljubši kotiček je kalska planina z
okolico. S starši sem hodila na Kal, tudi
sina in njegovo družino sem navdušila
za ta planinski raj. Spominjam se, da
smo sorodnike iz Francije ob njihovem
obisku vedno peljali tja. Tujcu bi tako
pokazala Rajsko dolino, ga popeljala
mimo Gorenčeve kapele do planinske in
nato še do lovske koče. V tem času bi mu
na travnikih pokazala zaščiteno cvetje
arnike in encijana.
Brez katerega izuma si ne predstavljate življenja?
Pralni stroj je zame najboljši izum. Nisem pozabila, kako so v mojem otroštvu
ženske prale perilo »na ribežen« ob potoku Bela ter ga na lesenem stojalu otresle in spravile v škafe. Uporabljale so
le milo, pozneje je bil plavi radion nekaj
najboljšega.
Če bi bili superjunakinja, kakšna bila
vaša supermoč?
Superjunakinje so v pravljicah in filmih.
V zgodovini je bilo nekaj takšnih žensk:
Marija Terezija, Evita Peron, Marie Curie. Če bi bila superjunakinja, bi svojo moč usmerila v raziskave zdravil in
ozdravitev demence, multiple skleroze
in aortne stenoze.

Gregor Jelenko

Kako izgledajo vaša jutra?
Odvisno od delovnika, ker delam v treh
izmenah. Sicer pa: ko vstanem najprej
dva decilitra vode, banana in seveda
kava. Potem pa počasi proti službi.
O čem najpogosteje razmišljate, ko se
sami vozite v avtu?
Ker imam zelo rad glasbo, v avtu največkrat pojem ob dobri pesmi na radiu.
Če bi na kavo lahko povabili kogar koli
– koga bi izbrali in zakaj?

Povabil bi hrvaškega glasbenika in skladatelja Gibonnija. Sem njegov velik oboževalec in bi z veseljem poklepetal z njim.
Kateri film ste si nazadnje ogledali v
hrastniškem kinu?
Gremo mi po svoje, drugi del.
Katero knjigo trenutno berete in katera
je tista, ki vam je od prebranih najbolj
ostala v spominu?
Trenutno mi čas ne dopušča, da bi bral …
Najbolj pa mi je v spominu ostala knjiga
Sedem tisoč dni v Sibiriji, ki sem jo prebral dvakrat.
Vaši hobiji?
V prostem času predvsem hoja v naravi,
tenis in občasno igranje na kitaro.
Ali imate kakšnega hišnega ljubljenčka
ali domačo žival?
Žal ne, zaradi moje službe ljubljenček
namreč ne bi bil deležen dovolj pozornosti.
Kako preživljate konce tedna?
Kadar nisem v službi, če je le mogoče na
sprehodu v naravi, v toplejših mesecih
kakšna ura ali dve tenisa, zvečer pa si

rad ogledam kakšen dober film ali serijo.
Kuhate? Katero jed najraje pripravite?
Kuham zelo rad, že od nekdaj … Najraje
pripravim pečeno meso z veliko čebule,
kot prilogo pa ponudim vodne žličnike.
Najljubši kotiček v Zasavju? Kaj bi pokazali prijatelju, ki bi iz tujine prišel na
obisk k vam v Hrastnik?
Takšnih kotičkov je več, na primer vsi hribi v naši okolici … Prijatelju bi pokazal
našo lepo naravo, znameniti dimnik, naš
grad pri Steklarni …
Brez katerega izuma si ne predstavljate življenja?
Časi so žal takšni, da si življenja brez avtomobila ne znam predstavljati.
Če bi bili superjunak, kakšna bila vaša
supermoč?
Želel bi ustvariti enake pogoje za delo
in življenje povsod, kjer je to mogoče
ter upočasniti razvoj visoke tehnologije.
Moja super moč – branje misli in čutenje
soljudi.

NOVICE
Avtor: Rok Jenko

Okrogla obletnica zakoncev Jakšič
Po hodniku Občine Hrastnik je pričela
odmevati čudovita poročna koračnica,
po njenih taktih pa sta ponosno stopala zlatoporočenca Srečko in Elizabeta
Jakšič. Zanju se je dan odvijal še bolj slovesno, ko sta ugotovila, da skladba prihaja izpod prstov njunega sina Dejana.
Celoten obred je imel skrivnosten pridih, saj se je njunemu sinu po Zdravljici
pridružila še vnukinja Regina in zapela
nekaj skladb. Že to je pokazalo, da sta
zakonca v življenju dajala mnogo. Drug
drugemu, svojim otrokom, prijateljem,
znancem in družbi.
Zlatoporočenec Srečko se je rodil dve leti
po drugi svetovni vojni v mestu Negotin
v Srbiji. V življenju mu ni bilo nič podarjeno, svojo pot je gradil z lastnim delom
in prizadevanji. Uspešno je zaključil srednjo strokovno šolo v Zaječarju ter postal
strojni ključavničar. Svojo poklicno pot je
pričel v Kemični tovarni Prahovo, specializacijo opravil v TKI Hrastnik, krog pa
zaključil v Steklarni Hrastnik. Kot dolgoletni načelnik civilne zaščite v KS Rudnik
je vestno opravljal naloge narodne zaš-

čite, za dejavnost pri zaščiti demokratičnih procesov v RS in aktivnosti v vojni
za Slovenijo pa je prejel bronasti znak
osamosvojitve. Je aktiven človek, ki si življenja brez gibanja in druženja nikoli ni
znal predstavljati. V preteklosti je deloval
v različnih športnih društvih v Hrastniku
in je zavoljo svoje prizadevnosti svetel
vzor marsikateremu mlajšemu kolegu.

dejavnosti. Dandanes svoj čas rada preživlja v družbi moža in družine.
Veliko sreče, zadovoljstva in zdravja sta
Srečku in Elizabeti zaželela župan Marko Funkl in matičar Rok Jenko. Obred
se je zaključil s skupinsko fotografijo, ki
bo številnim sorodnikom, prijateljem in
znancem zlatoporočencev v večen spomin na krasen dogodek.

Zlatoporočenka Elizabeta je svet ugledala v hrastniški družini leta 1947. Z delavnostjo in zagonom, potrpljenjem in
vztrajnostjo se je dodatno izobraževala
ter opravila študij na Akademiji za glasbo v Ljubljani. V času službovanja je 20
let opravljala delo ravnateljice Glasbene
šole Hrastnik in s tem pomembno prispevala k razvoju občine. Svoj pečat je
v lokalni skupnosti pustila tudi kot predsednica Zveze kulturnih organizacij Hrastnik in vodja Ženskega pevskega zbora
Svoboda Hrastnik.
Kot izraz spoštovanja do opravljenega
dela je prejela številna priznanja, tudi visoko s strani Občine Hrastnik in Javnega
sklada Republike Slovenije za kulturne
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Avtor: MJ | Foto: Bojan Garantini

Zasavski motoristi pomagali že deveto leto
Pod sloganom ''Če si pravi motorist, ne
bodi egoist, svojo kri daruj in z njo življenja rešuj'' so se v soboto, 1. junija, že
devetič zapored na krvodajalski akciji
zbrali zasavski motoristi. Skupaj s podporniki akcije jih je kri darovalo skoraj
osemdeset.
Tokratna akcija je potekala na osnovni
šoli na Dolu pri Hrastniku, namenjena pa
ni bila le motoristom, temveč vsem darovalcem. Pobudnik akcije je že od vsega
začetka član MK Klukhena Bojan Garantini, ki se zaveda dejstva, da so prav motoristi tisti, ki največkrat potrebujejo kri.
''Na idejo o skupinski motoristični krvodajalski akciji sem prišel zaradi rednih
obiskov transfuzijskega oddelka, mojega dolgoletnega motorističnega staleža

in članstva v moto klubu ter zavedanja,
da smo prav motoristi del najbolj rizične skupine,'' o razlogih za zagon akcije
pove Garantini. A ker se je zavedal, da
bo kot posameznik težko storil veliko, je
kot član MK Klukhena k sodelovanju povabil še druge moto klube iz Zasavja. In
prav s skupnimi močmi jim že devet let
ob podpori motoristov in somišljenikov
uspeva pomagati sočloveku.
Vsako leto na akcijo vabijo s prav posebnimi plakati s podobo moto Perkmandeljca, ki je delo znanega zasavskega
slikarja Jožeta Ovnika. ''Osnova motorista je moto Perkmandeljc, motor pa ima
osnove rudniške opreme,'' zgodbo plakata s pristnimi zasavskimi elementi še
razloži Garantini.

Avtor: Rok Jenko

Biserna poroka Slavka in Elizabete Planinc
V Kulturnem domu Dol se je vil špalir osemdesetih svatov, skozi katerega
sta ponosno stopala bisernoporočenca
Elizabeta in Slavko Planinc. Dolana sta
svojo ljubezen okronala 28. marca leta
1959 in jo pred desetimi leti potrdila z
zlato poroko. Z lahkoto zatrdimo, da sta
pri potrjevanju zakonske zveze »stara
mačka«, saj sta si prstana, ki ju je prinesla mala pravnukinja Erika, nadela
povsem suvereno. Tudi s pripadajočim
poljubom nista imela nobenih težav.
Slavko izhaja iz ene redkih obrtniških

družin iz Črdenca. Kot rudar se je zaposlil v Rudniku Hrastnik in mu ostal zvest
vse do upokojitve. Še danes je v spominu kolegov ohranjen kot odličen poslovodja jam Dol in Hrastnik. Veliko časa je
posvetil aktivnostim v različnih društvih
in družbeno političnih organizacijah. V
mladostnih letih se je pridružil dolski gledališki skupini, nato dolskim pevcem, še
vedno pa je aktiven kegljač in uspešen
vodja te športne sekcije v dolskem društvu upokojencev. V skladu z družinsko
tradicijo je vključen tudi v dolsko planinsko društvo, sodeluje pri sadjarjih in
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Avtor: FM Foto: Ana Cirar

Izbira osebnega zdravnika

Hrastničani
uspešni na 30.
državni razstavi
Dobrote slovenskih
kmetij

Družinska medicina je znanstvena
veda usmerjena v primarno zdravstveno varstvo, kar pomeni delo v okviru
zdravstvenih domov. Izvaja jo družinski
zdravnik, ki je lahko zaposlen v zdravstvenem domu ali deluje kot zasebnik
koncesionar. Družinski zdravnik zagotavlja pacientom prvi stik in neomejen
dostop do zdravstvenega varstva ter
se ukvarja z vsemi vrstami zdravstvenih težav ne glede na starost, spol ali
druge značilnosti človeka, zato je pacientov prvi svetovalec. Poleg tega sodeluje z ostalimi strokovnjaki specialisti
ter prevzema vlogo posrednika za bolnika. Osredotočen je na posameznika,
njegovo družino in skupnost ter skrbi
za dolgoročno oskrbo bolnika. Zdravnik
družinske medicine uporablja svoje znanje in zaupanje bolnika oz. pacienta pri
preprečevanju in zdravljenju vseh vrst
bolezni ter pomaga tistim, ki imajo neozdravljive bolezni.

Elizabeta se je sprva zaposlila kot stekloslikarka v hrastniški steklarni, nato pa je
bila del skupine hrastniških žensk, ki so
postavljale temelje novemu obratu Jutranjke na Dolu. Tovarni je ostala zvesta
vse do upokojitve. Tudi ona se je vselej z veseljem udejstvovala v različnih
društvih – pela je pri dolskem ženskem
zboru, se udeleževala planinskih izletov,
aktivna je v pletilskem krožku in društvu
kmečkih žena. Vseskozi z ljubeznijo skrbi
za dom, še posebej za cvetje ob njem,
rada postreže z odličnimi kmečkimi dobrotami in vselej najde dobro besedo za
vsakogar. V veliko veselje ji je druženje s
pravnukinjo Eriko, zato je ob misli, da se
ji bosta kmalu pridružila še dva pravnuka, njena sreča še toliko večja.

Vsaka oseba ima pravico do izbire
osebnega zdravnika, ki opravlja dejavnost kot splošni zdravnik, ginekolog in
zobozdravnik. Osebnega zdravnika izberete s podpisom izjave o izbiri, ki jo
prejmete v zdravstvenem domu. Z opredelitvijo do osebnega zdravnika pridobite pravico do zdravstvenega varstva,
zdravstveni dom pa sredstva s strani
Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, saj je odstotek opredeljenosti
izjemnega pomena pri izračunu prejetih
sredstev.
Osebni zdravniki Zdravstvenega doma
Hrastnik so zdravniki specialisti družinske medicine Monika Mlinar Agrež,
Dragan Ristić in Vesna Trifoni, specialistka ginekologije in porodničarstva Jelka
Markovič Grahek, zobozdravnica za odrasle Kristina Kovachevski in zobozdravnica za otroke Biljana Ilievska.
Pozivam vse občanke in občane Hrastnika, da se opredelijo in izberejo osebnega zdravnika zaposlenega v Zdravstvenem domu Hrastnik, saj s tem prispevajo
k večji opredeljenosti in boljšim rezultatom, kar posledično pomeni primernejše
pogoje za delo zaposlenih v Zdravstvenem zavodu, boljšo opremljenost in večje zdravstveno varstvo za vse paciente.

je član Društva copatarjev. Slednjega je
nekaj časa tudi vodil, glavna copata, torej. Preostanek časa je Slavko včasih rad
izkoristil za smučanje, v zadnjih letih pa
predvsem drvari in gobari.

Vse dobro sta bisernoporočencema zaželela župan Marko Funkl in matičar Rok
Jenko, Elizabeta in Slavko pa sta obljubila, da se znova srečajo na praznovanju
65. obletnice njune poroke.
16

Avtor: Gregor Pajić, v. d. direktorja ZD Hrastnik

Avtor: JZ

Dobro sodelovanje med častniškima
združenjema iz Hrastnika in Zagorja
Tudi v letošnjem letu se nadaljuje dobro sodelovanje med dvema zasavskima združenjema slovenskih častnikov.
Občinsko združenje slovenskih častnikov (OZSČ) Zagorje ob Savi je v svojem
letnem programu načrtovalo strelsko
urjenje in za pomoč z vojaško-strokovnega področja pri izvedbi te aktivnosti
zaprosilo OZSČ Hrastnik. Člani hrastni-

Od petka, 17. maja, do nedelje, 19. maja
2019, je na Ptuju potekala prireditev
Dobrote slovenskih kmetij, kjer so kmetje
in kmetice sodelovali z več kot tisoč razstavljenimi izdelki. Ocenjevanje le-teh
je potekalo na Ptuju, v Ljubljani in Izoli.
Na razstavi so v večini tržno usmerjene
kmetije oziroma nosilci dopolnilnih dejavnosti predelave in turizma na kmetiji,
vsako leto pa se prijavijo tudi ljubiteljski
predelovalci. Na vseh dosedanjih razstavah je bilo skupaj podeljenih 19.245
priznanj ter kar 1088 znakov kakovosti.
Že kar tradicionalno so se Hrastničani tudi tokrat odlično odrezali – Ivanka
in Tomaž Rožej iz Turja sta prejela zlato priznanje za jabolčni čips in motni
jabolčni sok ter bronasto priznanje za
bistri jabolčni sok. Zdenka in Jože Kreže iz Podkraja sta si prislužila zlato priznanje za jabolčni sok in bronastega za
jagodno marmelado. Šampinjoni v kisu
in cvetlični med Dolana Mateja Pusta so
bili nagrajeni z zlatom, kislo zelje in kisane zeljne glave pa s srebrom. Ani Draksler z Dola pri Hrastniku je bila z zlatom
nagrajena za fini šarkelj, Erna Deželak,
prav tako Dolanka, pa si je zlato prislužila s krhkimi flancati. Recept za slednje je
zmagovalka delila tudi z bralci Hrastovega lista, najdete ga na zadnji strani.

