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Zame se novo leto začne septembra. 
Najbrž še učiteljska »deformacija«. V ta, ve-
činoma ne ravno priljubljeni mesec, vsto-
pim s svežim rokovnikom in prav takšnimi 
načrti. Tudi s kakšno tisto tipično januarsko 
zaobljubo, ki se ravno tako tipično sfiži. 
Všeč mi je, ko se ljudje vrnejo z dopustov 
in v mestu ni več čutiti poletnega mrtvila. 
Januarja se praznih žepov in prav takšnih 
glav po novoletnem rajanju skrivamo v za-
vetju centralne kurjave, septembra pa uli-
ce oživijo. Hočeš nočeš, pravzaprav. To je 
mesec nekaterih pomembnih prvič – prvič 
v vrtec, prvič v šolo. Včasih naporen mesec, 
drži. A ostane v spominu, medtem ko bi za 
kakšen meglen, moreč uvod v koledarsko 
leto to težko trdili … Torej, ošilim svinčnik 
in se lotim dela. September namreč prina-
ša obilico dogajanja tudi za tiste, ki nismo 
več prvi črvi. Nove abonmajske sezone v 
gledališčih in drugih kulturnih ustanovah, 
nove sezone takšnih in drugačnih vadb 
za uresničevanje morebitnih zaobljub, 
novi tečaji vseh mogočih veščin –  izbira 
je velika. In ker je poletje napolnilo moje 
baterije, se spet soočam z enakim občut-
kom nemoči kot v osnovnošolskih časih, ko 
mi je mama skušala razložiti, da se v vse 
krožke pač ne morem vpisati. 

Iz tokratne številke Hrastovega lista je raz-
vidno, da pri nas tudi poleti ni bilo prav 
nič dolgočasno, v novo šolsko leto pa smo 
vstopili še bolj energično. Do zadnjega 
kotička polno dvorano Delavskega doma 
Hrastnik je navdušil festival Slovenska nota, 
ljubitelji literature so se srečali na predve-
čeru 34. Mednarodnega literarnega festi-
vala Vilenica, za vse željne dobre družbe, 
zabave in vrhunske kulinarike pa je bil za-
detek v polno Funšterc – Festival stekla in 
zasavske kulinarike. Prvo soboto oktobra je 
že tradicionalno na sporedu Sovretov po-
hod, kjer se bo prav tako našlo za vsakogar 
nekaj, zato le obkrožite ta datum na svojih 
koledarjih in se nam pridružite. — Irena Senčar, urednica

Še vedno pa vas vabimo tudi, da se nam 
pridružite pri ustvarjanju našega skupne-
ga časopisa – pocukajte nas za rokav ali 
pišite na urednistvo.hrastovlist@gmail.
com. To je idealna priložnost za uresniči-
tev kakšnega septembrskega cilja, v kolikor 
menite, da to ni za vas, pa se v Šifrerjevem 
stilu vprašajte, kdaj ste zadnjič kakšno 
stvar naredili prvič. 

September je pravi mesec za to!

Želim vam prijetno branje.
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Gospod Vecko, ko spletni iskalnik 
povprašamo po vas, se večina zadet-
kov začne z navedbo »najboljši sloven-
ski namiznoteniški igralec vseh časov«. 
Kakšen je vaš občutek ob tem?
Občutim neko olajšanje ob priznanju 
dosežkov, neko priznanje in počaščenost. 
Tudi ob vzdevku legenda. Še vedno sem 
del dogajanja, kljub temu, da fizično ni-
sem več prisoten v tolikšni meri. Ljudje se 
me spominjajo, povprašajo po rezultatih. 
Dejstvo pa je, da sem moral v to vložiti 
veliko truda, ni prišlo kar samo od sebe …
Pojdimo na začetek. V čase, ko ste ča-
kali, da so delavci kemične tovarne v 
Hrastniku pomalicali, nato pa umaknili 

Hrastnik ima novega častnega ob-
čana. Legenda mu pravijo v namiz-
noteniškem svetu in Edvarda Vecka 
se ta vzdevek ni oprijel brez razloga. 
Njegovi dosežki takšni namreč so – 
legendarni. Priznanje je na letošnji 
proslavi ob občinskem prazniku pre-
jel v svojem slogu – skromno – a priz-
nava, da mu pomeni veliko.
 
V svoji bogati športni karieri (posa-
mezno, ekipno, v dvojicah in mešanih 
parih) je na svetovnih prvenstvih os-
vojil dve bronasti odličji (Ljubljana 
in München), na evropskih prven-
stvih dve zlati (Berlin in Lyon), dve 
srebrni (Berlin in Malmö) in tri bro-
naste medalje (London, Lyon), tri 
zlata odličja na sredozemskih igrah 
in še eno zlato na balkanskem pr-
venstvu. Osvojil je tudi 27 naslovov 
prvaka Jugoslavije v članski in mla-
dinski konkurenci in 33 naslovov pr-
vaka Slovenije (od pionirjev do čla-
nov). V reprezentanci Jugoslavije je 
igral več kot 200-krat. Med drugim je 
bil tudi mednarodni prvak Sovjetske 
zveze, Avstrije, ČSSR, ZR Nemčije, 
Skandinavije in Jugoslavije. 

A legenda se ne da. Edvard Vecko 
je namreč tudi aktualni državni pr-
vak v kategoriji veteranov nad 75 let, 
njegova trenutna statistika v letošnji 
sezoni rekreativne lige pa je 45 odi-
granih tekem, od tega 39 zmag. 

3. julija, ko se mu je Hrastnik poklo-
nil z nazivom častni občan, bi moral 
igrati na evropskem veteranskem pr-
venstvu v Budimpešti, a mu jo je za-
godlo zdravje. »Vseeno bi prišel,« je 
suvereno zatrdil in dodal, da sprejem 
v Hram športnih junakov in prizna-
nje rodnega kraja v njegovi zbirki po-
kalov in priznanj zavzemata častno 
mesto. 

Srečava se na njegovem domu v 
Čečah.  Za nas časopis je, kljub temu 
da je strasten navijač, izklopil TV-
sprejemnik med prenosom kolesar-
ske dirke po Španiji.

»Hrastničani smo vedno bili veliki in takšni vedno bomo!«
Avtorica: Irena Senčar  •  Foto: osebni arhiv, Branko Klančar, Irena Senčar

mize in začeli s treningi. Več kot 30 na-
dobudnih otrok, bose noge, ena miza. 
Kako je bilo?
Doma sem bil blizu kemične tovarne, 
ampak iz steklarske družine. Meja med 
kemičarji in steklarji je bila stroga, tako 
so v kemični igrali otroci delavcev iz te 
tovarne, ni mogel kar vsak. Star sem bil 
kakšnih 13 let, v osnovno šolo sem ho-
dil in s sošolci smo včasih tam naredili 
kak kurzschluss (kratek stik, op. p.), da 
je odpadel pouk in smo tako lahko šli 
v kino. Ta je bil spodaj v kemični tovar-
ni, tam, kjer je zdaj skladišče, vrteli so 
kavbojke, John Wayne je igral. Ko sem 
hodil mimo, sem zaslišal ploskanje. Šipe 

so bile motne, le skozi eno sem lahko 
videl kopico glav, ki so se ves čas ob-
račale levo in desno. Potekala je tekma 
med Hrastnikom in Trbovljami. Na tistem 
oknu sem sedel tri ure, Johna Wayna ni-
sem videl, a rekel sem si: »To bi pa tudi 
jaz poskusil.« Ko sem prišel domov, sem 
»žical« mamo za lopar. Ni šlo, denarja ni 
bilo. Kljub temu sem vztrajal in začel, lo-
par pa mi je posodil gospod Oberauner, 
ki mi je tudi pomagal, da sem lahko igral 
v kemični. »Pustite otroke, da igrajo,« je 
rekel, pa čeprav niso bili vsi za to. In tako 
se je začelo. 
In kmalu so prišli že prvi uspehi. Kljub 
temu pa ste se po zaključeni osnov-
ni šoli zaposlili v steklarni. Združevati 
delo in športno udejstvovanje na viso-
kem nivoju je danes praktično nemogo-
če, kako je bilo takrat?
Sčasoma so v meni prepoznali talent, 
začel sem zmagovati pri pionirjih in tako 
naprej. Prvi večji turnir sem odigral v 
Zagrebu, naš klub je bil aktiven, udele-
ževali smo se turnirjev, tekmovanj. To je 
bilo pomembno za napredek. Drži, dve 
leti sem delal v steklarni. Doma je bilo 
pet otrok, za študij ni bilo denarja, treba 
je bilo priti do kruha. Delal sem v treh iz-
menah, težko je bilo. Nekoč sem zaprosil 
za dopust, da bi odšel na kvalifikacijski 
turnir v Zagreb. Pa mi ga niso odobrili in 
sem tako direktno z dela odšel na vlak. 
Namesto v Zagreb sem se odpeljal vse 
do Vinkovcev, ker sem namreč trdno zas-
pal. Kaj sem hotel, vrnil sem se v Zagreb, 
tisti dan ni šlo, naslednji pa, tako da sem 
se kljub vsem težavam uvrstil na evrop-
sko prvenstvo. Eno leto se je iz Ljubljane 
v Hrastnik vozil trener, nato pa sem tudi 
sam prestopil v ta klub in tako postal 
eden prvih profesionalcev, ki je od tega 
živel. V meni so prepoznali potencial in 
vložili vame, dobil sem štipendijo, za-
gotovili so mi stanovanje. Ko sem šel v 
Ljubljano, sem bil star 16 let.
Pa doma? So vas podpirali?
Oče ni bil za to. Vedno je rekel, da mora 
človek v prvi vrsti imeti nek poklic, da 
na koncu ne ostane brez vsega. Vedno 
je bil malce črnogled, skrbelo ga je za 
nas. Kasneje je bil sicer ponosen name, 
a mi tega ni nikoli pokazal. Šele kasneje 
sem videl, da je iz časopisov izrezoval 
vse prispevke o meni in jih lepil v zve-
zek. Vse je notri, še zdaj ga hranim. Na 

namizni tenis se ni spoznal, vedel je le, 
kdaj sem zmagal ali izgubil. »Kako lahko 
»fališ« takšno visoko žogo?« je bil nje-
gov komentar nekoč, ko sem igral v Hali 
Tivoli. Mama pa je vse doživljala druga-
če, bolj čustveno. Tudi brat in sestre so 
bili ponosni name. Tudi meni ni bilo lahko, 
ko sem šel v Ljubljano. Prvo leto sem se 
vsak dan vozil domov, življenje pri nas je 
bilo drugačno kot tam. Hrastnika nisem 
mogel kar odrezati. In tako se je začelo 
zares, malo sem imel sreče, malo sem bil 
pa priden.
Ko so se začeli pravi uspehi pa ste druži-
ni najbrž lahko tudi finančno pomagali?
Spominjam se, da sem bil kot evropski 
prvak vabljen na sprejem v Beograd. 
Tam smo dobili denarno nagrado, v go-
tovini. Tako sem se domov vračal z vla-
kom, z dobesedno polnimi žepi denarja. 
S tremi kovčki sem ob enajstih zvečer 
prispel v Zidani Most, vlaka do Hrastnika 
pa ni bilo. Ves denar mi ni prav nič ko-
ristil, peš sem se sam s tremi kovčki v ro-
kah odpravil domov. Potrkal sem in ko je 
mama odprla vrata, sem ves denar vrgel 
v zrak. Jokala je kot otrok. Kupili smo ne-
kaj pohištva, hladilnik, nov štedilnik in te-
levizor. Da, vedno sem pomagal, kolikor 
sem le lahko. 
Kakšen pa je bil po vseh teh uspehih 
odnos vodstva takratne države do vas?
Ah, veste, kako je – dokler nisi nič, te nih-
če ne opazi, ko pa enkrat nekaj dosežeš, 
se situacija obrne. Radi se pridejo »po-
kazat« in čestitat, ko je na kupu veliko lju-
di. Še danes je tako. Mi igralci smo imeli 
od tega zelo malo. Res si moral doseči 
velike uspehe, da si od tega lahko živel. 
Motijo me razlike med športi, med ko-
lajnami. Favorizira se šport, kjer se vrtijo 
velike vsote. Pa to ni prav, šport je šport, 
kolajna je kolajna. Tudi sam bi pred leti 
moral dobiti slovensko športno pokojni-
no, izpolnjeval sem vse pogoje, a nato 
izpadel, ker namizni tenis v mojih časih 
še ni bil olimpijski šport. Krivično, sploh 
ker so včasih svetovna prvenstva na viš-
jem nivoju kot olimpijada. 
Največje uspehe ste dosegli v dvojicah, 
najprej v paru z Ištvanom Korpo, nato 
z Antunom Stipančićem. Znani pa ste 
tudi po tem, da ste prvi evropski igralec, 
ki je proti Kitajcem dobil niz.
Tako je, bil sem specialist za dvojice. S 
Korpo sva bila kot brata, skupaj sva igra-

Edvard Vecko z očetovo »spominsko knjigo«

Lopar legende

Polica je premajhna za vse – del trofej
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ŽPZ Dol pri Hrastniku po 40-letih delovanja z vsto-
pom v novo sezono vabi vse mlade glasove, pevke, 
tudi tiste starejše s premalo časa, in tiste, ki si čas 
lahko utrgate, da se nam pridružite vsak torek ob 
19.00 uri v GŠ Hrastnik. 

Vabljene vse ljubiteljice petja, da s svojo energijo 
in glasom pripomorete k ohranjanju slovenskega 
ljudskega petja ... pa tudi kakšne modernejše par-
titure se najdejo na naših pultih. 

Za več informacij nam lahko pišete na FB ali pa na 
kd.svoboda.dol@gmail.com.

Zapojte z nami …

Srčevke na Unescovem 
seznamu

Razglednice iz Slovenije

Avtorica: Jana Klinc Češnovar

Avtor: IS  •  Foto: Fotosfera, Metka Srebotnik

‘’Nesnovna kulturna dediščina je tisto, kar nas osmišlja. V pri-
meru suhozidne gradnje zidove gradimo, da ohranjamo našo 
kulturno dediščino, in ne zato, da se ločujemo. Klekljamo in 
izdelujemo čipke pa zato, da nas povezujejo, in ne zato, da 
nas osamijo,’’ je ob sprejemu nosilcev vpisnih enot na Unescov 
Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine člo-
veštva dejal minister mag. Zoran Poznič. 

Dogodka so se udeležile in iz ministrovih rok listino svečano 
prejele tudi predstavnice Društva zasavskih klekljaric Srčevke. 
Za društvo je to velika čast, a hkrati tudi odgovornost za priho-
dnost. Srčevke smo sicer zelo aktivne: nadaljujemo s projektom 
»Klekljanje in klekljarske tehnike«, ki je bil januarja prvič pred-
stavljen v Knjižnici Antona Sovreta v Hrastniku, z Društvom za 
zdravilne rastline Zasavje pripravljamo koledar na temo zdra-
vilnih in uporabnih rastlin ter se učimo novih tehnik pri učite-
ljicah klekljanja iz italijanskega združenja Fuselliamo. Upamo, 
da si bodo Hrastničani našo razstavo lahko ogledali še pred 
koncem leta. 

Na povabilo Foto kluba Hrastnik so v sredo, 4. septembra, v 
prostorih Mladinskega centra Hrastnik svoje delo predstavili 
člani kolektiva Fotosfera, ki od leta 2015 pod skupnim imenom 
gradijo zgodbo Razglednic iz Slovenije. Pogovor z njimi je ob 
projekciji fotografij vodil Simon Tanšek. 

Kako in zakaj se oblikuje okolica v kateri živimo? Kaj vpliva na 
naš urbano-arhitekturni okus in na odnos do soljudi? O tem 
in še o čem se sprašujejo člani kolektiva in preko fotografij na 
nagajiv, ironičen in absurden način beležijo  vsakodnevne pri-
zore. V teh naturalistično zabeleženih trenutkih se lahko vsaj 
delno prepozna vsak od nas. Ali se bo temu nasmejal ali se nad 
situacijo zamislil pa je odvisno od posameznika.

Fotosferovci so drugačen in hkrati dobeseden pristop ubrali 
tudi v oblikovanju same fotoknjige Razglednice iz Slovenije. To 
namreč sestavlja izbor fotografij na posameznih perforiranih 
listih oziroma razglednicah, ki jih je mogoče iztrgati in posla-
ti želenemu naslovniku. S kakšnim namenom, komu in kakšen 
motiv, pa je prepuščeno vsakemu posamezniku …

terjem odpeljali v Himalajo, na 6000 me-
trov nadmorske višine. Pa me nekdo tam 
pozdravi z m.. ….. (znana trboveljska klet-
vica, op. p.). So bili Trboveljčani, z Rudisa. 
V Indiji sem sicer dobil vseh 57 tekem, ki 
sem jih igral. Pa veste zakaj? Ker je bilo 
tako vroče, da si se zaradi »kondenza« 
po tleh vozil, jaz sem bil pa zaradi dela v 
steklarni tega navajen. (Smeh)
Kako ste se odločili za konec tekmoval-
ne kariere in odhod v trenerske vode? 
V obdobju od 1970-1976 ste bili državni 
selektor avstrijske reprezentance, nato 
leto dni trener Olimpije, sledil je odhod 
v Nemčijo. Zakaj tujina?
Prišlo je povabilo, treba je bilo živeti, pa 
sem šel – po sili razmer. Pred odhodom 
sem jokal, ni bilo lahko, nikamor nisem 
želel, navezan sem bil na dom. Ustvaril 
sem si že družino in Petra (mlajša hči, 
op. p.) je bila še dojenček, ko smo šli. A 
poskrbeli so za nas, še poln hladilnik nas 
je pričakal. Tako sem postal eden prvih 
profesionalcev Bundeslige, v kateri sem 
igral do 47. leta. Hkrati sem se ukvarjal 
tudi s trenerstvom, torej trener in igralec 
obenem. Leta 1981 smo se vrnili nazaj v 
Jugoslavijo, ker so mi obljubili mesto zve-
znega trenerja. Pa je vse skupaj padlo 
v vodo. Kot vodjo študentske reprezen-
tance so me poslali v Haifo, v Izrael, in 
mi naročili, naj imam široko odprte oči. 
Ko smo se vrnili, sem povedal, da mene 
zanima samo namizni tenis. Pa sem pa-
del v nemilost – za 15 let. V domovini sem 
tako ostal do leta 2000, nato pa se zara-
di spleta okoliščin spet odpravil v Avstrijo. 
Kot trener sem tam dosegal lepe uspe-
he, vzgojil sem igralca, ki je nato postal 
državni prvak v vseh kategorijah, pa na 
začetku še teči ni znal dobro. (Smeh) 
Nato pa sem prišel do točke, ko je bilo 

la deset let, osvojila 12 naslovov. Vedno 
se je vedelo Korpa in Vecko, tudi pri 
hotelskih sobah. Nato pa so se trenerji 
odločili za menjavo in mi za partnerja 
določili Stipančića, ki še ni imel 18 let. Bil 
je levičar, jaz pa sem imel hitre noge in 
dober forhend. To je bila prva kombina-
cija levičar-desničar in nihče ni nič pri-
čakoval od nje, naju. Pa sva se super uje-
la in znašla v finalu, kjer sva zmagala. To 
je bilo leta 1968 v Lyonu. Od takrat je to 
najboljša kombinacija za igro v dvojicah. 
Azijci so v namiznem tenisu tako uspeš-
ni, ker je takšna njihova mentaliteta, so 
izredno agresivni. Saj včasih kakšnega 
»nabiješ« na kakšnem turnirju, a vsee-
no. Ko sem kot prvi Evropejec leta 73 na 
svetovnem prvenstvu v Pragi Zhuang 
Zedongu, trikratnemu zaporednemu 
svetovnemu prvaku, vzel en set, je bila 
to senzacija. Bil je moj idol. Ko sem se 40 
let po tem dogodku mudil na Kitajskem, 
sva se srečala. Takoj me je prepoznal. 