ške strelske sekcije (Rudi Senčar, Vladimir Mrak in Momir Ilišević) so skupaj z
zapisnikarjem Davidom Srebotnikom
tako pripravili in izvedli strelsko urjenje s
člani zagorskega častniškega združenja
v soboto, 25. 5. 2019. Po zaključenih strokovnih in varnostnih pripravah so Zagorjani uspešno izvedli streljanje z malokalibrsko puško in devetmilimetrsko pištolo.
Na zaključku aktivnosti se je Jože Priman, predsednik OZSČ Zagorje ob Savi,
zahvalil organizatorjem, pohvalil dobre
rezultate streljanja svojih članov in poudaril nadaljnje dobro sodelovanje med
obema organizacijama.
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VRTČEVSKE ISKRICE

Vsebino pripravlja Vrtec Hrastnik

Tek podnebne solidarnosti
Vrtec Hrastnik že več let sodeluje v Teku
podnebne solidarnosti, ki se izvaja v
okviru slovenske organizacije Karitas, z
namenom sklenitve kroga solidarnosti
okrog Zemlje s pretečenimi kilometri. Tek
je namenjen ozaveščanju o posledicah
podnebnih sprememb ter solidarnosti
do otrok v revnejših državah, predvsem
v Afriki.
V letošnjem šolskem letu so se opogumili
in v aktivnost vključili tudi najmlajši. Tako
so otroci oddelka Slončki iz enote Dolinca
na dan Evrope, 9. maja 2019, prvič odtekli

Tek podnebne solidarnosti.
Na to temo smo izvajali usmerjene in
načrtovane dejavnosti: ogledovali smo
si foto-govorice (material namenjen
izvedbi aktivnosti), se ob fotografijah
pogovarjali o problematiki podnebnih
sprememb v povezavi z revščino v Afriki,
spoznavali vrednote, kot sta solidarnost
in sočutnost, izdelali startno in ciljno tablo, vrv in zastavice iz ostankov blaga,
ki so nam na dan teka služile za oznako
trase … Da bi bil naš tek še bolj podoben
pravemu maratonu, smo pripravili tudi
tekmovalne majice, na katerih so bile
zapisane štartne številke otrok. Ustvarili
smo res pravo športno vzdušje!
Otroci so motivirani za tek tekli po svojih zmožnostih. Vsi skupaj smo pretekli
8,45 kilometra. Za zaključek smo naslednji dan izdelali okvirje, razstavili slike in
naše majice na hodniku pred igralnico.
Zadovoljni smo bili s sodelovanjem in
našim prispevkom v Teku podnebne solidarnosti.

Vsebino pripravlja OŠNH Rajka Hrastnik

Od »kuolm kište«
do olimpijske
medalje skozi
letne čase
Mravljice in Migetalčki so nas na prireditvi ob zaključku interesnih dejavnosti
popeljali skozi čas, vsak na svoj način. S
pesmijo, plesom in ustvarjalnim gibom so
otroci s strokovnimi delavci Vrtca Hrastnik
predstavili zgodovino ter naravno in kulturno dediščino našega kraja. Spretno
so nas ob menjavi letnih časov vodili vse
od »kuolm kište« do olimpijske medalje.
Rudarstvo, steklarstvo, marionete, reka
Sava z našim olimpijcem – to so vsebine,
s katerimi so na povsem svojstven način
otroci Vrtca Hrastnik polni dvorani Delavskega doma Hrastnik obudili marsikateri spomin in polepšali dan.
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vali steklene izdelke, ali pa v rudnik, kjer
so v temi in mrazu kopali premog. Hrastnik pa je bil znan tudi po lepih dekletih.
Ena najlepših je bila Metka, ki je živela v
Vili de Seppi. Kadar se je Metka pojavila
na ulici, so se vsi ozirali za njo. Fantje so
se ji priklanjali, jo občudovali in jo vabili, dekleta pa so ji zavidala njeno lepoto.
Nekega dne so na bregu Save priredili
pravo veselico. Igrala je rudarska godba in kmalu so se na plesišče podali prvi
plesalci. Tudi lepa Metka je prišla na veselico, vendar je odklanjala vse plesalce,
tako da je nazadnje osamljena obsedela
ob plesišču. Ljudje so ji zaradi tega nadeli ime Izbirčna Metka. Ko so se plesalci
ravno vrteli v ritmu znane pesmi Hrastniška deklica, pa se je ob robu plesišča
pojavil čudovit mladenič. Metki je bil takoj všeč in komaj je čakala, da jo je prišel povabit na ples. Ko sta se na plesišču
hitro zavrtela, so iz strani Kala, Gor in
Kuma prihrumeli strašni vetrovi. Začelo

Avtorici Tjaša in Polona Kajič, 9.a

Odprava MEPI
MEPI je program za mlade, ki ga
opravljaš na treh področjih: rekreativni
šport (npr.: izboljšanje teka na 1000 m)
, veščine (npr.: igranje kitare) in prostovoljstvo (npr.: pomoč v knjižnici). Za bronasto priznanje dve področji opravljaš
tri mesece, medtem ko enega opravljaš
šest mesecev. Za vsako področje si zastaviš cilj, ki je odvisen od tvoje izbrane
teme na posameznem področju. Ta cilj
moraš opraviti v zadanem času. Ko se za
nek cilj odločiš, ga ne smeš spreminjati.
Na koncu pa moraš opraviti še poskusno in kvalifikacijsko odpravo. Medtem
ko poskusna odprava poteka na znanem področju, kvalifikacijska poteka na
neznanem. Čez vse pa te spremlja in
spodbuja mentor. Ko vse opraviš, mora

tvoj mentor podpisati, da si to tudi opravil.
Odpravo opravljaš v svoji skupini. Vsak
dan se prehodi 12 kilometrov po že prej
vrisani poti, hodi se dva dni. Vmes se en
dan prespi v šotoru. Letos smo imeli srečo, saj nam je učitelj prinesel ultralahke
šotore. Na odpravo smo se pripravljali
celo leto, saj smo morali pridobiti znanje
o orientaciji, v primeru, če bi se izgubili,
o prvi pomoči v primeru poškodbe itd.
Naša letošnja odprava je potekala na
področju Velenja in okolice. Med hojo
sme se zelo zabavali, imeli pa smo nesrečo, saj je prvi dan močno deževalo. Ni
bil tako naporen dež kakor hoja v njem.
Ko smo s hojo za tisti dan končali, smo si
najprej postavili šotore, potem pa prip-

ravili pravo kosilo. Če povem po resnici,
je bilo v naših nahrbtnikih več hrane kot
česa drugega. Čeprav smo spali bolje
kot na poskusni odpravi, je spanca še
vedno primanjkovalo. Drugi dan ni bil
tako naporen, saj ni bilo dežja, ampak je
bil teren posledično spolzek.
Po končani odpravi smo vsi odšli domov
z namenom, da se spočijemo. Kljub vremenu pa nam bo odprava ostala v lepem spominu. Preživeli smo veliko zabavnih trenutkov, tako da nam ni bilo
dolgočasno.
Meniva, da je MEPI dober projekt, saj
se hkrati naučiš nekaj novega in sklepaš
nova prijateljstva. S ponosom pa lahko
poveva, da nas je vseh devet udeležencev prejelo bronasto priznanje.

Avtorici: Urša Šmid, Lina Trbovc, 9.c

Likovni vikend

Povodni mož ali Izbirčna Metka ter
škrat Perkmandeljc pri Medvedkih
»V davnih časih je reka Sava izdolbla
dolgo ozko kotlino. V tej kotlini je nastalo najlepše mesto na svetu, mesto Hrastnik. Mesto je dobilo ime po mogočnih
hrastih, ki so rasli po strmih bregovih v
bližini. Prebivalci Hrastnika so bili zelo
delavni. Vsak dan so hodili na delo v tovarno stekla – Steklarno, kjer so izdelo-

PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCA

se je bliskati in grmeti, reka Sava je narasla, pojavili so se velikanski valovi … Vsi
plesalci so se ustavili, godba je prenehala igrati, Izbirčno Metko pa je postalo
strah. Skušala je pobegniti čudovitemu
mladeniču, vendar ji ni dovolil. Objel jo je
in jo povlekel s seboj mimo Vile de Seppi,
mimo Steklarne, navzgor po hrastniški
dolini, vse tja do rudnika. Pred jamo se je
ustavil, si snel klobuk in na njegovi glavi so se pokazali rogovi. Uboga Metka
je šele tedaj spoznala, da lepi mladenič
ni nihče drug kot škrat Perkmandeljc. Še
preden ji je uspelo pobegniti, jo je škrat
močno zgrabil in jo odvlekel v rudnik.
Ljudje so iz jame slišali le še hudobni smeh škrata, lepe Metke pa ni videl
nihče več ...«
Zgodba je nastala kot parodija pesmi
Povodni mož, pesnika Franceta Prešerna, v sklopu projekta Turizem v vrtcu.

17. maja smo se učenci izbirnega predmeta likovno snovanje in nekaj ostalih likovno nadarjenih učencev Osnovne šole
Dol zbrali in odšli za vikend na slovensko
obalo pod vodstvom učiteljice Urške Zoje
Jeršin.
Ko smo prispeli, smo se nastanili v domu
Breženka. Razdelili smo se v dve sobi, v
katerih je bilo prostora za tri in štiri učence. Sobi je povezoval velik in prostoren
balkon, na katerem smo preživeli večino
prostega časa. Po nastanitvi smo hitro
odšli na plažo, kjer smo dobili skicirke.
S seboj smo jih vzeli tudi v Piran, kamor
smo se odpravili po večerji. Ustavili smo
se na vrhu hriba, s katerega je segal
pogled na prelepo morje, in začrtali prvo
skico v naše skicirke. Prav tako smo na
sliko poskusili ujeti sončni zahod. Vrnili smo se kar pozno zvečer in naročeno
nam je bilo, da moramo nemudoma v
postelje. A zaspali nismo še kar nekaj ur,

saj je bilo vse drugo bolj zanimivo kakor
spanje. V soboto smo se preizkusili v slikanju na prava slikarska platna. Po zajtrku smo odšli na plažo in zasnovali našo
sliko. Kar kmalu je prišel čas za kosilo in
vrnili smo se nazaj v dom, kjer nam je
naš kuhar Andrej pripravil školjke. Kasneje smo veslali v kanuju, zaradi česar
so nas kar precej bolele roke. Zato smo
imeli krajši počitek in zaviti v odeje smo
zaspali kar na balkonu. Po počitku pa
smo dokončali naše slike. Kljub pozni uri
se za nas dan še ni končal in pogledali
smo si še Evrovizijo. Nato pa smo se nekateri učenci odpravili v skupne prostore, kjer smo se spoznali z drugimi učenci
v domu. Prišla je nedelja – naš zadnji
dan. Zjutraj smo spakirali, zatem pa so
se nekateri udeležili lokostrelstva, ostali pa smo si s posebno tehniko pletenja
na prste (finger knitting) spletli ogrlice in
zapestnice. In s tem se je končalo naše
doživetje.
Najino mnenje o vikendu je zelo pozitivno. Vsi smo se zelo zabavali in se naučili veliko novega. Prepričani sva, da bi
se vikenda udeležili še enkrat, če bi imeli
to možnost. Nikoli nam ni bilo dolgčas,
dnevi so bili kar prekratki. Ta vikend nam
bo zagotovo ostal v spominu.

Tudi pišemo
zelo dobro
V letošnjem šolskem letu smo bili učenci
naše šole zelo uspešni tudi na literarnem področju, saj smo nagrade pobirali
kot za stavo. Z vami delimo eno izmed
nagrajenih literarnih del.
PRIJATELJ
Prijatelja, ki si ga želiš,
le stežka dobiš.
Če prijatelja ob tebi ni,
svet se ti počasi vrti in vse se spremeni.
Prijatelj ti vse naredi barvno,
ker ob njem se počutiš varno.
Nikoli ti ne pokaže pest,
saj bi ga pekla vest.
Prijatelj ti odpravi težavo,
saj popravi ti glavo.
Prijatelju lahko zaupaš vsako skrivnost,
še posebej največjo norost.
On je oseba največjega srca,
saj poznata se že od vrtca.
Pripoveduje ti skeče in želi veliko sreče.
On je pomemben del tvojega življenja,
ob njem nikoli ni trpljenja in
vedno je poln želenja.
Nikoli ti ne naredi trpljenja.
Pomaga ti prebroditi krizo,
in vse se uredi za veliko skupno mizo.

-Nika Mijatović, 6. a
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Petek, 21. junij

Spoštovane Hrastničanke in Hrastničani,
16:00

Slovesnost ob prazniku Krajevne skupnosti Steklarna pred Večnamenskim družbenim
objektom Podkraj

čas pred vrhuncem poletja je v Hrastniku vesel mesec. Društva, krajevne skupnosti
in javni zavodi ob podpori Občine Hrastnik že tradicionalno skrbijo za številne prireditve, ki se odvijajo vse od konca maja do osrednje proslave ob občinskem prazniku.

Sobota, 22. junij

Vse prireditve so namenjene vsem nam in so čudovita priložnost za druženje. Prepričan sem, da se bomo v sproščenem vzdušju srečevali na številnih dogodkih.

10:00

Start 22. kolesarskega vzpona “KAL 2019“ s parkirišča pri Komunalno stanovanjskem
podjetju Hrastnik v organizaciji Kolesarskega društva Hrastnik

Ena od nalog občinske uprave in javnih zavodov je sodelovanje z občani, z društvi,

11:00

Osrednja zasavska proslava v počastitev dneva državnosti in 28. obletnice napada na

med javnimi zavodi in tudi šriše. Prepričan sem, da lahko s skupnimi napori v prihod-

Kum v organizaciji Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zasavje pred

nje še popestrimo dogajanje v Hrastniku ter s kulturo in športom širimo dober glas o

planinskim domom na Kumu. Slavnostni govornik: Minister za obrambo Karel Erjavec

prijetnih krajih s srčnimi ljudmi tudi izven meja naše občine.

Petek, 28. junij

Ob 3. juliju, prazniku Občine Hrastnik, ter ob dnevu državnosti vam v imenu občinskega sveta in občinske uprave čestitam ter želim veliko osebnega zadovoljstva, po-

18:00

Svečanost ob prazniku Krajevne skupnosti Dol s podelitvijo priznanj »Zaslužni krajan«

vezovalnosti in dobre volje.