Kot vrhunski športnik ste bili v časih 
nekdanje Jugoslavije med redkimi, ki so 
imeli možnost potovati.
Danes ljudje ne vejo, kaj imajo. Danes 
lahko gremo, kamor želimo. Takrat se 
sploh ni razmišljalo o tem, da bi me kdo 
od bližnjih spremljal in navijal zame na 
kakšni tekmi v tujini. Pa tudi nas so imeli 
na očeh. V slaščičarni so v Sovjetski zvezi, 
ko je bil svet razdeljen na dva bloka, za 
sosednjo mizo sedeli možje v plaščih, z 
izrezanimi luknjami v časopisih. V hotelih 
pa je na vsakem hodniku stala »gospo-
dinja«, opremljena s štirimi ogledali, in 
preverjala, kdo kam gre. 
A videl sem svet. Deset mesecev na leto 
sem bila na poti, že leta 1963 sem tri me-
sece bival v Indiji. Nekoč so nas s helikop-

dovolj. To sem natanko začutil in ve-
del, da se moram vrniti domov. Ves čas 
sem vedel, da se bom vrnil v Slovenijo, v 
Hrastnik. Veste, kadar koli in kjer koli po 
svetu sem ob prijavi v hotel vedno zapi-
sal hrastniški naslov. Rekel sem si tudi, da 
bom igral tako dolgo, da bom ob zmagi 
slišal slovensko himno. In sem jo – prvič 
leta 1996 na evropskem prvenstvu na 
Dunaju. 
In kako poteka upokojensko življenje 
legende?
Dvakrat do trikrat na teden še vedno 
igram, udeležujem se turnirjev, kolikor 
zdravje dopušča. Sicer pa mirno upo-
kojensko življenje. (Smeh) Sem strasten 
navijač, spremljam šport, z vsem sem na 
tekočem. Pravijo, da ko zadane Chelsea, 
zbudim celo hišo. Pa naši športniki! 
Slovenci smo uspešni, trmasti smo! Tudi 
sam sem bil tak, še na silvestrovo sem 
igral, vedel sem pač, kaj hočem. Če sem 
predolgo doma, postanem zoprn. Rad 
kam grem. Pred 19 leti sva s partnerko z 
novim avtomobilom naredila 7 500 kilo-
metrov dolgo počitniško turo in v Španiji, 
na Costa Bravi, našla prijeten kamp, kjer 
sedaj vsako leto dopustujeva. Avto, šotor 
in gremo. 
Bi našim bralcem za konec želeli kaj 
sporočiti?
Lepo bi bilo, če bi način življenja z deže-
le prišel do mest, da bi živeli malce bolj 
umirjeno. Da bi znali spoštovati drug 
drugega, pomagati sočloveku ter žive-
ti brez egoizma in zavisti. Hrastnik bo 
lahko obstajal, tudi če se zapira rudnik. 
Težki časi so bili in še bodo, a perspek-
tiva je. Vsem občankam in občanom 
želim, da se zavedajo svojih korenin. 
Hrastničani smo vedno bili veliki in takšni 
vedno bomo!

V akciji Novemu častnemu občanu je čestital tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor

PUNT: Traktor na parkirišču trgovskega centra. V ozadju stolp Hmezada, opomin na nekdaj 
paradno disciplino Savinjske doline.
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Letošnji Zasavje Noisefest International 
(ZNFI), ki je potekal med 6. in 7. septem-
brom, je po sili razmer moral zamenjati 
lokacijo. Vse prejšnje edicije festivala so 
namreč potekale v trboveljski vašhavi. 
S selitvijo, pravijo organizatorji, odpi-
rajo novo poglavje na novi lokaciji, ki 
po drugi strani prinaša še več možnost 
za razvoj festivala in še bolj izpostavlja 
transformacijo industrijskih prostorov v 
prizorišče, primerno pravi zvokovni in-
tervenciji. Festival je vzporedno potekal 
tudi na dveh drugih lokacijah – s projek-
cijo v prostoru v Hrastniku ter z dvema 
preddogodkoma v Ljubljani in Mariboru. 
 

Že šesti Zasavje Noisefest International tokrat na novi 
lokaciji Termoelektrarne Trbovlje

Avtor: JL | Foto: Haiku Funeral, Chaotalion

Organizatorji so navkljub temu, da so 
morali iskati druge prostore, veseli, da 
so v podjetju HSE – Energetska družba 
Trbovlje in direktorju Ervinu Renku naš-
li prave sogovornike, saj so s tem dobili 
možnost razvijanja zgodbe, ki je vezana 
na industrijsko dediščino zasavskih kra-
jev. S tem ZNFI še naprej dokazuje, da 
se lahko industrijska dediščina in njeni 
prostori preoblikujejo v umetniške pro-
store in v prizorišča, ki gostijo mednaro-
dne izvajalce ter umetnike, s tem pa tudi 
širijo kulturo. To širjenje pa s prepletom 
industrijske zgodovine in angažiranosti 
kulturnih dejavnosti pelje v novo zgod-

bo, ki ima velik potencial, da postane 
žarišče ustvarjanja tudi v prihodnje. Kot 
pravi Neven M. Agalma, glavni organi-
zator: ''Industrija, arhitektura ter zvočna 
intervencija v prostoru. Boljše kombina-
cije ni.''

Letošnji festival, ki poteka že od leta 2014, 
je, kot vse dosedanje izvedbe, potekal v 
povezavi s številnimi ostalimi ekipami, 
predvsem s Kinom Šiška in mariborskimi 
MFRU/GT22. Z mariborsko ekipo so se 
odločili sodelovati zaradi njihovega en-
tuziazma in zanimivega nabora ljudi, ki 
delujejo na sceni in v ozadju. Kino Šiška, 
s katerim so letos sodelovali že tretjič za-
pored, pa je bil prizorišče predfestival-
skega dogodka.

Program festivala, katerega glav-
nina je seveda potekala v prosto-
rih termoelektrarne, je bil znova zelo 
pester in predvsem mednaroden. V 
dveh dneh se je številnim obiskoval-
cem predstavilo ogromno izvajalcev 
iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Francije, 
Švice, Avstrije in Nemčije. Domači iz-
vajalci so bili med drugim Morče, 
Nakajima, Gen 26, Lifecutter, be-
epblip, The Canyon Observer in ko-
lektiv pesnikov, pesnic, glasbenikov in 
performerjev Ignor. Med tujimi nastopa-
jočimi so morda najbolj izstopali Haiku 
Funeral,  Ecoute la Merde, Ovo, Eralda 
Bernocchija in Feuersalamander auf 
Marzipan. 

Tokratni festival je imel še dodatni pro-
gram, saj so bili udeležencem na ogled 
tudi robotsko-zvočna instalacija, DJ seti, 
spontana konferenca, številne vizuali-
zacije (med drugim tudi VJ-ka 5237 ali-
as Stella Ivšek, ki stoji tudi za celostno 
podobo festivala), pa ljubljanski umetni-
ški kolektiv kolektiv A:part ter avstrijska 
vizualna umetnica Ruth Pichler alias We 
Own The Nite), bolšji trg in ploščarna. 
Organizatorji so bili nad lokacijo in že 
šesto izvedbo ZNFI-ja navdušeni in že 
kujejo načrte za naslednjo, sedmo izved-
bo Zasavje Noisefest International.

Funšterc – festival stekla in zasavske kulinarike 2019

Foto: Branko Klančar

Je že pečeno?

Pomembna sestavina festivala je steklo. Obiskovalci za degustacijo jedi prejmejo bambusov krožniček.

Del prireditve so bili tudi lokalni gostinci, ki so ponudili zasavske jedi.
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Skupinska fotografija vseh tekmovalnih ekip. Nastop skupine Funk Fu.

Priprava mase na prizorišču. 

Obiskovalci so odločili, da je najboljša ekipa po njihovem izboru VDC Zagorje ob Savi. Prejemnik zlatega kuolma – Energetski nasad Sončna posest. Na festivalu je razstavljalo kar 24 lokalnih ponudnikov.

Poslikava obraza je bila le ena od številnih aktivnosti za otroke. Podmladek ekipe Funšterc Boben - Čeče team, ki je v devetih leti odnesla največ zmag.

Ekipa MCT je zmagala v kategoriji krumpantoča.KS Turje – Gore so v kategoriji funšterc najbolj prepričali strokovno komisijo. 

Strokovna komisija (Ana Žontar Kristanc, Sašo Šketa, Jana Mlakar 
Adamič) je morala oceniti 18 funštercev in krumpantočev.