- avla Podružnične OŠ DOL, sledi otvoritev razstave ročnih del sekcije Društva upoko-

župan, Marko Funkl

Petek, 28. 6., 18.00-20.00

Sobota, 29. 6., 8.00-18.00

Nedelja, 30. 6., 8.00-12.00

Ponedeljek, 1. 7., 8.00-18.00

jencev Dol Planike in klekljaric Mrežice v Športni dvorani Dolanka. Razstava bo odprta:

Sobota, 29. junij

Program prireditev

Tradicionalni pohod po »Poti spominov NOB občine Hrastnik« s ciljem pri lovski koči
na Kopitniku

Četrtek, 13. junij
17:00

»Dan odprtih vrat Občinskega združenja slovenskih častnikov Hrastnik«
Otvoritev razstave o delovanju združenja v Galeriji Delavskega doma.

07:30

Start pohoda izpred spominskega obeležja PVD Sever na Novem Dolu oz. ob 9. uri
izpred poslovne stavbe družbe AGM Nemec na Marnem

11:00

Svečanost z družabnim srečanjem pohodnikov pri Lovski koči na Kopitniku

Razstava bo odprta do 15. 6. 2019, in sicer:
•

Petek, 14. 6. 2019, od 09.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 18.00 ure

•

Sobota, 15. 6. 2019, od 09.00 do 11.00 ure

Torek, 2. julij
17:00

cema v Suhadolu, v organizaciji Občinskega združenja borcev za vrednote NOB

Sobota, 15. junij
09:00

Pohod po Splavarski poti, start pred Večnamenskim družbenim objektom Podkraj

09:00

Odbojkarski turnir ženskih ekip v organizaciji Odbojkarskega društva Dolanke v Športni
dvorani Dolanka

09:00 - 13:00

»Dan odprtih vrat Občinskega združenja slovenskih častnikov Hrastnik«

Hrastnik in Občinskega združenja borcev za vrednote NOB Laško

Sreda, 3. julij
19:00

Srečanje aktivnih in upokojenih pripadnikov Slovenske vojske in Ministrstva za obrambo RS

15:00

JAMATLON 2019 (Rudnik Hrastnik – Trbovlje), organizator Savus

19:00

»16. LETNO FESTIVAL HRASTNIK 2019« v organizaciji Srbskega kulturnega društva
Sava Hrastnik v Športni dvorani Hrastnik

Četrtek, 4. julij
18:00

19:00

Praznovanje 50. obletnice Prosvetnega društva Čeče na igrišču pri Zadružnem domu Čeče:
•

tekmovanje v pripravi »granadirmarša«

•

spremljevalni kulturni program

•

ob 17. uri slavnostna proslava ob jubileju

Koncert Rudarske godbe Hrastnik v Športni dvorani Hrastnik

Manjša slovesnost ob obletnici obnovljenega spomenika Revirski četi na Kalu s predhodnim pohodom v organizaciji Občinskega združenja borcev za vrednote NOB Hrastnik

Nedelja, 16. junij
od 15:00 dalje

Svečanost s podelitvijo občinskih priznanj in nagrad za leto 2019 v Delavskem domu
Hrastnik

Praktične aktivnosti na strelskem poligonu na Nasipih
11:00 - 15:00

Ob 75. obletnici dogodka ponovno odkritje spominskega obeležja padlima miner-

Sobota, 6. julij
od 15:00 dalje

Tradicionalne kmečke igre v Turju in velika gasilska veselica z ansamblom BISERI (ob 19. uri)

Sobota, 20. julij
19:00

Velika gasilska veselica z ansamblom MURNI na gasilskem poligonu na Marnem v
organizaciji PGD Marno

MLADI

Vsebino pripravljata MCH in ŠOHT

Električna vozila v MCH
Mladinski center Hrastnik je 11. maja
pripravil razpravo o trajnostni mobilnosti, obiskovalci pa so lahko tudi praktično
preizkusili električne avtomobile, kolesa z
dodanim električnim pogonom ter električne skiroje. Razprave se je med drugimi
udeležila evropska komisarka za promet

Violeta Bulc, ki se je ta dan mudila na obisku v Hrastniku.
Udeleženci dogodka so največ pozornosti namenili skrbi za okolje ter čistejšemu
zraku, električnim premikalom in polnilni
infrastrukturi. Teo Bunta iz podjetja Implera, ki se ukvarja s polnilno infrastruk-

Oblikuj in navduši
turo, je podal odlična izhodišča za razpravo in pojasnil, zakaj je pri vozilih nujen
in neizbežen prehod z nafte na elektriko,
dr. Aleš Vahčič iz podjetja ROLL-EX d.o.o.
pa je govoril o trendu električnih koles.
Evropska komisarka Violeta Bulc je podala izhodišča Evroske komisije na področju elektromobilnosti, virih evropskega
financiranja in novi finančni perspektivi. Pozvala je vse, ki imajo dobre ideje
in pametne rešitve na tem področju, naj
se obrnejo na Komisijo ali neposredno
nanjo, da se lahko ti predlogi umestijo v evropske strategije, tako pa se jim
lahko zagotovi tudi ustrezne finančne
spodbude.
Direktor MCH Jani Medvešek je poudaril, da bo trajnostni razvoj tudi v prihodnje ena pomembnejših tem s katerimi se
bodo ukvarjali mladi v okviru mladinskega centra. Sogovorniki pa so se strinjali,
da bodo tudi lokalne skupnosti morale
narediti pozitivne premike v smeri premikanja na trajnosten način in tako zagotoviti zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, čistejši zrak, večjo kakovost bivanja
in socialno pravičnost.

Stari jeans, novi »pouštri«
V mesecu maju je v Mladinskem centru Hrastnik ponovno stopilo skupaj več
generacij in prispevalo svoj kamenček v
mozaik kulturnega festivala Rdeči Revirji. Že tretje leto zapored so se skupaj s
šiviljami, ki v Večegeneracijskem centru
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Zasavje (VGC) izvajajo delavnice Šivam,
kvačkam in pomagam, lotili šivanja blazin za sedenje. Eden od ciljev festivala je namreč približati kulturne vsebine
najširšemu krogu ljudi. Festivalske vsebine in iniciative pa poudarjajo pomen

MLADI

Vsebino pripravljata MCH in ŠOHT

skupnostnega dela, solidarnosti in sodelovanja – vrednot torej, ki usmerjajo tudi
delovanje VGC.
»Upcycling pomeni vzeti predmet, ga
preoblikovati in mu spremeniti namembnost. Tega načela smo se tudi letos
lotili v Večgeneracijskem centru Zasavje.
Blazine služijo udobnejšemu uživanju na
predstavah na prostem ter nenazadnje
krasijo prizorišča festivala,« je povedala
koordinatorka VGC v Hrastniku Petra Velej. Dodala je še, da je bil javni poziv o
zbiranju starih hlač iz jeansa več kot uspešen. Tako so poskrbeli za našo naravo
in vdihnili starim »kavbojkam« novo življenje.

Mladinski center Hrastnik je 10. maja organiziral delavnico oblikovanja, ki jo je
vodil grafični oblikovalec Tadej Gašparič.
Udeležencem je predstavil osnove oblikovanja in nekaj preprostih brezplačnih
orodij za oblikovanje promocijskih gradiv. Udeleženci so se tako naučili oblikovati plakat in letak, nato pa izdelek še
preoblikovati za objavo na družbenih
omrežjih. Organizatorji so se odločili, da
bodo za praktični del delavnice uporabili
program Canva, ki je v osnovni različici
brezplačno dostopen na spletu. »Hoteli

smo pokazati, da za preprost grafični izdelek ne potrebujemo velikega predznanja ali dragih programov za oblikovanje,
kot to ljudje velikokrat zmotno mislijo,«
je povedal direktor Mladinskega centra
Hrastnik Jani Medvešek in dodal: »Škoda, da se izobraževanja ni udeležilo
več predstavnikov hrastniških društev in
organizacij, saj bi s tem znanjem lahko
izboljšali svoje promocijsko učinkovitost,
predvsem pa prihranili kakšen evro, ki ga
sicer namenijo za pripravo marketinških
objav in gradiv.«

Slovenska nota 2019
Mladi ustvarjalci izvirnega glasbenega festivala Slovenska nota, ki poteka v
organizaciji Mladinskega centra Hrastnik, se v teh dneh intenzivno ukvarjajo
s promocijo tekmovanja, ki je že zdavnaj
preraslo občinske okvire in postalo prepoznavno širom države. Pravkar potekajo snemanja predstavitvenih razglednic finalistk, ki se bodo za naklonjenost
javnosti in strokovne žirije potegovale
na finalnem večeru, 7. septebra 2019, v
Hrastniku.
Idejni vodja projekta Nejc Ašič je povedal, da so se za snemanje predstavitvenih spotov povezali s kreativno ekipo trboveljskega mladinskega centra.
»Snemali bomo na 10 točkah v Hrastniku
in tako predstavili tudi turistične zanimivosti naših krajev,« je dodal Ašič. Direktor

Mladinskega centra Hrastnik Jani Medvešek pa je ob tem dodal, da je to odlična priložnost za turistično promocijo občine: »Slovenska nota je letos na avdicijo
pritegnila več kot 40 pevcev in pevk iz
vse Slovenije. 10 finalistk tako prihaja z
vseh koncev države, zaključno prireditev, ki jo posnamemo v MCH, pa potem
predvajajo številne lokalne televizije iz
krajev od koder prihajajo finalistke.«
Javna razglasitev 10 finalistk letošnje
Slovenske note je potekala v začetku
aprila, avdicija za omenjeno tekmovanje
pa se je odvila še dva tedna prej, prav
tako v MCH, kjer je petčlanska strokovna komisija v sestavi Alye, Nina Ošlaka,
Gaje Prestor, Maruše Zmrzlak in Alexa
Volaska izmed kar 43 prijavljenih izbrala
10 finalistk.

Finalistke se bodo na finalnem dejanju
v Delavskem domu Hrastnik borile za
nagrado – svojo prvo pesem, ki jo bodo
izdale na slovenskem glasbenem trgu. In
kdo se bo potegoval za zmago? Laura
Menard, Tina Vinter, Nina Šentjurc, Dolores Sitar, Gaja Kolenc, Natalija Cerar,
Ninnay, Zarja Robar, Nuša Sirk in Nuša
Dekleva. To so dekleta, ki so po mnenju
strokovne komisije letošnje leto najboljši
možen izbor Slovenske note, ki ima vnovič za svoj osrednji cilj promocijo slovenske glasbe in krepitev slovenske glasbene scene.
Na javni razglasitvi, ki sta jo vodili Maša
Mlinarič in Laura Zelenšek, so finalistke
podale svoje prve izjave in intervjuje, se
med seboj spoznale ter nato podale na
letošnje popotovanje, ki ima slogan Barvito živimo sanje. In res – kateri bo uspelo
najbolj barvito od vseh zaživeti to, kar si
želi? Čigava pravljica se bo letošnje leto
najbolj obarvala? Katera bo septembra
zmagala in se podala na pot proti slovenski glasbeni sceni? Med finalistkami
je tudi Hrastničanka Gaja Kolenc. Tudi
zato bo dvorana Delavskega doma septembra prav gotovo spet pokala po šivih.
Spremljajte projekt Slovenska nota na
socialnih omrežjih in si pravočano zagotovite vstopnice za septembrsko gala
prireditev.
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MLADI

Vsebino pripravljata MCH in ŠOHT

Avtor: ŠOHT

“Čez hrib” na festival
Kamnolom. Travnik. Makadam. Bajerji. Hrastničani in
Zasavci jih dobro poznamo, ponavadi pa rečemo, da gremo
“čez hrib”. Nič kaj romantično.
9. in 10. avgusta pa se bo tam odvijala čisto druga zgodba.
Zasavje bo s Hï Festivalom za dva dni postalo prestolnica glasbe, zabave, druženja in ljubezni. Pretiravamo, če
rečemo “mini Woodstock”? Glede na to, da bodo hrib zatresli tudi Queeni, verjetno ne. A najbolje, da se prepričate
na lastne oči.
Hrastniška mladina se je odločila, da vajeti dogajanja v dolini
vzame v svoje roke. Naveza Študentske organizacije Hrastnik,
Mladinskega Centra Hrastnik, Kluba B Trbovlje in New Vision
Agency, bo tako že drugo leto zapored na Ojstrem ponudila
nekaj drugačnega.
“Hï Festival je živ dokaz, da zasavska mladina trdo dela, se povezuje v lokalnem okolju in poskuša razbiti stereotipe o razvoju
regije. Pred manj kot letom in pol je bil Hï Festival le ideja v glavah posameznikov, sedaj pa je vlak, ki se ga ne da več ustaviti.
Močan tim in zagnanost sta jedro vsakega projekta!” pojasni
Jernej Peklar, predsednik Študentske organizacije Hrastnik in
vodja organizacijskega tima.
Hï Festival bo Zasavje za dva dni spremenil v prestolnico glasbe, zabave, druženja in ljubezni. Ker verjamemo, da ste domači obiskovalci najpomembnejši, ste bralci Hrastovega lista prvi
seznanjeni s celotnim programom festivala.

Glasbeni program
Dan 1 - petek, 9. avgust 2019
New Vision Arena: komercialna radijska glasba z velikih festivalov, s svetovnimi DJ zvezdami:
eksotična Juicy M (Ukrajina), Plastik Funk (Nemčija), Furious
Stylez (Združene države Amerike - Las Vegas), Joe2Shine
(Hrvaška), najbolj priznana slovenska DJ-ja Mike Vale in Clay
Clemens ter seveda domačin in mednarodno priznan producent glasbe Stanny Abram.
Oder artistov Bassfighters. Trenutno najbolj prodoren tim slovenskih artistov, ki svojo pot utrjuje z izobraževanjem občinstva
z malenkost bolj alternativnim, a energičnim žanrom elektronske glasbe - “Drum ‘n’ Bass”, ki se v slovenščino dobesedno
prevede kot “boben in bas”. Hiter tempo glasbe, izjemna scenografija in efekti bodo pričarali edinstveno doživetje za prav
vsakega obiskovalca Hï Festivala.
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KNJIŽNICA

Vsebino pripravlja Knjižnica A. Sovreta Hrastnik

Dan 2 - sobota, 10. avgust 2019
Na glavnem odru: spektakel mini Woodstocka in podoživetje
svetovno znanega benda Queen z najboljšo tribute skupino v
Evropi, ki vas bo prepričala, da je na odru res pravi Freddie
Mercury. Queen Real Tribute ohranja spomine na legende že
od leta 2006, od takrat pa so imeli turneje po celotni Evropi,
Braziliji in povsod vmes. Vredno je izpostaviti njihov največji
koncert v Beogradu, kjer je stadion napolnila šestdeset tisoč
glava množica, brazilski oboževalci pa so jih celo proglasili za
najboljši Queen tribute band na svetu!
Za njimi si bodo častno delili oder domačini Red Five Point
Star. S svojim izvirnim zvokom – mešanico punk rocka, skaja
in surfa – že od leta 1998 prepričujejo oboževalce v domačih
dolinah in po svetu.
Oder Stanny Abram in prijatelji. V sklopu drugega odra bo domačin in legenda slovenske disco in elektronske glasbe Stanny
Abram povabil svoje najboljše DJ prijatelje in vam skupaj z njimi predstavil vokalno house glasbo s koreninami iz osemdesetih, ki se bo tekom večera prelevila v bolj minimalistične in trše
ritme, ki izhajajo starega industrijskega Berlina.
Sobota bo namenjena družinam
Tudi letos, že 4. Knapovska kuhna s kuharskimi mojstri in tradicionalnimi zasavskimi jedmi, otroške delavnice in poslikava
obraza, športne aktivnosti za otroke, napihljivi grad, sladkorna
pena, sladoled in še in še!
Vse aktivnosti se bodo odvijale na enotni lokaciji, tako da boste
starši lahko med otroško zabavo brez skrbi kaj dobrega pojedli
ter popili pijačo s sorodniki in prijatelji.
Petkovo dnevno dogajanje bo športno obarvano
Nogomet, paintball, košarka, ročni nogomet, namizni tenis, kateri je tvoj najljubši šport?
Na Hï festival s šotorom
Ustvarite svojo festivalsko izkušnjo varno in nepozabno s
kampiranjem v urejenem kampu Hï Village. V kampu s kapaciteto 400 obiskovalcev se bodo tekom celega dne odvijale
najrazličnejše športne in zabavne aktivnosti. Vsak dan se bo
izvedla tematska zabava z DJ-ji in animatorji. Za brezskrbno
doživetje pa vam bodo na voljo tudi trgovinica, cona za počitek in regeneracijo ter celo make-up in frizerski salon.
Glede na trenutno prodajo pričakujemo, da bo kamp razprodan v roku enega meseca.
Obvesti prijatelja, ki si želi nastopiti na odrih velikih festivalov
V sklopu festivala se bo izvedel tudi natečaj za DJ-je, s katerim
spodbujamo mlade ustvarjalce, željne uspeha, da se predstavijo občinstvu in pokažejo svoj talent v miksanju in izboru glasbe.

Kaj se bere
Juan Juvančič:
Friferik in Veronika - ljubezen
celjskega grofa

Gorazd Gorišek:
Gorniška potepanja z otroki

Valerija Skrinjar Tvrz:
Kjer oljke cveto

Lokacija: Oddelek za mladino, Stripoteka

Lokacija: Oddelek za odra-

Zvrst: strip

sle, strokovno gradivo

Lokacija: Oddelek za odra-

Strani: 40

Zvrst: planinski vodnik

sle, leposlovno gradivo

Leto izdaje: 2019

Strani: 256

Zvrst: roman

Založba: Celjska Mohorjeva

Leto izdaje: 2019

Strani: 143

družba, Društvo Mohorjeva

Založba: Mladinska knjiga

Leto izdaje: 2018

družba

Založba

Založba: Libris

Ena najbolj znanih resničnih zgodovinskih pripovedi na Slo-

Zanesljiv vodnik Gorniška potepanja z otroki priznanega av-

Pričujočo knjigo je napisala 90-letna pisateljica, rojena v

venskem o nesojeni goreči ljubezni med mladim celjskim

torja gorniške literature Gorazda Goriška ponuja obilico pre-

Zagorju ob Savi. Pripoveduje o epohalnosti prevrata, ki se

grofom Friderikom in nežno lepotico nižjega stanu Veroni-

verjenih idej iz prve roke za izlete na priljubljene slovenske

je zgodil po drugi svetovni vojni. Prepleta se s čustvi in ži-

ko Deseniško v zgodovinskem okviru knežjega mesta in ob

vrhove in praktične nasvete za družine z dojenčki in malčki.

vljenjskimi zgodbami istrskih ljudi, kot jih je avtorica spoznala

nasprotovanju mogočnega grofa Hermana kot čudoviti spo-

Odličen hribovski priročnik, opremljen z vsemi potrebnimi in-

med poročevalskim delom iz cone B Svobodnega tržaškega

menik naše preteklosti opominja, da prava ljubezen prema-

formacijami, zemljevidi in čudovitimi fotografijami, je name-

ozemlja. Fikcija se izmenjuje z zgodovinskimi dogodki, spo-

ga vse ovire in seže onkraj vsega. Tokrat lahko zgodbo, ki je

njen staršem, ki bi svoje nadobudneže radi odpeljali v nara-

min z literarnim ustvarjanjem. Knjigo najdete na seznamu

že bila navdih mnogim, berete v stripu Juana Juvančiča.

vo, pa tudi za tiste, ki jim primanjkuje kondicije. Ponuja tudi

projekta Bralna značka za odrasle »Hrastničani beremo«.

predloge za pohod v naši bližini – Mrzlico in Lisco!

9. sezona branja »Hrastničani beremo«
Ob svetovnem dnevu knjige se je v Knjižnici Antona Sovreta Hrastnik že deveto
leto zapored pričel projekt »Hrastničani beremo – bralna značka za odrasle«.
Z njim Knjižnica odraslim uporabnikom
ponuja seznam leposlovnega gradiva
slovenskih in tujih avtorjev. Tako na njem
letos najdete štiri nominirance za najboljši slovenski roman preteklega leta
– nagrado kresnik, Prešernovega nagrajenca, nagrajene tuje romane, zasavsko

avtorico, različne zvrsti – od kriminalk,
biografskih in zgodovinskih romanov do
najrazličnejših življenjskih zgodb. Že od
lanskega leta je tretjina naslovov na voljo
v e-obliki (na seznamu označeno z zvezdico), v tokratni sezoni branja pa ponujamo še izposojo bralnikov.
Ob prijavi k projektu bralci prejmejo knjižico s seznamom gradiva, kamor zabeležijo prebrane naslove

ter o delu zapišejo misel ali dve. Bralci, ki
do zaključka akcije preberejo sedem knjig
in pesniško zbirko, na zaključni prireditvi
prejmejo priznanje in knjižno nagrado.
Sezona branja se je pričela v četrtek, 23.
aprila 2019, zaključila pa se bo v četrtek,
15. novembra 2019, ob dnevu slovenskih
splošnih knjižnic.
Vabljeni k sodelovanju!

Brezplačna izposoja bralnikov
Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik se je
spletnemu servisu Biblos (www.biblos.
si) priključila leta 2014. Od takrat si lahko bralci s svojimi prenosnimi napravami
(e-bralniki, pametni telefoni, tablice in
računalniki) izposojajo e-knjige na daljavo. Elektronske bralnike si lahko bralci
od lanskega leta za 14 dni brezplačno izposodijo tudi na dom. Želeno knjigo si na
bralnik prenesejo ob pomoči knjižničarja
ali sami. Največja prednost bralnika je v

tehnologiji zaslona. Gre namreč za digitalno verzijo papirja, ki ne obremenjuje
oči in daje občutek branja tiskane knjige.
Bralec si lahko sam prilagodi velikost črk.
Ponoči je z osvetljenim zaslonom branje
prijetnejše kot pri drugih napravah. Velika prednost bralnika je tudi, da baterija
zdrži mnogo dlje (tudi do 2 meseca) v primerjavi z drugimi elektronskimi napravami. Primeren je za počitnice in potovanja,
saj ne zasede veliko prostora.
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DOM STAREJŠIH

GOSPODARSTVO

Vsebino pripravlja Dom starejših Hrastnik

Avtor: Drago Kopušar, direktor

Nov dom na Leši
Dolgoletna želja Hrastničank in Hrastničanov, da bi lahko »jesen življenja«
preživeli v domu upokojencev v svojem
domačem kraju, se je uresničila oktobra
1994, ko je bil odprt Dom starejših Hrastnik (Dom). Prvi stanovalci so bili sprejeti 16. 2. 1995 in ta dan velja za uradni
pričetek delovanja Doma. Zavedamo
se, da danes pogoji za bivanje v objektu, ki ni namenska novogradnja, ampak
adaptiran bivši dijaški dom, niso več
ustrezni oziroma primerni – preveč je
tri- in štiriposteljnih sob, premalo eno- in
dvoposteljnih, ni primernih sprehajalnih
poti okrog Doma, ni parkirišč, objekt ni
energetsko varčen in še kaj bi se našlo.
Čeprav objektivno gledano Dom ne nudi

najboljših bivalnih pogojev, je enotno
mnenje vseh stanovalcev in zaposlenih,
verjetno pa tudi večine občank in občanov, da je dragoceno, da ga imamo
v Hrastniku. Navkljub vsem omejitvam
se zaposleni trudimo, da vsem stanovalkam in stanovalcem zagotavljamo
prijetno in urejeno bivalno okolje ter
kvalitetne storitve oskrbe in zdravstvene nege. Sodeč po ocenah mnogih ljudi,
stanovalcev, njihovih svojcev in drugih
obiskovalcev, nam to v glavnem dobro uspeva. Ker pa si sedanji in prihodnji
stanovalci in zaposleni zaslužijo boljše
pogoje za življenje in delo, si v Domu z
aktivnim sodelovanjem in podporo lokalne skupnosti zelo prizadevamo za

gradnjo novega Doma na lokaciji Leša.
Da je novogradnja potrebna in upravičena, smo z dosedanjimi aktivnostmi že
uspeli dokazati –
to je potrdila tudi ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Ksenija Klampfer ob obisku Doma 8. 5.
2019. Pred nami pa je sedaj nič manj naporna naloga prepričati odločevalce, da
je potrebno za vzdrževanje in gradnjo
novih javnih socialnovarstvenih zavodov
zagotoviti denar v državnem proračunu.
V Domu upamo, da bomo ob pomoči ter
s sodelovanjem lokalne skupnosti in hrastniških poslancev pri tem uspešni.

Avtor: Andreja Kurbus, delovna terapevtka

Ob 24. obletnici smo v Domu starejših Hrastnik odprli
prvo demenci prijazno točko v Hrastniku
V sodobni družbi se vsakodnevno srečujemo in živimo z osebami z demenco,
katerih število se hitro povečuje. Zato je
pomembno, da ustvarimo demenci prijazno okolje in družbo, ki bo poznala
bolezen, njene znake, kjer demenca ne
bo stigmatizirana in kjer bodo ljudje seznanjeni z ravnanjem in oblikami pomoči
osebam z demenco in njihovim svojcem.
Ta znanja in veščine naj bi imeli tudi zaposleni v trgovinah, bankah, lekarnah,
knjižnicah, na pošti, policisti, gasilci,
udeleženci v javnem prometu in drugih
javnih prostorih, predvsem pa sosedje,

Prireditev ob odprtju poslikave opornega zidu ob Domu.
Fotografija iz arhiva DSH
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prijatelji in sodelavci oseb z demenco
(Zlobec L. et al, Demenci prijazne točke,
Spominčica, 2018). Osebe z demenco so
lahko zaradi svoje bolezni spremenjene, se izgubijo, ne prepoznajo ljudi in
predmetov, imajo težave pri rokovanju
z napravami ter spreminjajo razpoloženje, kar lahko pripelje do zmede in konfliktnih situacij. S poznavanjem bolezni,
njenih znakov in načina sporazumevanja z bolniki lahko ublažimo stisko in s
pravilnim ravnanjem pomagamo osebi,
da se počuti razumljena in sprejeta. Zato
so v Spominčici – Slovenskemu združe-

nju za pomoč pri demenci – že leta 2017
zasnovali projekt Demenci prijaznih točk
in julija istega leta odprli prvo tovrstno
točko. Ponosni smo, da je ena izmed
njih tudi v našem domu – 4. 4. 2019 so
jo slavnostno odprli naša stanovalka, ga.
Majda Velej, direktor Doma starejših, g.
Drago Kopušar, in Tanja Grad, predstavnica Spominčice. Člani Moškega pevskega zbora Svoboda Hrastnik so izvedli
kratek kulturni program, odprtja pa se
je udeležilo tudi precej stanovalcev ter
predstavnikov društev in organizacij iz
Hrastnika.

Gospa Majda Velej je poslikala celoten oporni zid ob DSH.
Zahvalili smo se ji s slavnostno otvoritvijo in skromnim darilom.
Fotografija iz arhiva DSH

Avtorica: Mateja Jecl

Spontanih odločitev
je vedno manj
Med zelenimi hribi hrastniške okolice se razteza družinsko posestvo
Cvetka. Tam boste našli Katarino Kovačič, diplomirano biotehnologinjo,
ki dan navadno začne med nasadi
ameriškega slamnika, arnike in preostalih zdravilnih rastlin in zelišč.
Ob njej veselo z repom maha Timi,
družinski kuža, ki, verjeli ali ne, tudi
nosi del zaslug za uspeh Katarininega podjetja. Katarina je svojo pot
pričela z gojenjem zelišč in delavnicami izdelave naravnih izdelkov, z
leti trdega dela pa je danes ponosna
lastnica znamke Zeliščni vrt Cvetka.
Ta ponuja razvejano linijo naravnih
in ekoloških kozmetičnih izdelkov, ki
so plod domačega znanja. Da gre za
kakovostne izdelke in prepoznavno
znamko, potrjujejo stalne stranke in
široka mreža prodaje.
Vse se je začelo z zeliščnim vrtom in
Cvetko. Kdo je Cvetka in kako iz negovanja zeliščnega vrta preideš v podjetniške vode?
Zelišča smo zasadili, ko sem še študirala
in sprva smo vrt razvijali kot dodatno dejavnost, hobi. S časom smo rastli, začela
sem razvijati pripravo zeliščnih izvlečkov
in nastali so prvi končni izdelki. S koncem
študija je sledila služba in ker je bilo vedno težje usklajevati obveznosti in obe deli
opravljati stoodstotno, sem se odločila za
Cvetko. Cvetka je družinsko posestvo, ki
nam ga s skupnimi močni uspeva spreminjati iz hribovske kmetije v zeliščne
nasade in proizvodnjo zeliščnih izdelkov.
Kateri je bil tvoj čisto prvi produkt?
Trdo milo.
Trg izdelkov za osebno nego je precej
reguliran. Kje si se poučila o vseh postopkih in certifikatih? Predvsem pa,
kje si dobila podjetniško znanje ali je to
prišlo sproti ob vstopu na trg?
Strokovno znanje, ki je potrebno za zasnovo in registracijo kozmetičnih izdelkov, je plod mojega magistrskega študi-

Vsi izdelki so plod lastnega znanja, glavno vodilo je kakovost.

ja biotehnologije in biokemije. Znanje je
vrednota, ki nam je nihče ne more vzeti,
hkrati pa živimo v času, ko je le-to še
dostopno, na nas samih pa je, ali si ga
dovolj močno želimo. In če za biokemijske procese velja, da so vedno enaki, je
podjetništvo njihovo popolno nasprotje – spreminja se s časom in potrebami
trga, nikoli ni enako in ni knjige, iz katere
bi se ga dalo naučiti. Če ujameš njegov
val, se z njim učiš in rasteš, postane način življenja in neprecenljivo znanje.