Festival je bil letos vključen v evropski teden mobilnosti - brezplačni 
e-taksi, testiranje električnih koles, gledališka predstava ''BICI KLETA''.
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O umetnosti in “umetnosti”

Umetnost je navadno opredeljena kot skupek vseh dejavnosti človeka, ki niso neposredno povezane s 

preživetjem in razmnoževanjem in jih ne opredelimo kot znanost. Preko umetniških del človek po na-

vadi izraža svoja čustva in svoje dojemanje okolice, odnos do sveta. Človek, ki se ukvarja z umetnostjo, 

je umetnik.  (Wikipedija)

Za primer vzamem sliko na platnu, ki je lahko lepa, kot je lepa ženska, ali pa “lepa”, kot je “lepa” ženska 

s silikonom, botoksom … Na daleč sta obe ženski lepi, od blizu pa … Ampak to je stvar okusa, kajne? In 

ravno v tem je keč. Bom razložil na dveh prilikah.

Pred leti je v naši skromni galeriji gostoval mlad akademski slikar. Lepa navada je, da na otvorit-

vi razstave nekdo predstavi umetnika. Uvodničar naj bi bil prijazen in ne preveč kritičen, vsekakor  

korekten. A tokrat je s prijetnotajinstvenonežnim glasom kar pretiraval s hvalo. Mlademu slikarju je 

godilo in vidno mu je rasla samozavest, medtem ko so obiskovalci malce zmedeno pogledovali ve-

lika platna na stenah. Sledilo je ploskanje, pa kozarčki, kanapejčki … Običajno po uradni otvoritvi 

obiskovalce razstavljeno ne zanima več toliko kot med otvoritvenim govorom, a se znajdem v bližini 

načitane znanke, za katero vem, da dobro pozna slikarstvo, pa čeprav ni akademsko izobražena. Njo 

obešeno na steni še vedno zanima. “Te vaše računalniške grafike so zanimive, imajo potencial, ampak 

slike na platnu …” izrazi očiten dvom, “mi lahko pomagate?” “Oh, gospa, ne boste razumeli, vi nimate 

akademske izobrazbe,” pravi mladi slikar in se z vidno prijaznejšim obrazom obrne k meni. No, midva 

sva hitro zaključila, saj se raje pogovarjam z gospo, ki ima naraven občutek za lepo in je tudi sama 

naravna izvenserijska lepotica …

* Kolumna izraža stališča avtorja in ne nujno tudi uredništva.

In še o “umetniku”, ki manipulacijo in prevaro razglaša za umetnost. Američan sicer živi v Berlinu in se iz nas, Evropejcev, norčuje. Nek likovni kritik ga je označil za 

“najbolj znanega neznanega umetnika na svetu”.  Že o tej izjavi se da napisati cel članek. Likovni kritiki so lahko v besedovanju tako prebrisani, kot so odvetniki, ko le-ti 

branijo lopove in morilce …

In je ta Američan v Ljubljani razstavljal. Del tega razstavnega “projekta” je bil tudi obisk rojstne občine prve dame ZDA. Tam je našel občana, ki obvlada žaganje drv z 

motorko, mu dal plakat s podobo prve dame v naravni velikosti in naročil, naj po tej predlogi izžaga kip. S skrpucalom, ki je nastalo, je bil zelo zadovoljen. Razumljivo, 

saj je sledilo tisto, na kar je računal – vsi svetovni mediji so pisali in objavljali fotografije “kiparske“ upodobitve prve dame, celo žagar je bil deležen pozornosti. Označili 

so ga za kiparja, ki sodi v umetniško smer, ki ji pravimo naiva. Vsekakor se veliki umetniki te smeri obračajo v grobu, občani skoraj sosednje občine pa so razdeljeni: 

naivnežem je “kip” všeč, drugi pa se jezijo … Kar pa je spet v prid “najbolj znanemu neznanemu umetniku”.

Včasih imam občutek, da je še najbolj iskreno tisto, kar na področju umetnosti počnejo otroci …

— Branko Klančar

Ekipa, ki je pripravila že 9. Funšterc. Ne le otroci, tudi odrasli so se fotografirali 
kot festivalski kuharji.  

Na cesti LC 122021 Birtič – ABCDE pri NLB, 
d. d., poslovalnica Hrastnik, je bil zaradi 
izboljšanja prometne varnosti odstra-
njen prehod za pešce. 
 
Prehod za pešce se je ukinil zara-
di neskladja z zakonodajo in predpisi 
(Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik 
o prometni signalizaciji in prometni op-
remi na cestah, splošne usmeritve za iz-
delavo infrastrukture za pešce), namen 
predpisov pa je zagotavljanje varnosti 
vseh udeležencev v prometu. Zakonski 
predpisi tako določajo, da mora biti na 
zaustavitveni razdalji zagotovljena pre-
glednost, da morajo biti na obeh straneh 
prehoda zagotovljene čakalne površine, 
ki morajo biti povezane s pločnikom, pri-
poročene so tudi zakonske razdalje med 
posameznimi prehodi. 

Obstoječi prehod za pešce tem pred-
pisom ni ustrezal, saj ni zagotavljal 
pravilne preglednosti na zaustavitveni 
razdalji, nahajal se je na pešpoti in par-
kirišču, razdalja do drugih prehodov ni 
bila zadostna. 

Verjetno pa bo potrebno še nekaj časa, 
da se bomo na spremembo navadili in 
jo upoštevali.

Ukinitev prehoda 
za pešce pri banki

Avtor: MJ

PGD Hrastnik je slavnostno prevzelo 
večnamensko gasilsko vozilo (VGV) Land 
Rover Defender. Vozilo so brezplačno v 
trajno last dobili od Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje. VGV bo 
gasilcem služil za logistično podporo pri 
prevozu moštva in opreme na težko dos-
topna področja občine Hrastnik.

V okviru slovesnosti so bile podeljene 
tudi zahvale za zasluge za pridobi-
tev vozila, ki so jih prejeli mag. Tomaž 
Mlinarič, Andrej Ferk, Slavko Draksler in 
Aleš Venko.

PGD Hrastnik z 
novim vozilom

Avtor: MJ | Foto: Branko Klančar

V času gradnje novega gasilskega doma 
na Dolu pri Hrastniku bo za stanovalce, 
ki gravitirajo na EKO otok na lokaciji 
Partizanska cesta 2, zagotovljeno zbi-
ranje oziroma prevzem komunalnih od-
padkov na EKO otoku Pod hribom, ki se 
nahaja nekoliko višje na Partizanski ces-
ti, in na EKO otoku nasproti parkirišča v 
centru Dola.

Sprememba 
lokacije EKO otoka

Avtor: MJ

Občina Hrastnik je skupaj s KSP Hrastnik, 
d. d., postavila nove opozorilne table in 
koše. Pri postavitvi so bili upoštevani 
tudi predlogi, ki so bili podani s strani 
občanov. 

Na otroških igriščih se je postavilo 10 
opozorilnih tabel, s katerimi se obisko-
valce otroških igrišč prosi, da skrbijo za 
čistočo. Table spodbujajo tudi k odla-
ganju odpadkov in cigaretnih ogorkov 
v koše za odpadke. 10 opozorilnih tabel 
pa odslej nagovarja tudi lastnike kužkov, 
da na javnih površinah za svojimi pasji-
mi ljubljenčki počistijo. 

Poleg tabel se je postavilo tudi skoraj 30 
novih košev za odpadke in pasje iztreb-
ke. Za pasje iztrebke se je nekaj koškov 
zaradi dotrajanosti zamenjalo, nekaj 
pa dodatno namestilo na novih loka-
cijah. Koše za pasje iztrebke tako sedaj 
najdete tudi na  lokacijah Občina–Sijaj, 

Novi koši za smeti in pasje iztrebke
Avtor: MJ

pločnik križišče ''Riklov most''–Brnica, 
Godbeni dom, pešpot center–Glasbena 
šola. Novih košev je skupno 10. 

Tudi koše za smeti, ki so bili v slabem 
stanju, se je zamenjalo, namestilo pa 
se je tudi nekaj novih. Dodatni koši so 
postavljeni na lokacijah križišče ''Riklov 
most''–Brnica, Občina–Sijaj, avtobusne 
postaje Brezno, Marno, Črdenc, Brnica, 
fontana, šola Dol–športna dvorana, ze-
lenica pri pošti. Skupno se je investiralo 
v 17 novih košev. 



Hrastov list št. 26     •     September 2019     •     1312     •     Hrastov list št. 26     •     September 2019

OSEBNO S SVETNIKIOBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

1. Kako izgledajo vaša jutra?
Za službo vstajam malce po šesti uri. Ker 
nisem jutranji tip in po navadi delam po-
zno v noč, se zjutraj le umijem, oblečem 
in odpravim v službo v Zagorje, kjer na 
OŠ Toneta Okrogarja delam kot učitelj 
matematike. Predčasni prihod v službo 
izkoristim, da si pripravim gradivo za ure 
pouka, klepet s sodelavci in pitje kave, ki 
me dokončno zbudi.
2. O čem najpogosteje razmišljate, ko se 
sami vozite v avtu? 
Uff, o številnih stvareh, ki se me tisti dan 
ali teden dotaknejo. Misli tako letijo k dru-
žini in otrokom, strokovnim polemikam s 
sodelavci, razmišljanje, ali sem res storil 
vse, da nek učenec napreduje, kam drvi ta 
svet, zakaj toliko materializma … Pogosto 
sem v avtomobilu na »avtopilotu«, ko se s 
svojimi mislimi pripeljem pred blok.
3. Če bi na kavo lahko povabili kogar koli 
– koga bi izbrali in zakaj?
Damirja Avdića, v Sloveniji živečega sa-
mostojnega kulturnega delavca, dobi-
tnika Borštnikove nagrade, glasbenika, 
pisatelja, pesnika, performerja in še kaj 
bi se našlo v njegovem opisu. Naj povr-
šnih bralcev ne zavedeta njegovo ime in 
priimek, ki sta zelo podobna tistima zna-
nega radijskega in TV-voditelja, s katerim 
na srečo – razen priimka – nima nič sku-
pnega. Damir na svojih nastopih – bolj 
performansih – šokira, ko poslušalcem le 
s kitaro in direktnim nagovorom podaja 
grdo resnico o našem svetu, kjer smo pod 
pretvezo kapitalističnih dobrin pozabili na 
ljubezen in medsebojno spoštovanje. Všeč 
mi je, ker ga ne moreš uvrstiti v noben 
žanr, je izven okvirjev, utečenemu mišlje-
nju pa je diametralno nasproten.