Kako izgleda tvoj tipičen dan? Ti ga še
uspe kaj preživeti na vrtu? Se razlikuje
glede na letne čase?
Čisto odvisno od letnega časa. Dopoldnevi so običajno namenjeni delu v
proizvodnji in paketni distribuciji, z delom pa običajno potegnemo kar daleč v
popoldan oz. večer. Najbolj obremenjeni
smo spomladi in poleti, ko je potrebno
poskrbeti še za rastline, zato običajno
dan začnemo in končamo v nasadih, v
vmesnem času pa se preselimo v proizvodnjo. Trudimo se delo razporediti
tako, da pozimi več delamo na razvoju
novih izdelkov in registracijah, poleti pa
sledimo toku dela.
Kako izbiraš nove produkte oz. produktne linije? Spremljaš trg v tujini, prejemaš in upoštevaš želje kupcev ali gre
bolj za čisto spontane odločitve?
Produkti in linije sledijo povpraševanju
na trgu, ki se mu trudimo slediti. Vsak trg,
vsaka država in regija ima svoje specifike, ki jih je seveda potrebno čim bolje prepoznati in jim prilagoditi izdelke.
Spontanih odločitev je zelo malo.
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GOSPODARSTVO

GOSPODARSTVO

Med najbolj rastočimi trgi so tisti z izdelki za pse in izdelki za dojenčke. Sama
si s svojimi linijami prisotna na obeh. Kaj
je bil povod za nastanek teh linij?
Povod za našo linijo izdelkov za nego
kužkov je bila povsem spontana odločitev – teče deveto leto, odkar je nepogrešljivi član naše družine labradorec Timi. Ko
sva se počasi začela poslavljati od najine
tekmovalne poti v klasični kinologiji, sem
pričela razmišljati o razvoju izdelkov
za nego psov. Začeli smo s proizvodnjo
šamponov in krem za tačke, nato pa priključevali še druge izdelke. Trenutno je
najbolj priljubljeno pršilo proti klopom,
na katerega sem zaradi zahtevne priglasitve še posebej ponosna. V letošnji
pomladi je prišel čas za prodajo otroške
linije kozmetike. Njen razvoj in zasnova sta trajali več kot leto dni, saj gre pri
otroških izdelkih za najstrožjo regulacijo
kozmetičnih izdelkov. Odločila pa sem
Več kot leto dni je trajal razvoj otroške linije kozmetike.
Embalažo krasijo ilustracije Zorane Živić.
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se tudi za sodelovanje z Zorano Živić,
ki je za nas pripravila ročno izdelane
ilustracije za embalažo otroške kozmetike. Izbrali ste moji najljubši liniji izdelkov – pasjo, ki je nastala iz mladostniške
ljubezni in predanosti psom, ter otroško,
ki je rezultat znanja, izkušenj in trdega
dela na našem področju.
Je pristop pri obeh linijah enak?
Liniji si ne bi mogli biti bolj različni in
hkrati bolj podobni. Gre za dva specifična trga, kjer se odločimo za nakup
izdelka, ki ga bomo uporabili za nego
nekoga, ki nam ogromno pomeni in mu
želimo le najboljše.
Kaj tvoje izdelke loči od drugih?
Nikoli ne odstopamo pri kakovosti, ki je
prvi kriterij in vodilo. Nikoli tudi ne oglašujemo trditev, ki za izdelek ne bi povsem
držale. Primerjavam z drugimi izdelki ne
posvečamo pozornosti, naš cilj je drugje.
Na koncu dneva štejejo stranke, ki izde-

lek nagradijo s ponovnim nakupom.
Ključni delež vsake prodaje je dober
marketing, sploh v spletni prodaji. Koliko časa temu nameniš ti?
Brez marketinga ni prodaje in brez prodaje ni podjetja, torej – veliko.
Pri promociji izdelkov pomagajo tudi
različna sodelovanja. Kako je prišlo do
tvojega sodelovanja z Rokometnim klubom Celje Pivovarna Laško in Tejo Perjet
(Cool Mamacita)? Je pri promociji izdelkov tovrstno sodelovanje pomembno?
Promocija, marketing, oglaševanje izdelkov – kakor koli tem aktivnostim rečemo, se spreminjajo s svetlobno hitrostjo
in vzporedno s tempom današnjega
časa. Sredstva, ki jih namenjamo oglaševanju, se trudimo čim bolj smotrno porazdeliti; če smo pred tremi leti še tiskali
letake in snemali oddaje, danes oblikujemo facebook oglase in sodelujemo z
vplivneži. Posel je kot življenje, z malo
dodane tolerance. Včasih so sodelovanja fantastična, včasih nastanejo zaradi
prijateljskih vezi ali pa se iz njih razvijejo
pristna prijateljstva, včasih jih korektno
izpeljemo do konca. V zadnjih letih smo
sodelovali z več kot 20 različnimi vplivneži in vsako sodelovanje prinese novo
izkušnjo in širino. Ne nazadnje pri takšni
promociji tesno sodelujemo ljudje, ki
smo si med seboj lahko neskončno različni, naš cilj pa mora biti skupen.
Za Rokometni klub Celje Pivovarna Laško smo razvili prvo personalizirano linijo kozmetike, ki je popolna izbira za vse
športnike. Veseli smo, da nam zaupajo
in uporabljajo naše izdelke, skupaj smo
pristopili k promociji izdelkov in verjamem, da bomo sodelovanje še razvijali.
Obstaja nekaj projektov, ki pomagajo
mladim podjetjem, kot na primer Štartaj, Slovenija. Si že kdaj razmišljala
o prijavi?
Če se vrneva k spontanim odločitvam,
vsako leto jih je manj. Vsak projekt, vsako sodelovanje, ki lahko vpliva na rast
in razvoj podjetja, je pri nas sklenjeno s
tehtnim premislekom. Za Štartaj Slovenija se kljub povabilu nisem odločila.
Lahko pojav konkurenčnih izdelkov,
kot na primer Nelipot deodorant v prej
omenjeni oddaji, tudi pozitivno vpliva
na tvojo prodajo? Je lahko konkurenca
celo dobra, če prebudi splošno zanimanje za določen produkt?

Linijo izdelkov za pse je razvila zaradi njenega kužka Timija.

V zadnjih dveh letih je porast novih
kozmetičnih izdelkov izreden, a ne glede
na konkurenco, je naš cilj ponuditi najboljši izdelek. Definitivno močne marketinške
akcije vzbudijo zanimanje za nek izdelek,
ampak tu se delo šele prične. Zanimanje
moramo najprej spremeniti v nakup, nato
pa mora izdelek stranko zadovoljiti do te
mere, da se znova odloči za nas.
Tvoje izdelke je moč kupiti na spletu in
tudi v fizični prodaji. Kje vse si prisotna?
Trenutno izvajamo prodajo preko spletne trgovine, izdelke pa lahko najdete
tudi v preko 40 različnih fizičnih trgovinah.

Kako pomemben je osebni stik s kupci? Kako ga ti vzdržuješ? Jim ponujaš
kakšne dodatne vsebine, nasvete?
Stik s kupci vzdržujemo predvsem preko
socialnih omrežij, kjer tudi največ oglašujemo. Skupaj z našimi partnerji se trudimo zagotoviti različne vsebine – od
izkušenj z našimi izdelki, do nasvetov o
negi in vzgoji zelišč … Bolj osebne stike
vzpostavljamo preko sejemske prodaje,
ki pa je žal iz leta v leto redkejša.
Načrti za prihodnost? Se obetajo nove
linije izdelkov?
V kratkem prihaja posodobljena spletna
trgovina, kjer bo poleg izdelkov na voljo

tudi več spremljajočih vsebin, zapisov in
video posnetkov. Smo v prenovi grafične
podobe izdelkov, kar pomeni, da bodo
vsi izdelki v kratkem dobili nove etikete.
V tem mesecu pa se obetajo tudi novosti med samimi izdelki, prihaja povsem
nova linija za nego in čiščenje obraza pa
tudi nov izdelek za pse.
Za konec pa še tvoj nasvet mladim podjetnikom, ki šele začenjajo svojo pot.
Naj ne obupajo pri prvi težavi, saj jih bo
še mnogo. (smeh)
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FESTIVALSKO DOGAJANJE
V teh dneh je festivalsko dogajanje v
Hrastniku res pestro – komaj so naše
ulice prenehale utripati v ritmu Rdečih revirjev, že je pobudo prevzela
Knjižnica Antona Sovreta s svojim

PARTICIPATORNI PRORACUN
poletnim festivalom. Letos se je ta, že
drugo leto zapored, v tretjem dnevu
dogajanja združil s festivalom za najbolj zavzeto publiko, naše najmlajše.
Hrastkov festival je tako na sončno so-

boto, 8. junija, v Športni park na Logu
privabil kopico obiskovalcev. Povprašali smo jih, kako so se zabavali …

Avtor: Matic Primc, Iniciativa mestni zbor

Ko občani soodločajo
Vključevanje občanov v postopke odločanja v občini dokazano pozitivno
vpliva na kvaliteto njihovega življenja. Načinov vključevanja v postopke
odločanja je veliko, najnaprednejši
med njimi pa je participatorni proračun (PP). Gre za mehanizem, preko katerega lahko občani direktno

odločajo o porabi dela proračunskih
sredstev – sami predlagajo projekte
in nato sami med njimi tudi izbirajo.
Participatorni proračun je mednarodno uveljavljen. V EU se je prvič
pojavil že leta 1993 in se zelo hitro
dokazal kot učinkovit način vključevanja občanov – izvajajo ga v več kot

tisoč občinah. V Sloveniji se je prvič
pojavil leta 1995, v eni izmed četrti
v Mariboru. Dober odziv tamkajšnjih
občanov pa je vzpodbudil tudi druge
občine in že v naslednjem letu sta ga
v celotni občini uvedli Ajdovščina in
Komen, temu zgledu pa sledi vedno
več slovenskih občin.

Ko občani soodločajo

Lovro, 6 let: »Rad ustvarjam in nastopam. Bil sem

Lea, 7 let: »Všeč mi je vse, najbolj napihljivi grad.

miška.«

Zdaj delam padalo. Sem tudi skakala in plesala.«

Jernej, 4 leta: »Najbolj všeč mi je Nipke. Lepo poje.«

Hana, 7 let: »Spuščala sem se po toboganu in na-

David in Mark, 5 let: »Plesala sva s Hrastkom.

Jakob, 6 let: »Jahal sem konja, potem sem šel v

stopala z Glasbeno šolo Hrastnik. Šlo mi je dobro.«

Dobro mu je šlo.«

knjižnico. Videl sem mojega dedija in zame smo

Participatorni proračun je mehanizem, v
katerem se odločanje o delu občinskega
proračuna prepusti direktno občanom.
Zakon določa, da mora občina pri izvajanju PP vnaprej določiti višino sredstev,
ki bodo namenjena izvedbi predlogov
občanov. Ko je slednja enkrat določena,
se lahko prične s štirifaznim postopkom:
Prvo fazo predstavlja zbiranje predlogov. V določenem časovnem okviru, navadno nekaj tednov, lahko vsak občan
pripravi predlog za investicijo v občini.
Predlogi morajo ustrezati vnaprej določenim kriterijem, ki zagotavljajo možnost nadaljnje izvedbe.
V drugi fazi sledi evalvacija. Vse prispele predloge pregledajo občinske stro-

kovne službe in ocenijo, kolikšen strošek
bi predstavljala izvedba vsakega izmed
njih. Preveri se tudi skladnost s kriteriji in
izloči neustrezne. Bistveno je, da strokovne službe predloge pregledajo le
glede tehnične izvedljivosti, ne pa tudi
glede vsebine – vsebinska presoja je namreč prepuščena občanom.
V tretji fazi poteka odločanje. V to fazo
se torej umestijo vsi predlogi, ki ustrezajo
kriterijem, občani pa med njimi izberejo
tiste, ki so po njihovem mnenju koristni.
Postopek je zelo podoben volitvam – z
glasovnicami in volilnimi skrinjicami. Kot
rezultat glasovanja se oblikujejo prioritetne liste, na katerih so predlogi razvrščeni glede na število prejetih glasov.

Četrta faza je izvedbena. V procesu
priprave naslednjega proračuna se vanj
direktno umestijo projekti iz prioritetnih
list, in sicer od tistih z največ glasovi
navzdol, dokler skupna vrednost ne zapolni predvidenega finančnega okvira.
Ko je proračun sprejet, je občina v istem
letu zavezana k izvedbi teh projektov.
V Občini Hrastnik bomo v letu 2019 prve
tri faze postopka testno uvedli na področju Krajevne skupnosti Podkraj, v letu
2020 pa tudi v drugih krajevnih skupnostih. Vaših predlogov o sokreiranju naše
občine se že iskreno veselimo!

kupili to lučko.«

Maja, 6 let: »Všeč mi je bilo vse! Tobogani, stojnice

Ana in Vita, 9 let: Ana: »Nipke mi je bil najbolj všeč.

Jaka, 5 let: »Skakal sem na napihljivem gradu. Pa

z izdelki in stojnice s palačinkami! Sedaj se igram

Podpisal se nama je na roko. Pa »fajn« je, ker smo

Erik in Anaj tudi. Zdaj grem do reševalcev, da mi

na poligonu. Drugo leto bom spet prišla. Lahko bi

lahko brcali nogomet.« Vita: »Tudi meni je bil najbolj

zamenjajo »flajšter« na palcu.«

prišla tudi Challe Salle in Nina Pušlar.«

všeč Nipke, nogomet pa ne. Danes je tukaj tudi
moja mami, pri reševalcih.« Ana: »Moj ati pa pri
nogometaših!«
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ŠPORT

ŠPORT

Avtor: Gregor Lisec

Avtor: Gregor Lisec | Foto: m24.si

Namesto kolajne mrak pred očmi

Ker Tokio ni za železne može
Španija, Nizozemska, Kanada, Madžarska, Slovaška, Tajvan, Poljska, ZDA, Hrvaška, Grčija … To so nekatere od držav,
v katerih je najbolj vzdržljiv Hrastničan
Denis Šketako v zadnjih letih preizkušal
meje človeške vzdržljivosti. Šel bi 30-letnik prejšnji mesec tudi na Dansko in
tam lovil vrhunski rezultat na evropskem
prvenstvu, če mu ne bi pri italijanski letalski družbi za 10 dni izgubili tekmovalne opreme s kolesom vred. Škoda ni
majhna – na kocki je njegova služba pri
Slovenski vojski …
Denis se je v začetku maja mudil v španski Pontevedri, kjer mu je na triatlonskem
svetovnem prvenstvu uspel zelo dober
rezultat. V izjemno močni konkurenci
je s časom 5 ur in 23 minut zasedel 14.
mesto. »Časovno gledano je bil to zame
zelo velik uspeh. Je pa tako, da se pri kolesarjenju reliefi prog razlikujejo in meni
so bolj pisane na kožo ravninske ali razgibane proge kot gorske, kakršna je bila
na tem prvenstvu. Te bolj ustrezajo lažjim triatloncem, recimo tistim s 70 kg. Jaz
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jih imam preko 80 in v hribovitih etapah
je to deficit. Ta pa je bila, za primerjavo, kot da bi šel štirikrat iz Hrastnika do
Podmeje. Tu sem izgubil osem dragocenih minut, kljub temu pa sem za najboljšo deseterico zaostal zelo malo. Tako da
je bil, časovno gledano, to vrhunski uspeh. Tudi z zmagovalcem, ki je večkratni
olimpijski prvak, sem videl, da se lahko
kosam,« pove nepopustljivi borec, ki se
je ob vračanju iz Španije moral boriti z
zanj precej neprijetnejšimi stvarmi od
premagovanja kilometrov na asfaltu,
makadamu, blatu, v vodi in na kolesu.
Skrbi in tudi težave mu je zakuhala italijanska letalska družba Alitalia, ki je
izgubila njegovo prtljago in mu s tem
onemogočila pot proti naslednjim zastavljenim ciljem. »Želel sem na evropsko prvenstvo, a so mi pri letalski družbi
izgubili kolo in si ga nisem mogel nikjer
izposoditi, tako da imam sedaj odprt
postopek z odvetnikom. Ni šlo drugače.
Problem je, ker je to evropsko prvenstvo štelo za mojo zaposlitev v vojski. To

je dejansko moja služba. In če sedaj ne
bom dosegel dovolj dobrega rezultata
na naslednjem evropskem prvenstvu,
ostanem brez nje,« vse razsežnosti italijanske 'šlamparije' razkrije Šketako.
Nemudoma se je zato moral osredotočiti na naslednje izzive, v katerih bo pod
večjim rezultatskim pritiskom. V prvi vrsti
na naslednje evropsko prvenstvo v polovičnem triatlonu (1,9 km plavanja, 90 km
kolesarjenja in 21 km teka), ki bo 7. julija.
Cilj je uvrstitev med najboljše štiri – še
raje, kajpada, na stopničke ali kar na
vrh – s čimer bi si priplaval, prikolesaril
in pritekel možnost nastopa na mamljivi
dirki na Havajih. »Če bo konkurenca tako
huda, kot je bila na SP, pa se bom moral
osredotočiti na septembrsko EP v dolgem triatlonu in SP v dolgem duatlonu in
pozabiti na Havaje. Da izpolnim pogoje
za službo v vojski …« doda triatlonski as.
So morda v njegovih mislih tudi olimpijske igre v Tokiu prihodnje poletje? »Ne,
ker so tam druge razdalje, kot jih treniram jaz. Krajše. Vem sicer, da bi lahko
brez problema tekel in kolesaril z ostalimi, problem pa bi bilo plavanje. Ni
enostavno priti iz vode v prvi skupini, za
50. ali 60. mesto pa se ne mislim boriti.
To bi časovno in finančno za seboj potegnilo preveč in se ne povrne. Realno
ocenjujem, da na olimpijske igre nisem
sposoben priti. Že zaradi treninga,« pove
evropski prvak v dolgem triatlonu iz Poznana leta 2016. Olimpijske igre pač niso
za tako močne in vzdržljive fante, kot je
naš železni mož iz Hrastnika.
Šele zdaj, kot pove, se sicer počasi končno spet počuti tako močnega in
vzdržljivega, kot je bil v svojih najboljših
časih leta 2016. Preden mu je pot in načrte na cesti prekrižal avtomobil oziroma
bližnje srečanje z njim. »Občutek izpred
prometne nesreče še iščem, ampak glede na prikazano letos mislim, da sem se
vrnil na isto pot, kot sem bil leta 2016,
preden me je zbil avto. Sedaj počasi
čutim, da sem pravi jaz,« je sklenil Šketako, ki ima še en razlog za optimizem,
da so pred njim lepi časi: »Imam novega
trenerja, Aleša Suhadolnika, ki mi je vlil
novo energijo. Čisto drugače razmišljam
in sem bolj umirjen v določenih trenutkih,
kar prej nisem bil.«

Največji hrastniški športni as Peter Kauzer
je na kajakaškem evropskem prvenstvu v
Pauju osvojil novo kolajno, že bogsigavedi katero v svoji bogati karieri, a Francijo
zapustil jezen in razočaran. Ekipno srebro mu je bilo namreč v slabo tolažbo, potem ko so mu sodniki na posamični tekmi
zaradi domnevno napačno prevoženih
vratc naknadno prisodili 100 kazenskih
sekund in ga potisnili na rep konkurence.
Naš olimpijski podprvak iz Ria je pri 35 letih kljub temu pokazal, da še ni za v staro šaro. Po prihodu v cilj je bil tretji in, če
sodniki ne bi videli napak, na dobri poti
do svoje pete kolajne na posamičnih tekmah evropskih prvenstev. A hitro se je ob
njegovem imenu pokazala zvezdica zaradi napačno prevoženih 16. in 18. vratc.
»Očitno sem nekomu trn v peti. Zelo nerad iščem razloge za neuspehe drugod,
sodniških odločitev vsaj v zadnjem času
ne komentiram, toda tokrat jih moram,
saj menim, da se mi je zgodila krivica.
Motijo me dvojna merila. Vsi vozimo na
meji, a kaznovali so le mene. Pa še zmotili
so se v tipkanju, prisodili so mi napako na
napačnih vratcih. Sodnik pri vratcih me
ni kaznoval, nato pa so po pregledu videa našli dve napaki, čeprav so kamere
povsem napačno postavljene. To je smešno, naš šport s takimi stvarmi izgublja
in pridobiva črne pike,« je bil v pogovoru
s slovenskimi mediji še z vročo glavo jezen Kauzer. »Bilo je blizu, ampak tako se
zdaj v kajaku vozi. Veliko se krajša linije.
Problem je, da nekateri, ki so ves čas na
meji, ne dobivajo kazni, tisti, ki večinoma
nismo, pa jih prejemamo. A žal ne morem

ničesar storiti. Sreča je, da letos evropsko
prvenstvo, kar se tiče olimpijskih iger, ne
pomeni ničesar,« je pristavil Hrastničan,
ki mu po lanskem zlatu na prvenstvu v
Pragi moštveno srebro, kot je poudaril, ni
prineslo nobene utehe. Zanj pač štejejo
le posamične tekme, v katerih še vedno
cilja najvišje. Tudi v Tokiu na olimpijskih
igrah bo tako …
Tam bo Kauzer potreboval vso mogočo
podporo, ki je na tem evropskem prvenstvu recimo ni dobil. Alfa in omega slovenskega kajaka in kanuja, direktor zveze
Andrej Jelenc, mu v Pauju ni stopil v bran.
Še več, nasprotoval mu je … »Res je, da
glavni sodnik ni imel izenačenih kriterijev,
da je pri nekaterih spregledal iste stvari, ki jih je pokazal naš šampion. A moramo priznati, da si je Peter zaslužil vsaj
50 kazenskih sekund. Po mojem mnenju
bi moral voziti malo bolj previdno, ne pa

da je bil vseskozi na meji nedovoljenega,« je dejal Jelenc in dodal: »On je eden
od naših zaščitnih znakov. Vsi mu želimo
najboljše, a treba je priznati, da je kazen
prejel zasluženo. Glavni sodnik si je video
njegovega nastopa, a ne samo njegovega, večkrat ogledal in se je odločil tako,
kot se je. Bil je strog, ne moremo mu ničesar oporekati, strinjam se, da pri nekaterih istih reči ni videl, toda po tem, kar sem
videl tudi sam, ga ogoljufal ni. Menim pa,
da mu ta vožnja na meji vsaj v polfinalu
ni bila potrebna. Zaradi nje je ostal brez
kolajne.«
A kdo bi priljubljenemu 'Kapslu' zameril, da je šel na vso moč. Vedno gre
na glavo. Če ne bi bil tak, danes o njemu bržkone ne bi govorili kot o enem
ne prav mnogih slovenskih dobitnikov
olimpijskega odličja.

Avtor: FM

Marko Kavzar uspešen na Vipavskem
maratonu
V soboto, 10. maja 2019, je potekal peti
Gorski ultramaraton Vipavska dolina –
100 UTV (100 Ultra Trail Vipava Valey),
ki se ga je udeležil tudi Marko Kavzar iz
Hrastnika. Teči je začel ob 18. uri in cilj
dosegel v 27 urah in 39 minutah.
»Za mano je ena izmed treh najtežjih
tekem,« je dejal Kavzar. »Mednarodna
tekma je zaradi težkega kamnitega terena zares zahtevna. Tekmovanje so

sredi dirke morali zaključiti tekaški kralji,
ki so že večkrat zmagali na mednarodni
sceni. Meni je na tej progi s162 kilometri
in 7000 metri višinske razlike med to tekaško smetano uspelo osvojiti 14. mesto,
v svoji kategoriji pa sem bil celo drugi. V
veliko pomoč so mi bili Ljubitelji Kala in
seveda žena Klavdija To so moji najbolj
zvesti navijači.«
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Avtor: Gregor Lisec | Foto: KK Hrastnik

Avtor: Gregor Lisec

Košarkarji opravili delo, zdaj gara uprava

Še bo pela (prvoligaška) ziga-zaga …

Za hrastniškimi košarkarji je, kot se strinjajo ekipa in vodstvo kluba, uspešna
prva sezona po vrnitvi v drugoligaško
druščino. Varovanci zagorskega stratega
Blaža Berganta so jo končali na osmem
mestu v konkurenci dvanajstih moštev.
Na Logu so dokazali, da sodijo v drugi
kakovostni rang slovenske košarke in ne
v tretjega, od koder so pod vodstvom

Bergantovega predhodnika Gregorja
Hafnarja splezali lani. Ne samo, da so se
zlahka obdržali v ligi, spogledovali so se
tudi s precej višjo uvrstitvijo od na koncu dosežene. »Bili smo osmi v zgornjem
domu prvenstva, ampak s petouvrščeno
ekipo smo imeli enak izkupiček zmag in
porazov. Ena zmaga več, pa bi bili peti.
Tako da res uspešna sezona. Doma smo
izgubili le s Sežano in Celjem, medtem
ko je prvak Podčetrtek v Hrastniku padel.
Res lepa sezona,« je z videnim zadovoljen predsednik kluba Uroš Godicelj.
Hrastniški voz so tudi v letošnji sezoni
naprej vlekli izkušeni 37-letnik Gašper
Ovnik, ki se mu leta poznajo kot vinu
– več jih šteje, boljši je –, Klemen Požin
in otrok kluba z Loga Matic Babič. Tudi
slednji je doseženemu in prikazanemu
v sezoni 2018/19 dal pozitivno oceno. »Z
letošnjo sezono moramo biti zadovoljni,
saj smo dosegli glavni cilj, sredino lestvice, ki smo si ga zastavili pred začetkom
tekmovanja. Kljub precejšnjim težavam s
poškodbami, nam je uspelo doseči polovičen izkupiček zmag in porazov. Lahko

pa bi dosegli še kakšno zmago več, če
ne bi bilo omenjenih poškodb in bi nam
na nekaterih tekmah priskočila na pomoč tudi športna sreča. Za konec bi se
v imenu celotne ekipe zahvalil številnim
navijačem, ki so nas podpirali skozi celotno sezono. Tudi zaradi njihove pomoči
jo lahko označimo kot uspešno,« je v izjavi za javnost prek klubskih kanalov dejal
kapetan Hrastnika.
Košarkarji so svoje delo na igriščih dvoran po Sloveniji opravili zadovoljivo, zdaj
so na potezi v upravi kluba, ki v teh tednih gara, da bi hrastniško košarko v bodoče obdržala vsaj na primerljivi ravni.
Vemo, podmladka ni oziroma so fantje
še premladi, da bi jih lahko vrgli v vodo,
zato ekipa terja večjo investicijo. Denarja
za šport pa v hrastniški občini prav tako
kar kronično primanjkuje. »Kot rečeno,
sezona je bila uspešna. Sedaj pa na vso
moč delamo, se pogovarjamo s trenerji in igralci ter želimo skupaj pripraviti
pozitivno zgodbo za naprej. Situacija ni
enostavna, ampak se trudimo,« je zaključil predsednik kluba.

Avtor: Gregor Lisec

Pred Hrastničanom padajo že legende
Niti 21 let še ni dopolnil Darko Jorgić, pa
o njem že lahko govorimo kot številki
ena slovenskega namiznega tenisa. Na
lestvici ITTF-ja je trenutno 40. igralec
sveta za seboj pustil tudi legendo tega
športa na sončni strani Alp Bojana Tokića. V nemški bundesligi je kljub porazu
v finalu navdušil.
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Za Jorgićem so pestri tedni. Konec maja
je nastopil na mednarodnem prvenstvu Kitajske v Shenzenu, turnirju, ki je
po kakovosti še močnejši od svetovnega
prvenstva, in tam za las ostal brez glavnega turnirja 32 igralcev. A ni razočaral,
daleč od tega. Fant je še mlad, časa in
prostora za napredek je še dovolj, svetovna smetana pa ni več daleč. V Evropi se že zdaj zlahka kosa z najboljšimi.
Ne le to, tudi premaguje jih.
V končnici nemške bundeslige, kjer brani barve Saarbrückna, je na poti v finale
med drugimi premagal slovitega Nemca
Tima Bolla. Enega najboljših Evropejcev
vseh časov, enega redkih, ki je težave
delal celo nedotakljivim Kitajcem. V finalu se žal ni izšlo po Jorgićevih načrtih. S
soigralci je tik pred odhodom v Shenzen
pred 3000 gledalci v frankfurtski Fraport
Areni moral priznati premoč Ochsenha-

usnu. Po porazu ni skrival razočaranja,
četudi je bila to še ena uspešna sezona.
»Vedno je grenko, če moraš sprejeti medaljo za drugo mesto. Lahko bi bilo tudi
3: 0 za nas. Vendar je Ochsenhausen
še vedno zasluženo zmagal,« je nemškim medijem povedal Jorgić. Besede, ki
kažejo, da je rojeni zmagovalec.
V Saarbrücknu to vedo, zato so s hrastniškim draguljem pred finalom podaljšali
pogodbo še za eno leto. »Kar je Darko
storil pri teh letih v tej sezoni, je neverjetno. Skupaj s Patrickom Franzisko (kapetanom moštva op. p.) oblikuje temelj
naše ekipe v naslednjih nekaj letih,« je
za tamkajšnji Sarbruecker Zeitung dejal
športni direktor Erwin Berg. Od Darka
v najmočnejši ligi v Evropi pričakuje(jo)
ogromno, podobno kot vsa Slovenija.
Upravičeno in zasluženo.