V septembru se pričenja težko pri-
ča kova n a  p re n ova  Ku l t u r n e g a 
d o m a  n a  D o l u  p r i  H r a s t n i k u . 
Zunanja prenova bo vključevala me-
njavo oken in vrat, menjavo strehe ter 
toplotno izolacijo mansarde. Nova bo 
tudi fasada s toplotno izolacijo. Uredil 
se bo nov plato pred vhodom v klubske 
prostore v 1. nadstropju ter nov dostop 
s parkirišča zgoraj pri vhodu v dvorano 
z novim parkirnim prostorom za funkci-
onalno ovirane osebe. Po prenovi bodo 
v objektu imeli svoje prostore KS Dol pri 

Prenova Kulturnega doma na Dolu 
Avtor: MJ 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, poz-
namo zaveze, ki so jih dali volivcem. 
Čas je, da jih spoznamo tudi po bolj 
osebni plati. 

V vsaki številki bomo dvema svetni-
koma zastavili ducat enakih vprašanj.

Nermin Bajramović

Hrastniku, Društvo upokojencev Dol in 
KUD Svoboda Dol. Projekt prenove je 
v delu, ki ga bo krila Občina Hrastnik, 
ocenjen na nekaj več kot 400 tisoč evrov 
v letih 2019 in 2020. Del teh sredstev bo 
kritih iz EKO sklada (18 tisoč evrov)  in 
iz sredstev MGRT po 21. členu Zakona 
o financiranju občin (118 tisoč evrov ne-
povratnih sredstev in 118 tisoč evrov po-
vratnih, z dobo vračanja 9 let). Preostali 
del investicije bosta krila solastnika 
stavbe – Kmetijska zadruga Laško in 
zasebni lastnik dela nepremičnine.

V mesecu juliju se je zaključil razpis za 
dodelitev sredstev za spodbujanje ra-
zvoja kmetijstva in podeželja v občini 
Hrastnik v letu 2019. Namen razpisa je 
spodbujanje investicij, ki bodo prispe-
vale k razvoju kmetijstva in podeželja, k 
dvigu konkurenčnosti in kakovosti kme-
tijstva v Hrastniku ter razvijanju novih 
dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. 

Razpis je namenjen kmetijskim gospo-
darstvom, ki na območju Hrastnika op-
ravljajo primarno kmetijsko dejavnost ali 
predelavo in trženje kmetijskih proizvo-
dov oz. se ukvarjajo z določenimi nek-
metijskimi dejavnostmi. 

Na podlagi prispelih vlog so sredstva 
bila dodeljena sedmim upravičencem, ki 
so skupno prejeli 16 tisoč evrov za nalož-
be, nabavo opreme in ureditev površin. 

Konec avgusta se je zgodilo prvo deja-
nje izgradnje novega gasilskega doma 
PGD Dol pri Hrastniku – rušitev stare 
Dolančeve hiše in priprava zemljišča 
za začetek gradnje. Projekt vodi PGD 
Dol pri Hrastniku, Občina Hrastnik pa 
je izvedla rušitev in pripravo zemljišča. 
Vrednost celotne investicije je ocenjena 
na skoraj pol milijona evrov, del sredstev 

Občina Hrastnik je tudi v letošnjem 
proračunu zagotovi la f inančna 
sredstva za denarno pomoč za nakup 
šolskih potrebščin in ozimnice. Za po-
moč lahko zaprosijo občani Hrastnika, 
ki so upravičeni do denarne socialne 
pomoči ali varstvenega dodatka oziro-
ma do otroškega dodatka (do vključ-
no 3. dohodkovnega razreda). Za oba 
ukrepa je bilo vlogo potrebno oddati 
na Center za socialno delo. Skupno 
je bilo za obe pomoči namenjenih 29 
tisoč evrov. Za denarno pomoč, na-

V avgustu sta bili zgrajeni dve novi klan-
čini za gibalno ovirane osebe. Gre za 
klančini pri objektu Novi log 7 ter med 
objektoma Log 28 a in Log 28 b. Novi 
klančini gibalno oviranim osebam omo-

16 tisoč evrov 
za spodbujanje 
razvoja kmetijstva 
in podeželja

Nov dom za dolske gasilce

Skoraj 30 tisoč evrov za nakup 
šolskih potrebščin in ozimnice

Novi klančini za gibalno ovirane 

Avtor: MJ

Avtor: MJ | Foto: Branko Klančar, AKA

Avtor: MJ

Avtor: TS

bo prispevala tudi Občina Hrastnik. V 
novem domu bodo večnamenska dvo-
rana, garaže, garderobe, delavnica, po-
veljniška soba, razdelilna kuhinja in sej-
na soba. Gradnja novega doma bo ob 
ustreznih vremenskih pogojih potekala 
do sredine leta 2020. V času gradnje bo 
cesta Dol center–Partizanska cesta in 
cesta Na Selah normalno odprta. 

menjeno nakupu šolskih potrebščin za 
osnovnošolce in dijake v šolskem letu 
2019/20, ki obiskujejo redno šolanje, je 
prispelo 64 vlog za skupno 109 otrok. 
Vse vloge so bile rešene pozitivno, sku-
pna vrednost podeljenih denarnih po-
moči je bila 9 tisoč evrov.  
Za pomoč pri nakupu ozimnice je pris-
pelo 195 vlog, od tega le dve nista bili 
rešeni pozitivno. 193 pozitivno rešenih 
vlog je bilo vloženih za skupno 417 ob-
čanov, ki so skupaj prejeli 20 tisoč evrov 
pomoči.

gočata dostop do javnih površin (pločnik, 
parkirišče …). Vrednost investicije prve 
klančine je znašala 8.500 evrov, druge 
pa 18.000 evrov.

Občina Hrastnik s svojim praznikom 
obeležuje spomin na veliko gladovno 
stavko rudarjev leta 1934. Na proslavi ob 
tej priložnosti se tradicionalno podelju-
jejo tudi občinska priznanja in župano-
va zlata peresa. Letošnji nagrajenci so: 
KUD Svoboda Dol, Ženski pevski zbor – 
srebrno priznanje in Prosvetno društvo 
Čeče-Hrastnik – bronasto priznanje za 
delo in uspehe na društvenem področju, 
za delovanje na družbenem področju pa 
sta bronasti priznanji prejela Lidija Kirn, 
prostovoljka v programu »Starejši za 
starejše«, in Sandi Simončič, predsednik 
društva Sožitje. Županova zlata pere-
sa za izjemne uspehe v času šolanja so 

Priznanja občine Hrastnik 2019
Avtor: IS  •  Foto: Branko Klančar

prejele Maja Avbelj, Hana Sarajlić, Brina 
Tomažič in Dominika Zupan. Šele tretjič v 
obdobju od leta 1998 pa je bil podeljen 
naziv častni občan, in sicer ga je za izje-
men prispevek k ugledu in uveljavljanju 
Občine Hrastnik v državi in na medna-
rodnem področju prejel Edvard Vecko. 
Intervju z njim si lahko preberete na str. 2.
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1. Kako izgledajo vaša jutra?
Nič kaj posebnega. Ob delavnikih se 
zbudim okoli petih in do pol šestih mi 
le uspe vstati, ker se moram uro kasne-
je odpraviti proti Ljubljani. V vmesnem 
času pa najprej kozarec vode, 10 do 15 
minut telovadbe, tuš, priprava zajtrka 
… Poslušam jutranja poročila, včasih 
pogledam še Odmeve prejšnjega dne. 
In, ker nisem jutranji tip človeka, komaj 
čakam sobotna in nedeljska jutra.
2. O čem najpogosteje razmišljate, ko 
se sami vozite v avtu? 
V avtu poslušam radio. Obvezno ob 
sedmih jutranja poročila. V glavi se mi 
odvrti urnik delovnega dne, kaj je tre-
ba dodatno ali naknadno še najti in 
pogledati ter podobne službene skrbi. 
Po službi je že bolj sproščeno. Čeprav 