V hrastniškem kegljišču so bili vedno glasni navijači domačega Enemona, prej Sineta, v preteklosti vajeni boja za uvrstitev
na evropska tekmovanja. V minuli sezoni
so trepetali za obstanek v najmočnejši
državni ligi. In si na koncu oddahnili.
Bera ni bila bogata. Le pet točk so v 18
tekmah osvojili kegljači Hrastnika, kar 28
manj od državnega prvaka Konstruktorja, a na njihovo zadovoljstvo tri več od
zadnjeuvrščenih Jesenic, ki so se tako kot

edine preselile ligo nižje. Vsekakor slabši izplen, kot so ga bili na Logu vajeni iz
prejšnjih sezon, vendar sprejeli so ga odprtih rok. Ni jih malo, ki pravijo, da je že
obstanek Hrastničanov v ligi pravi mali
čudež. Pred sezono so jih namreč zapustili mnogi ključni nosilci igre, od Hočevarja, Skalickyja, Šparembleka, Pajniča do
Borteka. Skratka, praktično vsi 'ta glavni'.
Še bo torej v kegljišču nad hrastniškim
nogometnim štadionom odmevala tista

znamenita 'ziga-zaga, ziga-zaga, hej,
hej, hej', toda vprašanje, kako dolgo še
v prvi ligi. Če jim poleti v svoje vrste ne
uspe pripeljati kakšne kakovostne okrepitve, bo obstanek v ligi v naslednji sezoni (s pričetkom meseca septembra)
predstavljal še precej večji podvig kot v
prejšnji. Tržnica bo odprta med 15. junijem in 15. julijem …

Avtor: Gregor Lisec | Foto: Jan Kraner

Z domačimi fanti v prvo, drugo ali tretjo ligo
Poleg Luke Dončića, Lionela Messija,
Cristiana Ronalda, LeBrona Jamesa,
Rogerja Federerja in, da ne naštevamo
dalje, večine ostalih največjih športnih
(super)zvezdnikov sveta, je lahko Slovenija letos prek osrednjega športnega
programa na delu videla tudi dolske rokometaše. Televizijske kamere so v Dolanki žal posnele dokončno obsodbo na
izpad, a Dolani med slovensko rokometno smetano niso pustili slabega vtisa.
Daleč od tega.
Kar enajst točk zaostanka za Ormožem
na odrešilnem desetem mestu ne kaže
realne podobe dolske sezone. Vrednost
delnic je strmo padla spomladi, po domačih porazih z zgornjima sosedoma na
lestvici Ormožem in Dobovo, po katerih
so se v klubu zahvalili sicer priljubljenemu in tudi uspešnemu trenerju Alešu
Sirku – ne nazadnje je Sevničan sezono
prej vrnil prvo ligo v Zasavje – ter okrepitvi pred sezono Luki Koprivcu. Po tem
so vsi le še komaj čakali na konec sezone. Zaključili so jo s šestimi zmagami,
dvema remijema in šestnajstimi porazi.
Lahko bi se zgodba obrnila tudi povsem
drugače, zato ostaja nekaj obžalovanja.
Nekaj so Dolane stale poškodbe, predvsem kapetan in najpomembnejši člen v
ekipi Gregor Klepej je moral večkrat na
bolniško. Na nekaterih tekmah je zmanjkalo moči in koncentracije, pogosto kanček športne sreče, tudi sodniške kraje,
pardon, napake so odnesle kakšno točko ali dve (ali tri, štiri, pet …). No, žoga

ne laže, kot je kar redni hrastniški gost iz
Amerike Dončić zavpil na eni od tekem v
ligi NBA in verjetno bo to v dolskem primeru kar držalo. Žoga, ki so jo imeli v rokah, a zapravili, pravi, da je dolski izpad
nazaj v 1. B ligo zaslužen.
Predsednik Dejan Selak, sicer ena od legend kluba, se je sprijaznil, da je to pač
dolska realnost. »Tako kot ob prejšnjem
izpadu iz prve lige pred dvema letoma
se zavedamo, kje nam je mesto. Roko na
srce, smo vaški klub in iz tega ne delamo
nobene revolucije,« je dejal naslednik
Roka Petriča in povzel, kako so sezono
videli v klubskih prostorih Dolanke: »Videnje mene in uprave je tako, da nismo
sestavili slabe ekipe. Tudi okrepitve so
bile kar posrečene, upravičile so svoje
prihode. Polagam pa del krivde za izpad tudi nase, in sicer zaradi dogovorov v nekaterih pogodbah, da so lahko
določeni igralci trenirali le po trikrat tedensko. Poznalo se je, da nismo profesionalci, ne jaz ne igralci. Vsi imajo obveznosti, od službe do šole. In enostavno
je bilo premalo vložka v treninge. To se
je pokazalo, ko so se tekme lomile in je
začela padati koncentracija.«
Nekaj lepih zmag bo ostalo v spominu.
Posebej tista nad Ribnico, lanskim podprvakom in letos tretjo ekipo Slovenije, je
bila bleščeča. Nasploh pa je Dolanka v
tej sezoni obveljala kot dvorana, kamor
noben nasprotnik ni prihajal brezskrben. Nekateri so se v njej spotaknili, lovili
mnogi, le serijski slovenski prvak Celje

se je do pričakovane zmage sprehodil.
Skratka, Dol ni bil med slovensko elito
nobena 'kanta za nabijanje'.
V naslednji sezoni se trenutno glavni zasavski ambasador v kolektivnih športih
vrača med drugoligaše (uradno v 1. B
ligo), kjer se počuti najbolj domače. Kot
pravi Selak, takojšnja vrnitev v prvo ligo
ni prioriteta, cilj v naslednji sezoni bo
zgornji del lestvice. Priložnost bodo še v
večji meri dobili doma vzgojeni igralci.
»Filozofija mora sloneti na domačih fantih. Zadaj je treba delati ekipo, potem pa
kolikor bo generacija močna, bo močna. Ali bo to prva, druga ali tretja liga,
treba se je sprijazniti,« je sklenil Selak,
ko je opravil prve razgovore z igralci in
strokovnim štabom glede prihodnosti. Ta
je povezana s Tadejem Simončičem kot
glavnim trenerjem, glede ekipe pa še ni
znano. Predsednik želi zadržati na kupu
vse svoje može, tja do avgusta, ko bo
Simončič sklical priprave, pa bo jasno,
kako uspešen bo pri svoji nameri.
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Avtorica: Maruša Stoklasa Drečnik | Informator & foto: Hanzi Grum

Glažerji in knapi

Želja po odkrivanju domačega Zasavja skozi povedke – socialne, zgodovinske, šaljive itd. – je bila vodilo
Hrastničanke Maruše Stoklasa Drečnik pri pripravi magistrske naloge.
»Dedek Polde, upokojeni »štromersk
glažer«, ki zna v jasnih, poletnih paških večerih pričarati »šjir luknje«,
ljubezen do šihta, Glažute, dritlov,
lova na polhe, prismodarije! Takšne
in drugačne! Na katere pa se nikakor

ne sme pozabiti! Ker je to del njega,
mene, nas! Stoklasov, Ocepkov, Grumov, Wolfandov … Hrastničanov! Zasavcev! …,« pove Maruša, ki namerava zbrano gradivo kmalu izdati tudi
v knjižni obliki. Ne bodo zajeti samo
glažerji, ampak tudi knapi. Za »gušt«
pa vam bomo v novi rubriki Hrastovega lista omogočili, da v skrinjo
hrastniških (zasavskih) spominov
pokukate že pred tem …

Šrilanka –
otok plantaž čaja

Vajzlanje
Nekateri glažerji so bili znani po tem, da
so ga radi pili. Velikokrat se je zgodilo, da
so celo cvulngo pustili v gostilni. In to še
isti dan, ko so jo dobili. Potem so pa prišli
domov in začeli še vajzlat, ker so bili nadelan. Takrat je vse letel po lufti: štoki,
štokrli, klužuje … Nekdo je nekoč svojega
brata v tem stanju s podstrešnega okna (v
steklarski koloniji) držal za eno nogo. Mi
smo pa spodaj čakali, da bi ga prestregli,

če bi slučajno padel. Ja, tudi krniflali so se.
Mi smo v koloniji živeli v pritličju, nad nami
je bil pa stric – mamin brat Pepče. On je
tudi pogosto vajzlal. Ko je nekoč prišel
domov in spet začel razgrajati, je mama
vzela širakel (je bil zraven špurheta) in šla
nad njega. »A spet opice špilaš? Ne boš
delal sramote Povšetam!« In ga je kar s
tistim širaklom pošteno naprala. Potem je
bilo pa nekaj časa mir.

Cvulnga – plača za opravljeno delo
Vajzlat – razgrajati
Po lufti – po zraku
Štoki – podboje
Štokrli – manjši stoli brez naslonjala
Klužuje – pohištvo
Krniflali – pretepali
Širakel – kljuka za čiščenje peči

Hrastniške muzejske zgodbe
ustanovljenega Tehničnega muzeja Slovenije (1951), Franja Baša, ki je predlagal, da bi se v prvi vrsti v Hrastniku ustanovil steklarsko-tehnični muzej, ki bi se
mu priključil t.i. lokalni muzej. Predlagal
je tudi, da bi se ta muzej ustanovil blizu
steklarskega obrata, da bi si tako lahko
obiskovalci ogledali še slednjega. Vajeti za ustanovitev muzeja je tako v svoje
roke prevzel lokalni odbor za prosveto in
kulturo, ki mu je predsedoval Alojz Hofbauer. V 50-ih in delno 60-ih si je odbor
prizadeval predvsem v smeri ustanovitve
steklarsko-tehničnega muzeja, vendar
pa je glavni problem vseskozi predstavljala prostorska stiska. Hrastniška industrija takrat ni imela niti dovolj stanovanj
za svoje delavce, torej še manj primernih prostorov, kamor bi lahko umestili
muzejsko zbirko. Kljub temu je steklarna
v ta namen na razpolago ponudila eno
sobo v gradu – za zbiranje materiala.2
Ob razmišljanju o lokaciji muzeja se je
porodila tudi ideja o postavitvi nekakšnega paviljona-muzeja v bližini gradu
(Vile de Seppi), kjer bi ponudili urejen

prikaz razvoja steklarske industrije.3 Zaradi prostorske stiske je bilo gradivo tako
razstavljeno na različnih lokacijah: leta
1958 na primer v rudniški restavraciji,
leta 1963 so del gradiva postavili v Menihovo hišo, leta 1966 pa so v stari nemški
šoli (na današnji lokaciji) uredili razstavo
v učilnici v spodnjem nadstropju. Po selitvi vseh učencev na šolo na Logu, leta
1973, so na današnji lokaciji postopoma
uredili štiri zbirke.4 Alojz Hofbauer odprtja muzeja v prostorih, kjer ta domuje še
danes, ni dočakal, še manj odprtja steklarsko-tehničnega muzeja, saj je maja
1972 umrl. Za namen odprtja muzeja pa
je Hrastničanom uspel zbrati in ohraniti
okrog 1600 različnih zgodovinskih predmetov, od tega približno 200 povezanih
s samim začetkom steklarstva v Hrastniku. Kljub vsemu trudu in naporom pa veliko kulturno izgubo za hrastniško dolino
predstavlja odločitev uprave rudnika
leta 1956, ko je ta vse zbrane muzejske
rudarske predmete oddala v Velenje,
kjer se je takrat ustanavljal muzej rudarstva.

1. vir: Franc Guzej https://www.dnevnik.si/1042784760) 2. vir: Zasavski vestnik (13. 10. 1953), letnik 6, številka 41. URN:NBN:SI:DOC-YWSF4FJLfrom http://www.dlib.si 3. vir: Zasavski tednik (01. 01.
1964), letnik 17, številka 1. URN:NBN:SI:DOC-GUUBYUKRfrom http://www.dlib.si 4. vir: Vodič po zbirkah hrastniškega muzeja
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tsunamija pred 15 leti. Žal po velikonočnih terorističnih napadih mnoge
države odsvetujejo potovanje na otok
v Indijskem oceanu, ki si ga je za preživljanje zimskih počitnic izbralo kar
nekaj Hrastničanov. Med njimi tudi
naša družina.

Kot večina turistov smo tudi mi z letališča
v Kolombu izbrali pot v notranjost otoka,
do mesta Kandy, ki je drugo največje na
Šrilanki. Vožnja s taksijem po regionalni
cesti je trajala skoraj tri ure, čeprav gre
za zgolj 100-kilometrsko razdaljo. Cestni
promet na Šrilanki je namreč prav posebno doživetje, saj nobeno vozilo ne
vozi več kot 60 kilometrov na uro, ceste pa so polne najrazličnejših prevoznih
sredstev: motorji, tuk-tuki, avtobusi, avtomobili, tovornjaki itd. Naletimo pa lahko tudi na čredo krav ali kakšno drugo
žival. Promet naj bi potekal po levem
pasu, a je večkrat izgledalo, kot da vozniki ne upoštevajo nobenih pravil oziroma vozijo po principu “večji - močnejši”,
veliko se vozi v škarje in prehiteva ob
spremljavi glasnega hupanja. Kljub vsemu kaosu pa hujših nesreč ni bilo videti.

relikvija shranjena dobesedno za zaprtimi vrati polnimi ornamentov – na ogled
jo postavijo samo ob praznikih in pomembnejših dogodkih.

Špurhet – manjša peč v kuhinji

Avtor: Primož Frajle

Prvi, ki se je v naši dolini ukvarjal z zbiranjem zgodovinskih predmetov, je bil
nadučitelj Karel Valentinčič, tudi pisec
ene izmed prvih kronik hrastniške doline.
Njegova zbirka je narasla do tolikšnega
obsega, da je imel v 80-ih letih 19. stoletja v Hrastniku celo svoj zasebni muzej. V
njem je hranil zbirko keltskega in rimskega denarja, najdenega ob Savi in v okolici, razne stare slike, steklenino, pohištvo,
orožje, med drugim tudi puško štajerskega razbojnika Guzeja1 ipd. Ta zbirka
je z Valentinčičem romala v Laško, kjer
je skupaj z drugimi pobudniki leta 1907
ustanovil laški muzej. Naslednja pobuda
za ustanovitev
muzeja je prišla
s strani lokalnega kronista Viktorja Eržena v
50-ih letih (1953)
prejšnjega stoletja. Viktor je
v ta namen v
Hrastnik povabil
ravnatelja novo

Šrilanko, otoško državo do leta 1972
imenovano Cejlon, je Lonely Planet
uvrstil med top destinacije leta 2019.
Poleg kulturnih in naravnih znamenitosti so kot razlog navedli ponovno
odkrivanje severnih predelov, ki so
jih nekdaj nadzorovali tamilski tigri,
in dokončno okrevanje od rušilnega

Kandy - mesto Budinega zoba
Mesto, ki se razprostira na gričih, velja
za kulturno prestolnico otoka in ponuja na ogled veliko znamenitosti. Glavna
je relikvija Budinega zoba, ki jo hranijo
v budističnem templju Sri Dalada Maligawa, postavljenem ob jezeru, ki je
nastalo z zajezitvijo največje šrilanške
reke Mahaweli. Tempelj je na Unescovem seznamu svetovne dediščine. Žal je

Sigirija - Levja skala
Kandy je izhodišče za ogled najprepoznavnejše znamenitosti na Šrilanki – starodavne skalne trdnjave Sigirije,
ki je prav tako na Unescovem seznamu
svetovne dediščine. Zgrajena je na 200
metrov visokem skalnem osamelcu, ki se
dviga nad ravnino poraščeno z džunglo,
kjer se prosto sprehajajo sloni. Na vrhu
skale si je kralj v 5. stoletju dal zgraditi
svojo novo prestolnico in kar težko si je
predstavljati, kako so ta projekt izpeljali.
Še danes je mogoče opaziti miniaturne
stopnice vklesane v živo skalo, zaradi
česar je bil otežkočen dostop in je trdnjava veljala za neosvojljivo.
Sigirijo je možno obiskati zgodaj dopoldne ali pozno popoldne, saj je čez dan
vročina prevelika. Pot najprej vodi preko ostankov nekdanjih vrtov in nato po
stopnicah ob skali vse do glavnega vhoda v palačo, ki je bil nekoč v obliki leva,
danes pa so ohranjene le še levje šape.
To je razlog, da se Sigirija imenuje tudi
Levja skala. Na tej točki se prične najtežji
vzpon, po montažnih kovinskih stopni-

cah in jeklenicah. Od pogleda navzdol
se lahko človeku kar hitro zvrti v glavi.
To izkoriščajo tudi nekateri domačini, ki
turistom ponudijo pomoč (jih vodijo za
roko), za kar pa jih je seveda potrebno
na vrhu primerno denarno nagraditi. Situacija velja tudi za pot nazaj.
Znameniti vlak Kandy - Ella
Želja vsakega popotnika, ki obišče Šrilanko, je vožnja z vlakom med mestoma
Kandy (488 m n. m.) in Ella (1.041 m n. m.).
Gre za 163 kilometrov dolgo vožnjo med
gosto džunglo in hribovito pokrajino s
plantažami čaja, ki velja za eno najslikovitejših na svetu. Sicer se železniška pot
v osrčje države prične v glavnem mestu
Kolombu in konča eno postajo za Ello, v
Dambulli. Zgrajena je bila leta 1864 pod
vladavino Britancev, ki so prevažali čaj
(nekaj časa tudi kavo) v glavno pristanišče otoka za izvoz po celem svetu.
Vožnja z vlakom je počasna in med obema mestoma traja šest do sedem ur. Kupiti je možno vozovnice za prvi, drugi in
tretji razred. Za prvi in drugi razred jih je
možno rezervirati, vendar se hitro razprodajo. Za tretji razred je število vstopnic neomejeno in se kupijo na dan odhoda, vendar je vprašanje, ali dobiš prost
sedež. To je bila tudi naša največja skrb.
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Kljub temu, da veliko potnikov iz Kolomba v Kandyju izstopi, jih lahko vstopi še
več in do sedeža se prebijejo le najhitrejši. Vseeno pa je bila naša izkušnja
pozitivna, kjub temu da so nam ponujali
vozovnice s črnega trga in svetovali najrazličnejše trike, kako do sedeža.
Poleg čudovite pokrajine, ki bi jo človek
kar naprej fotografiral, se je na vlaku
vedno kaj dogajalo. Tako so na sosednjih
sedežih sedeli srednješolci, ki so si pot
krajšali s prepevanjem. Iz kupeja v kupe
so se drenjali prodajalci z oreščki, narezanim sadjem in ocvrtimi prigrizki ter pijačo. Proti koncu poti, ko vlak pelje skozi
več tunelov, ki so v popolni temi, so otroci domačinov ob vsakem vstopu v tunel
pričeli kričati, kot bi bili na vlakcu smrti.
Kričanje je ponehalo, ko je bil vlak spet
na dnevni svetlobi.
Vozovnica za tretji razred stane 1,5 evra
na osebo, kar je res neverjetno za tako
dolgo in nepozabno pot z znamenitim
vlakom, ki se povzpne tudi do 1.613 m
nadmorske višine.
Ella – med plantažami čaja
Ella je mesto med zelenimi griči in čajnimi plantažami z zelo nestanovitnim vremenom (iz sonca v dež in obratno), poleg tega pa je zaradi visoke nadmorske
višine tudi dokaj hladno, kar je najbolj
občutiti čez noč. Mesto ponuja številne
možnosti za pohodništvo, ogled slapa
Ravana, sprehod do kamnitega mostu Nine Arch Bridge z devetimi loki itd.
Najbolj fascinantno je čajno grmičjevje,
ki ustvarja pokrajino različnih zelenih
odtenkov: svetlo zelena barva je rezervirana za še neobrane grmičke čaja, temno zelena za že obrane. Vso to zelenje
prekinjajo obiralke čaja v pisanih oblačilih, ki opravljajo najslabše plačano delo
na Šrilanki (en dolar na uro). Tudi zato
večkrat kar čakajo, da jih fotografiraš in
nato nagradiš z napitnino.
Blizu Elle smo si ogledali največjo tovarno čaja v t. i. Uva regiji - Halpewatte tea
factory. Organizirajo ogled proizvodnje
čaja z degustacijo, imajo tudi manjšo trgovino. Tam smo izvedeli več o procesu
izdelave, ki v celoti traja en dan. Tako zeleni kot črni čaj se pridobivata iz ene rastline, razlika je le v fermentaciji – za črni
čaj je ta dve uri daljša. V izvoz gre naj-

boljši čaj, slabša kvaliteta ostane doma.
Prav takšna je tudi kvaliteta čaja v filter
vrečkah. Zanimiv je tudi podatek, da je
gojenje čaja na Šrilanki staro nekaj več
kot sto let. Pred tem so bili eni največjih
pridelovalcev kave na svetu, vendar je
kavne nasade in kasneje celotno industrijo uničila kavna podgana.
Narodni park Udawalawe in slonja
sirotišnica
Živalski svet na Šrilanki je izjemno bogat in raznolik. Tako v razdalji nekaj kilometrov najdemo največjega sesalca
na kopnem in največjega sesalca v vodi.
Najprej smo se odločili da si v živo pogledamo prvega – šrilanškega slona, ki je
ena od treh priznanih podvrst azijskega
slona, avtohtonega na Šrilanki. Za obisk
smo izbrali narodni park Udawalawe, ki
je tretji najbolj obiskan v državi. Res nepozabna izkušnja, šele ko doživiš pogled
na ta velika bitja v naravi, se zaveš, kako
mogočne živali so. Poleg slonov smo na
vožnji videli še različne ptice, opice, vodne bivole in krokodila – del parka obsega namreč velik jez, okrog njega pa
je veliko močvirnatih predelov. Sloni so
nekoč na Šrilanki predstavljali eno največjih delovnih sil. Zaradi poseganja človeka v njihovo okolje in divjih lovcev se je
slonja populacija zmanjšala, posledica
je bila tudi veliko število slonjih sirot. Tem
pomagajo slonje sirotišnice, ki jih pripravijo na življenje v divjini. Obiskali smo
Elephant transit home blizu narodnega
parka, kjer s plačilom vstopnine turisti
vsaj malo poskrbimo za njihovo oskrbo.
V zameno za prispevek obiskovalcem
omogočijo ogled hranjenja z mlekom.
Največji morski sesalec
Doživetje, ki ga na Šrilanki ni zamuditi, je
opazovanje največjih živali na svetu – sinjih kitov ob obali Mirisse. Za to je treba
vstati zgodaj zjutraj, saj ladje iz pristanišča izplujejo ob 6.30, na odhod pa je
potrebno počakati vsaj pol ure prej. Rezervacijo in plačilo prevoznika morate
urediti najmanj dan vnaprej, najbolje pa
je izbrati okoljsko osveščeno ladjo, ki ne
moti in zasleduje kitov. Na ladji poskrbijo
tudi za zajtrk, vodo in sadje, kar malce
smešno pa je bilo videti, ko so ponudili
tablete proti slabosti, ki smo jih evropski

turisti prijazno zavrnili, azijski pa pojedli brez zadržkov. Po sončnem vzhodu
se končno odpravimo na odprto morje,
sproti opazimo še skupino delfinov, nato
voznik ugasne motor in čakamo. In kmalu zagledamo prš vode, ki jo je kit pihnil v
zrak. To se še nekajkrat ponovi, ko mine
približno sedem minut pa se iz vode
dvigne še njegov rep. Da se kit ponovno
vrne na površje, je potrebno počakati 12
minut. Gre za ogromne živali – v dolžino
merijo 30 metrov in tehtajo 170 ton. Videli smo kar pet izhodov kitov, s tem, da
so enkrat na površje priplavali kar trije
hkrati. Neverjetno doživetje, ki pa ga zaradi močnega zibanja na valovih ne priporočamo osebam s slabim želodcem.
Peščene plaže in želve
Šrilanka ima 1.585 kilometrov dolgo
obalo s številnimi lepimi peščenimi plažami. Mi smo svojo našli med mestoma
Mirissa in Matara, kjer smo si zaliv delili
z morskimi želvami. Te ponoči pridejo iz
morja in na obali ležejo jajca. Pohvale vredno je, da policijska obalna enota
ta jajca odnese na varno, kjer se po 45
dneh iz njih izležejo male želvice. Slednje
vsak teden vračajo nazaj v morje in ta
dogodek je prava paša za oči.
Morske želve so na Šrilanki ogrožena vrsta, prav tako so v zadnjem času postala
ogrožena njihova jajca, ki so pridobila
sloves gurmanske specialitete. Zato je
na otoku veliko zavetišč, ki domačinom
v zameno za najdena jajca ponujajo
plačilo. Od nekega domačina smo sicer
izvedeli še, da je bil pred 50 leti glavna
otoška specialiteta želvji kari …
Za zaključek
Šrilanka je dežela, kjer kot razlog za
obisk težko izpostaviš zgolj eno stvar. Na
majhnem območju najdemo raznoliko
pokrajino, kulturne znamenitosti, pester
živalski svet, okusno hrano in prijazne
ljudi. Ti so, bolj kot se oddaljujemo od
turističnih krajev in poti, še prijaznejši in
pristnejši. Država ima svoj čar in čeprav
(še) ni tako turistično razvita kot na primer Tajska, je, v kolikor se bo po zadnjih
dogodkih varnostna situacija izboljšala,
gotovo vredna obiska.
– Ana

FOTO Levo zgoraj v smeri urinega kazalca: 1: Okrepčilo se ponuja na vsakem koraku. Iz kraljevega kokosa najprej s slamico porkamo sok, nato ga prodajalka z mačeto spretno razseka in ponudi še njegovo meso. 2: Ob posedanju na idilični plaži v Hikkaduwi si je težko predstavljati, da je leta 2004 tsunami tu izbrisal praktično vse. Moč smrtonosnega vala je bila tolikšna, da je s tirov odnesla celo vlak med vožnjo.
Umrlo je preko 30 000 ljudi, domačini pravijo, da v resnici še mnogo več … 3: Poleg bridkega konca v želvjem kariju na male borke v morju preži še kopica nevarnosti. Ob izpustu na svobodo smo jim zato v mivko zapisali Good luck … 4: Tuk tuk sladoledar. 5: V zadnji fazi vzpona na Levjo skalo postane jasno, zakaj je ta tako dolgo ostala neosvojena. Lahko bi dejali, da gor »rinejo le opice«.
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JUŽNA

KRIŽANKA

Južna je rubrika, ki jo s srčnostjo in znanjem pripravljajo in urejajo
članice Društva kmečkih žena in deklet Hrastnik.

MCH

KRHKI FLANCATI

Testo
•
20 dag bele moke
•
3 rumenjaki
•
2 žlici kisle smetane
•
2 žlici belega vina
•
1 žlica sladkorja
•
Sol

Uživajte v pripravi in pokušnji.

INDIVIDUUM

SOL SEČNE
KISLINE

24 UR

SPLOŠNO
IME ZA
JAPONSKO
BORILNO
VEŠČINO

Avtor:
BRITANSKI
Vladimir
IGRALEC Milovanović,
(PETER)
NAJETO
PERO

22

3

11

50

SPAČEK

GRŠKA
ČRKA

IGR. KOMIČNIH VLOG

ŠAMPION,
AS

GESLO FR.
REVOLUCIJE
SREBRO

DELEC
MATERIJE
VRSTA
STROČNICE
REDKO
ŽENSKO IME
ŠČIT ZA
PRSI

TROPSKI
VIHAR

21

25

49

10

26
48

28

47

20

27

45

7

9

46

12

8
13

15

18
43

29
31

30

32

40
34

39

35
38

37
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17

16

UKR. VIOLIN.
(DAVID)

SL. POLITIK
(BORIS)

STAR
MOŽAK

TAJV.-AM.
REŽIS. LEE

AM. IGRALKA LONG

SKRB,
BRIGA

PLOD V
JEŽICI

VRATI NA
NJIVI

POLNILO ZA
SLADICE

GR. JUNAK NEPRENOSPRED
LJIV ČEK
TROJO
NEKD. AM.
SMUČAR
(TOMMY)

REKA SKOZI
MÜNCHEN
POLOŽAJ,
DRŽA

12 MESECEV
MORSKI
PTIČ

VEČ SATOV,
SATI

AFR. PTIČ
NELETALEC

MESTO NA
NIZOZEM.
ODLOK ALI
ODREDBA
OBLASTI

VODNI ČLENONOŽEC
GRŠKA
ČRKA

LE(S)

KRAJŠE
DRAMSKO
DELO

ANGLEŠKI
PEVEC

GLAVNO
MESTO BiH

NEURJE

41

42

•

MANJŠI
DOM

KDOR
ANKETIRA

AM. SKLAD.
IN DIRIGENT
(DAVID)

14

19

44

40

IZRAELSKI
POLITIK
WEIZMAN

IVAN
ŠPRAJC

PLED

RIM
(IZVIRNO)

6

4

CERKVENI
OBRED

NEM. SKLAD.
IN DIRIGENT
(FRANZ)

AM. IGRALKA BLYTH

5

24

KRALJ
ARGOSA

ŽELEZNICA,
TIR

MESTO V
SEVERNI
ANGLIJI

23
51

LJUDSTVO
N. GVINEJE

PRVOTNI
BOG

ITALIJANSKI
PISATELJ
SVEVO

2

53

RAJKO
PIRNAT

SPRELETAVANJE

55

52

DVOMLJIVEC

UTRIP ŽILE

BARIJ

1

PASMA
LOVSKIH
PSOV V
ISTRI

NORVEŠKI
DIPLOMAT
(TRYGVE)

REKA SKOZI
FIRENCE

PREDEL,
PODROČJE

KLIMAKTERIJ

54

ALUMINIJ

FIGURA PRI
ČETVORKI

DRUGI
RIMSKI
PAPEŽ

VODITELJ
AHAJSKE
ZVEZE

OTROŠKI KOTIČEK

RUSKI
PISATELJ
JEROFEJEV

VISOK
MONOLIT

Poleg se prileže čaj, kava ali
kozarec sladkega vina.

Vse sestavine dobro
premešamo in pustimo
eno uro počivati.

Krhki flancati, kar dvakrat zlati. Na ptujski prireditvi
Dobrote slovenskih kmetij nagrajeni z zlatim
priznanjem in drugič zlato rumeno ocvrti.

OBIRALEC

PSEVDONIM
NEMŠKEGA
PESNIKA
HARDENBERGA

Na pomokani podlagi testo
zelo na tanko razvaljamo in
razrežemo na poljubne oblike.
Segrejemo en liter olja in flancate zlato-rumeno spečemo.
Pečene polagamo na papirnate brisače, da se dobro
odcedijo. Mlačne posujemo z
mletim sladkorjem in ponudimo tople ali hladne.

Mesila, rezala in cvrla je
nagrajenka Erna Deželak
po receptu:

Avtor: Milena Zupan

MESTO V
KAMPANIJI,
ITALIJA

33

Do 15. avgusta 2019 pošljite na naslov: Občina Hrastnik, Pot Vitka
Pavliča 5, 1430 Hrastnik. Izžrebali bomo srečnega nagrajenca,
ki bo prejel praktično nagrado.
Težje besede:
ADRAST, ASMATI, EGALITE, NOVALIS, OJSTRAH.

Rešitev križanke MCH22:
Vodoravno: NOVALIS, OBELISK, LIN, ETE, AREA, RP, ADRAST, OBČINSKI, PSI, KOMIK, BUDO, SPRELET, AG, ARAT, PRABOG, ATOM,
MENOPAVZA, ALBINA, BA, ORKAN, PLET, IŠ, ITALO, KIDRIČ, OČA,
NEGA, KOSTANJ, LOK, ANN, MOE, ISAR, EZER, GALEB, SATJE, EATON, DEKRET, RAK, DRAMOLET, ADAM ANT, SARAJEVO, NEVIHTA.
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