pogostokrat poslušam Studio ob 17h, 
seveda odvisno od teme in tudi gostov. 
Kakšna tema je povezana z delom v 
parlamentu, kakšna me pa samo za-
nima. Spotoma se kje ustavim, grem v 
trgovino, se dobim s prijatelji na kavi. 
Ja, lahko bi rekla, da ob odhodu z lju-
bljanskega parkirišča najprej pomislim: 
»O, kam pa danes?« Pred Ljubljano in 
ob vračanju domov, kjerkoli me že pelje 
pot, pa potrebujem nekaj »energijske« 
glasbe, v mislim imam kaj rokovske-
ga, za dodatno energijo v službi in ob 
vračanju za sprostitev. Kljub vsemu pa 
moram pretežni del misli in pozornosti 
nameniti prometu. 
3. Če bi na kavo lahko povabili kogar 
koli – koga bi izbrali in zakaj?
Kaj pa vem. Razmišljam. Mogoče bi pa 
poklicala prijatelje, s katerimi se že več 
let nismo videli. Izpostavljati ljudi iz sveta 
politike in estrade se mi ne zdi smiselno. 
4. Kateri film ste si nazadnje ogledali v 
hrastniškem kinu?
Se ne spomnim. V dolski kinodvorani, 
mogoče konec leta 1993 ali pa 1994, sva 
si s sestro ogledali film Vonj po ženski z 
Alom Pacinom v glavni vlogi. V dvorani 
sva bili sami, zato mi je ostalo v spominu. 
Morda kasneje še Jesenska pripoved, a 
nisem čisto prepričana. 
5. Katero knjigo trenutno berete in ka-
tera je tista, ki vam je od prebranih naj-
bolj ostala v spominu? 
Trenutno me na mizi ne čaka nobena 
knjiga. Zvečer, ko pridem domov, ne 
morem več brati. Sem pa prebrala kar 
nekaj knjig in mnoge so pustile kakšno 
sled, zlasti z mislijo na to, kaj se je in kaj 
vse se v svetu dogaja. Četudi se zdi, da 
so stvari izmišljene in v resničnosti ne 
obstajajo. Spomin na kakšno knjigo pa 
mi lahko privabi tudi nasmeh. Imam 
pa namen ponovno prebrati zbirko 
Carlosa Castaneda. Čakam na prime-
ren trenutek.
6. Vaši hobiji?
Grem plavat, na tenis, na kakšen pohod, 
tudi smučat. Rada kam odpotujem. In ne 
boste verjeli, možgane na off, to je naj-
boljši hobi. Če se le da.
7. Ali imate kakšnega hišnega ljubljenč-
ka ali domačo žival?
Doma imamo pet čebeljih družin. Dela 
dovolj. K sreči je oče vzljubil delo s čebe-
lami, tako da se zadnja leta bolj ukvar-
jam s polnjenem kozarcev, če je kaj od 

Katjuša Laznik

letine, in s čebelarsko papirologijo. 
8. Kako preživljate konce tedna?
Sem bolj doma. Treba je kaj pospravi-
ti. Prah in smeti se čudežno nabirajo. 
Oprati in zlikati perilo. Okoli hiše je pa 
tudi vedno treba kaj postoriti. Samo vi-
deti moram.
Obiščem kakšno delavnico, kdaj grem 
na kakšen pohod, kar tako malo naokoli. 
Je pa tudi čas za kakšno kavo/pijačo in 
klepet.
9. Kuhate? Katero jed najraje pripravite?
Bolj malo kuham. Čez teden jem v 
Ljubljani, za vikend me pa mama po-
vabi na kosilo. Pozno jeseni in pozimi jo 
prosim, če lahko ob sobotah in nedeljah 
jemo zelje, repo, matevž … Če pa že ku-
ham, je kaj zelenjavnega. Kdaj pa kdaj 
pripravim tudi kosilo ali večerjo, tako kot 
se šika. Si vzamem čas. Prebrskam re-
cepte, nakupim sestavine in za štedilnik. 
Sem si pred leti zastavila cilj, da se mo-
ram naučiti peči tiste dobrote, predvsem 
sladke, ki nam jih je pekla mama Lojzka, 
teta Pita in jih še peče mama. Orehova 
potica mi gre dobro od rok, tudi domači 
keksi in kakšne pite. Še princeske se mo-
ram naučiti delati takšne kot Pita. Kruh 
tudi spečem. Skuham marmelado in 
vlagam breskve (prav zdaj smo jih spet 
nekaj pobrali in vložili). Pa saj ni nič kom-
plicirano. Le zraven se je treba spraviti.
10. Najljubši kotiček v Zasavju? Kaj bi 
pokazali prijatelju, ki bi iz tujine prišel 
na obisk k vam v Hrastnik? 
Kadar me obiščejo prijatelji predvsem iz 
drugih delov Slovenije, me razveseli to, 
da so nad našimi kraji navdušeni. Najbrž 

4. Kateri film ste si nazadnje ogledali v 
hrastniškem kinu?
Mislim, da je bilo to še v prejšnjem ti-
sočletju, ko sem si ogledal film Titanik. 
Čudovit film o tehnološkem dosežku 
tistega časa, tragediji in resnični lju-
bezni. Takrat je bil to najbolj gledan film 
in dvorana je bila za naše razmere kar 
zapolnjena.
5. Katero knjigo trenutno berete in ka-
tera je tista, ki vam je od prebranih naj-
bolj ostala v spominu? 
Trenutno ponovno prebiram Knjigo ši-
fer, ki govori o šifriranju, tajnih pisavah 
in skrivanju sporočil skozi zgodovino. Že 
skozi vso zgodovino človeštva se kra-
lji, vladarji in danes države poslužujejo 
skrivnih šifrirnih postopkov, vohunjenja 
in prisluškovanja. Knjiga opiše osnovne 
šifrirne postopke vpete v realne zgodo-
vinske situacije. V knjigi je omenjen tudi 

matematik, kriptograf, »oče računalni-
štva« Alan Turing, ki je med II. svetovno 
vojno dekodiral nemški šifrirni stroj in 
po mnenju številnih zgodovinarjev s tem 
skrajšal vojno za nekaj let. Ravno letos 
julija so njegovo podobo Britanci natisnili 
na bankovcu za 50 funtov, kot opravičilo 
za krivico, ker so ga po vojni s hormonski-
mi terapijami zdravili zaradi njegove ho-
moseksualne usmerjenosti. Tako je šele v 
21. stoletju dobil priznanje za zasluge.
Knjiga, ki mi je ostala najbolj v spominu 
pa je Kaos, ki govori o teoriji kaosa, ne-
urejenih sistemih, kjer se pojavijo urejeni 
vzorci, o fraktalnih podobah in občutlji-
vosti na majhne spremembe začetnih 
pogojev. Najbolj znan citat te teorije 
je, da »majhen zamah s krili metulja v 
Pekingu lahko povzroči nevihto v New 
Yorku«. Paralelo lahko povlečemo tudi z 
življenjem, kjer gre včasih zaradi neznat-
nih stvari lahko vse narobe, in ko se stvari 
poležejo, se zopet vzpostavi nek red.
6. Vaši hobiji?
Moj hobiji so nogomet, tek in računal-
ništvo. Rekreativno igram v veteran-
skih ligah malega nogometa v Zagorju, 
Trbovljah in Laškem. Pogosto grem tudi 
na naš hrastniški stadion in odtečem 
nekaj krogov. Veliko ur presedim tudi 
za računalnikom, kjer se ukvarjam z 
upravljanjem spletnih strani in obdelavo 
multimedijskih vsebin.
7. Ali imate kakšnega hišnega ljubljenč-
ka ali domačo žival?
Včasih smo doma imeli morskega prašič-
ka, ki smo ga klicali Piko. Otroci si želijo, 
da bi imeli psa, a ker živimo v bloku, imam 
pomisleke glede tega.
8. Kako preživljate konce tedna?
Ob petkih popoldan grem po navadi na 
rekreativno ligo v Zagorje, kjer se po od-
igrani tekmi tudi družimo. Preostali del 
vikenda gremo z družino velikokrat po 
nakupih, se kam zapeljemo ali pogosto 
preprosto počivamo.
9. Kuhate? Katero jed najraje pripravite?
Če se lotim kuhanja, je kar okusno, res pa 
je, da nisem nek mojster v kuhinji. Doma 
sem tisti, ki obvezno pripravlja palačinke 
ter peče ribe ali meso.
10. Najljubši kotiček v Zasavju? Kaj bi po-
kazali prijatelju, ki bi iz tujine prišel na 
obisk k vam v Hrastnik? 
Bolj kot kotički so mi všeč dogajanja, ki 
se izvajajo v Zasavju. Seveda si želim, da 
jih bo tudi v prihodnje dovolj. Drugače 

se rad sprehodim od svojega bloka v 
Prapretno, mimo Novega doma nazaj 
domov. Ob takem sprehodu, kjer je pre-
cej hoje navkreber, si dodobra pretegneš 
noge. Prijatelju iz tujine bi prav gotovo 
povedal kaj o zgodovini steklarstva in ru-
darstva, ga popeljal mimo Vile de Seppi 
skozi našo dolino in seveda predlagal 
vzpon na kalsko planino, ki je pravi kan-
didat za najlepši kotiček.
11. Brez katerega izuma si ne predstav-
ljate življenja? 
Tukaj po moje ni dileme, če rečem, da 
brez elektrike. Skoraj na vsakem koraku 
nam lajša življenje pa najsi bodo to sve-
tila, gospodinjski aparati, računalniki ali 
pa mobilni telefoni. Elektrika, v povezavi 
s telekomunikacijami, je svet naredila ve-
liko bolj dostopen kot kdajkoli prej v člo-
veški zgodovini.
12. Če bi bili superjunak, kakšna bila 
vaša supermoč? 
Kot otrok sem odrastel ob branju stripov, 
ki so vsi po vrsti imeli dobre in plemenite 
nauke. Junaki so se borili za pravico in jo 
branili s svojimi supermočmi. Glede na 
to, da je raznih Supermanov, Batmanov 
in Spidermanov dovolj ,  bi  jaz bi l 
Recycleman, ki bi imel takšno moč, da bi 
odpadke, ki jih proizvajamo po svetu, us-
pešno recikliral zgolj s svojim superpog-
ledom. Hrastniška deponija odpadkov bi 
tako ostala le bežen spomin na storjene 
napake v preteklosti.

zato, ker pridejo s predsodkom, da je pri 
nas v Zasavju vse slabo in črno.
Prijatelj iz tujine bi si moral vzeti nekaj 
dni za pohajanje po okoliških hribih: 
Gore, Kopitnik, Kal in Mrzlica. Obiskali 
bi tudi muzej. Zagotovo bi jih peljala 
na tenis plac. Tu mi je lepo, čeprav ni-
sem tako pogosto na tem igrišču. Kakšen 
sprehod z Dola v Hrastnik. V Hrastniku 
bi se sprehodili čez hrib do Pleskega, 
nadaljevali pot mimo cementarne čez 
Saje do Visokega. Najvišji dimnik Evrope 
bi si ogledali še iz druge perspektive. 
Nadaljevali bi pot čez Prapretno v dolino. 
To bi bilo za prijatelja, željnega pohaja-
nja po naših gričih in hribih. Zapeljali bi 
se na Kum, se oglasili v Škofji Riži in na 
Dobovcu pri sorodnikih. Če bi prijatelj 
načrtoval obisk v času Jamatlona, bi ga 
pravočasno opozorila na prijavo.
Prijatelja, željnega zabave, bi pa v našo 
dolino morala povabiti predvsem takrat, 
ko se odvijata festivala Rdeči revirji  in 
Hi festival. Pa še kulinaričnega Funšterca 
ne smem pozabiti. Kakor koli že, dolgčas 
nam ne bi bilo. Najljubši kotiček, ob po-
letnih jutrih ali večerih, pa je doma na 
terasi na ležalniku. 
11. Brez katerega izuma si ne predstav-
ljate življenja? 
Brez elektrike.
12. Če bi bili superjunakinja, kakšna bi 
bila vaša supermoč?
Na svetu vzpostaviti mir, z željo, da med 
ljudmi zaveje spoštovanje in vsak po 
svojih močen prispeva k boljšemu življe-
nju. Nihče ne bi smel trpeti lakote in živeti 
v človeku nevzdržnih razmerah.
 

OSEBNO S SVETNIKI
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V torek, 27. avgusta 2019, se je Turistično 
informacijski center Hrastnik (TIC 
Hrastnik) skupaj s partnerji LAS-a 
Zasavje udeležil sejma AGRA v Gornji 
Radgoni. Na stojnici smo obiskovalcem 
predstavili celotno zasavsko regijo kot 
tudi posamezne občine. Spoznavali so 
lahko različne turistične zanimivosti s 
področja zgodovine, kmetijstva, roko-
delstva, tipične zasavske kulinarike in še 
česa. Predstavitev na sejmu je bila tudi 
odlična priložnost za vabilo na festival 
Funšterc. Na stojnici so lahko gostje 
poskusili tri različne zasavske gurman-
ske posebnosti: Turistično društvo 
Trbovlje je poskrbelo za t. i. mandeljčke 
(perkmandeljčke), Zasavski Gurman z 
Dola pri Hrastniku pa je za obiskovalce 
pripravil tradicionalni funšterc in slad-
ko različico mlinca s skuto in janežem. 
Slednjega so gospodinje pripravljale 

V nedeljo, 4. 8. 2019, se je za 73 dogo-
divščin željnih otrok začelo vsakole-
tno letovanje v Poreču. Za deset dni so 
domačo posteljo zamenjali za vzgoj-
no-izobraževalno rekreacijski center, 
na kratko VIRC, ki so si ga delili z ot-
roki Zveze prijteljev mladine Maribor. 
Športni navdušenci so se pomerili v 
košarki, nogometu, odbojki in igri med 
dvema ognjema, umetniške duše pa so 
kreativnosti pustile prosto pot na po-
poldanskih delavnicah. 
Nekaj vtisov z letovanja so za Hrastov list 
zbrali njihovi vzgojitelji ... 
• Kaj te je prepričalo, da se prijaviš na 

letovanje? 
Tibor, 11 let: »Zanimalo me je, kakšna je 
plaža. Sošolci, ki so že bili na letovanju, 
so rekli, da je ful fajn.«
Andraž, 11 let: »Želel sem si videti stare 
prijatelje.«
Sara, 15 let: »Da se družiš s prijatelji in 

Zasavje na sejmu AGRA 2019

Letovanje v Poreču

Avtor: TIC

Pravijo, da je za učenje vedno pravi čas, 
in da ko se enkrat nehaš učiti veš, da si 
star. Na Zasavski ljudski univerzi v sklopu 
Večgeneracijskega centra Zasavje, kate-
rega partner je tudi hrastniški Mladinski 
center, organiziramo različne brezplač-
ne tečaje, predavanja, delavnice. 

V Zasavje pridejo: Karl Gržan, Dušica 
Kunaver, Jerneja Jošar, Viki Grošelj

Vse Hrastničane vabimo 10. 10.  na 
izvrstno predavanje patra dr. Karla 
Gržana z naslovom O tistem smehu, ki 
osvobaja, in sicer ob 18. uri v Knjižnico 
Antona Sovreta Hrastnik.

Dušica Kunaver bo 22. 10. v svojem sim-
patičnem slogu predstavila Slovenske 
šege in pripovedi v Knjižnici Zagorje.

Jerneja Jošar je v hrastniški knjižnici že v 
maju predstavila zelo zanimivo temo Z 
naravnimi pripravki do zdravega vrta. 
Tisti, ki ste zamudili njene dragocene 
nasvete, jo lahko pridete poslušat 7. 11., 
tokrat v trboveljsko knjižnico. Za vse lju-

Učenje za življenje
Avtorica: Polona Trebušak, ZLU

biteljev gora pa bo v zagorski knjižnici 
predstavil svoja soočanja s Himalajo 
znan slovenski alpinist Viki Grošelj, in si-
cer 26.11.

Vsak mesec pripravimo nov koledar 
aktivnosti, ki ga najdete na 
www.vgc-zasavje.si

Moč in radost učenja

Od  15. 9. do 20. 10. na ZLU pripravljam 
promocijsko kampanjo Moč in radost 
učenja, s katero ozaveščamo vse gene-
racije o pomenu učenja za boljše življe-
nje in spodbujamo socialno vključevanje, 
zlasti brezposelnih, zaposlenih, starejših 
odraslih, upokojencev ter priseljencev.

10. oktobra ob 10h bo potekala okrogla 
miza z naslovom Strategija dolgožive 
družbe, ki se nanaša na demografske 
spremembe, pričakovano daljšo življenj-
sko dobo in vedno večji delež starejših od 
65 let. O tem, kakšna je pot do dolgožive 
družbe, se bodo predstavniki strokovne 
javnosti in lokalne skupnosti pogovarjali 

skupaj organiziramo večerne prireditve. 
Pa malo tudi to, da sem sama.«
• Kako poteka tipičen dan v Virc-u?
Urh, 11 let: »Zjutraj se zbudimo, si umi-
jemo zobe, se oblečemo in odhitimo na 
zajtrk. Potem gremo na plažo. Ob 12.30 
gremo na kosilo. Po kosilu pokličemo do-
mov in ustvarjamo na delavnicah. Potem 
gremo še enkrat na plažo. Po večerji 
poslušamo Radio srček in sodelujemo 
na večerni prireditvi. Na koncu gremo še 
v disko in potem spat.«
• Kaj ti je na letovanju najbolj všeč? 
Klara, 7 let: »Da si pletemo kitke, delamo 
frizure.« 
Andraž, 11 let: »Lov za zakladom.«
Klara, 9 let: »Da imamo super prijazno 
učiteljico.« 
Urh, 11 let: »Disko.«
Ali, 10 let: »Lovljenje ribic.« 
Zoja, 12 let: »Da sem lahko cel dan s 
prijatelji.« 

tako, da so od testa za kruh odščipnile 
košček in ga razvaljale v obliko dana-
šnje pice. Na to osnovo so nato nama-

na okrogli mizi z avtorico vladnega pro-
grama, državno sekretarko Marijo Pukl, 
in dr. Ano Krajnc. Vabljeni v dvorano ga-
silskega doma PGD Zagorje.

Zvesti Ljubiteljem Učenja že 60 let

Občina Hrastnik je ena od treh sousta-
noviteljic zavoda ZLU, ki letos praznuje 
60-letnico svojega delovanja. Učenje je 
potovanje – tako smo naslovili priredi-
tev, ki jo pripravljamo ob našem viso-
kem jubileju. Vabljeni 21. 11. ob 19. uri v 
gledališko dvorano Delavskega doma 
Trbovlje, da skupaj pripravimo kovčke.

Več o brezplačni ponudbi za občane 
najdete na spletni strani www.zlu.si.

zale skuto, pregreto smetano ali ocvirke, 
oblikovale robove in spekle v krušni peči. 

Sodelujoči:  LAS Zasavje, TIC Hrastnik, Turistično društvo Trbovlje, rokodelke Joži Kukovič, Irena Zdovc in Karmen Cerar, 
lokalna pridelovalka Ivanka Rožej ter Etikarna iz Lok pri Zagorju.

Ob krajevnem prazniku KS Dol pri 
Hrastniku so konec junija podelili dvoje 
priznanj. Nataši Kreže za aktivno vklju-
čevanje v krajevno skupnost na kultur-
nem in družbeno-političnem področju, 
Antonu Pustu pa za aktivno predsedo-
vanje Društvu copatarjev. Le-to deluje s 
krajšimi presledki že od 1957 leta, šteje 

Praznovanje KS Dol pri Hrastniku
Avtor: FM  •  Foto: B. Klančar

72 članov in predstavlja pravo posebnost 
v slovenskem društvenem delovanju. Pa 
tudi v svetu gotovo nimajo česa podob-
nega s takšnim stažem! V okviru prazno-
vanja so na Dolu odprli tudi razstavo roč-
nih del sekcije pri DU  Planike in klekljaric 
Mrežice, ki si jo je v prihodnjih dneh z za-
nimanjem ogledalo veliko obiskovalcev. 
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Zdravstveni dom Hrastnik v sodelova-
nju z dobrodelnim društvom Fundacija 
Svečka pripravlja ob dnevu spomina na 
mrtve tradicionalno akcijo »Manj svečk 
za manj grobov«. Projekt zbiranja pro-
stovoljnih prispevkov na pokopališčih 
se izvaja že 10 let v vsaj 15 krajih po 
Sloveniji, želja pa je, da se projekt razširi 
na področje celotne države. 

Akcija je prostovoljna, ekološka in huma-
nitarna, z geslom: »Pomagajmo tistim, ki 
še živijo, če nismo mogli vsem, ki se jih te 
dni spominjamo!« 

Prostovoljna zato, ker v njej sodelujejo 
prostovoljci, predvsem mladi in društva, 
tudi z namenom razširjati prostovoljstvo 
kot vrednoto in način porabe prostega 
časa. Način življenja prostovoljca je po-
magati drugim.

Ekološka zato, ker je namen ozaveščati, 
da za spomin na mrtve ni potrebno po-

V Šoštanju je 11. julija v zvezi s Savinjsko-
Šaleško in Zasavsko pilotno regijo poteka-
lo uvodno srečanje z Evropsko komisijo, ki 
ga je gostilo Ministrstvo za infrastrukturo.  
Pilotno regijo je ustanovila komisija v 
okviru Platforme za premogovne regije 
v tranziciji, da bi podprla pravično pre-
strukturiranje evropskih premogovnih 
regij, v katerih se bo premogovna dejav-
nost postopoma ukinjala zaradi prehoda 
EU v nizkoogljično družbo. 
Na srečanju je RRA Zasavje predstavila 
Zasavsko razvojno regijo in ukrepe, ki so 
se izvajali za njeno gospodarsko in soci-
alno prestrukturiranje zaradi opuščanja 
premogovne dejavnosti. Pri tem je bilo 
poudarjeno, da so ukrepi sicer omilili 
posledice opustitve premogovne dejav-
nosti v regiji, vendar še zdaleč ne zado-
voljivo. Zasavje namreč na podlagi več 
statističnih podatkov še vedno zaostaja 
za preostalimi slovenskimi in razvitimi 
evropskimi regijami. 

Manj svečk za manj grobov

Zasavska regija na srečanju z Evropsko komisijo

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

Avtor: RRA Zasavje

rabiti veliko neekoloških sveč, ampak jim 
lahko posvetimo ekološko zastavico so-
čutja. Cilj je zmanjšati porabo plastike in 
s tem prispevati k čistejšem okolju.

Humanitarna zato, ker lahko namesto 
nakupa sveč ljudje prispevajo dobrodel-
ni prispevek za konkretni namen, pove-
zan z zdravjem ljudi, spominu pokojnika 
pa na grobu namesto sveče namenijo 
zastavico sočutja.

Zdravstveni dom Hrastnik bo v letu 2019 
v okviru akcije »Manj svečk za manj gro-
bov« zbiral prostovoljne prispevke za 
nakup dveh aparatov za potrebe fiziote-
rapije. Starost ljudi v Hrastniku se zvišuje, 
potrebe po tovrstnih storitvah so posle-
dično vse večje, za učinkovito zdravljenje 
pa potrebujemo tudi sodobno opremo.

Vsi zaposleni v Zdravstvenem domu 
Hrastnik se vnaprej zahvaljujemo za 
dobrodelne prispevke, ki jih boste na-

menili za nakup aparatur. Vsi skupaj se 
bomo potrudili, da prispevamo svoj de-
lež k zdravemu okolju, zdravstvenemu 
varstvu in prijazni delovni klimi.

Tranzicija iz premogovne v ogljično nev-
tralno pilotno regijo mora potekati na 
družbeno sprejemljiv in pošten način. V 
ta namen bi bilo potrebno regijama iz-
boljšati njune konkurenčne prednosti in 
ju s tem dvigniti po vrednosti lestvici. S 
tem bosta bolj prilagojeni novim izzivom, 
ki jih prinašajo globalizacija, prehod na 
podnebno nevtralna krožna gospodar-
stva in četrta industrijska revolucija s 
svojimi obsežnimi digitalnimi in prilago-
dljivimi načini proizvodnje.
Komisija je na koncu predlagala, da 
Slovenija zaprosi Podporno službo 

Evropske komisije za strukturne spre-
membe za tehnično pomoč pri prip-
ravi strategije za prestrukturiranje 
Savinjsko-Šaleške in Zasavske pilotne 
regije. Strategija bo namreč predsta-
vljala osnovo za pridobitev nadaljnje 
podpore za prestrukturiranje regije, saj 
bo Evropska komisija podprla le tiste 
projekte, ki bodo skladni z njo. Do kon-
ca oktobra bo zato Vlada Republike 
Slovenije na Evropsko komisijo oddala 
vlogo za pridobitev tehnične pomoči pri 
pripravi strategije za prestrukturiranje 
pilotne regije.   

NOVICENOVICE

Program »Starejši za starejše« je hu-
manitarni program Zveze društev upo-
kojencev Slovenije, ki ga izvajamo pro-
stovoljci DU Hrastnik že od leta 2007.  V 
okviru tega programa starejši prosto-
voljci pomagamo starejšim, ki pomoč 
potrebujejo. Vodilo za razmišljanje o 
programu je pogojevala misel, da si ve-
lika večina starejših želi preživeti starost 
doma, v svojih lastnih gospodinjstvih. 
Odločitev za domsko oskrbo je v veliki 
večini primerov izhod v sili, ko doma ni 
več moč zagotavljati dovolj pomoči.

Tu nastopimo prostovoljci, ki  redno in 
sistematično obiskujemo vse starejše od 
69 let v svoji okolici (trenutno je v pro-
gram vključenih 1019 občanov Hrastnika), 
jih povprašamo o tem, kako živijo in jim 
poskušamo organizirati pomoč, če jo 
potrebujejo.  Laično pomoč kot npr. dru-
žabništvo, sprehode, branje, družabne 
igre, prevoze, spremstvo k zdravniku, 
drobno hišno in gospodinjsko pomoč or-
ganiziramo sami, v drugih situacijah pa 
se povezujemo s službami, ki so pristoj-
ne za reševanje tovrstnih težav. Trenutno 
delo opravlja 19 prostovoljk in prostovolj-
cev ter koordinatorka programa.

Kot zanimivost naj povem, da smo pro-

Program Starejši za starejše
Avtorica: Jerica Laznik, koordinatorka projekta

stovoljci programa v letu 2018 opravi-
li 2862 obiskov (107 prvih obiskov, 1450 
ponovnih obiskov in nudili 1305 raznih 
pomoči). V naše delo se šteje tudi re-
dno izobraževanje in  mesečni sestanki 
ter koordiniranje in vodenje programa. 
Skupno smo tako v letu 2018 opravili 
4423 ur prostovoljnega dela. 

V januarju 2019 smo prostovoljci nadgra-
dili našo pomoč starejšim tudi s četrt-
kovimi srečanji v Mladinskem centru 
Hrastnik, ki so lepo zaživela. Srečanj se 
je namreč v prvih šestih mesecih ude-
ležilo 413 občanov, nekateri so že naši 
redni obiskovalci, drugi se pridružijo 
občasno.  S takšnim druženjem želimo 
starejše zvabiti od doma, med vrstnike, 
in jim ponuditi koristno preživljanje pro-
stega časa –  pogovor, možnost miselnih 
in družabnih iger, spoznavanje osnov 
računalništva, pomoč pri uporabi pa-
metnih telefonov, barvanje pobarvank 
in mandal, risanje, razgibavanje, enkrat 
mesečno pa je na dnevnem redu tudi 
tombola. Na tak način popestrimo vsak-
danjik, poskrbimo za svoje umske in mo-
torične sposobnosti ter drug drugemu 
narišemo nasmeh na obraz. Preko to-
vrstnega druženja smo v naši sredini že 
odkrili pesniške in kulturne duše, ki sedaj 

poskrbijo za popestritev naših praznikov 
– kulturni dan, dan žena, materinski dan, 
pustno druženje v maskah …

V jesenskem obdobju načrtujemo iz-
vedbo mesečnih tematskih četrtkov, na 
katerih bomo širili naša obzorja, ali pa 
utrjevali že znana dejstva in znanja. 

Kljub volji in želji pomagati bližnjemu 
pa tudi ekipi prostovoljcev leta ne pri-
zanašajo, zato se prva sestava poča-
si poslavlja. To me osebno žalosti, ker 
vem, da so v letih svojega prostovoljstva 
pustili velik pečat programu, društvu 
in velikemu številu starejših občanov in 
svojcev. Hkrati pa se pojavlja skrb, kje in 
kako pridobiti nove prostovoljce, ki bodo 
pripravljeni del svojega prostega časa 
nameniti poslanstvu in ciljem našega 
programa.      

A dobro se z dobrim vrača, zato se 
iskreno zahvaljujemo vsem, ki so nam 
pri našem delu pripravljeni priskočiti na 
pomoč in verjamemo, da bomo s skupni-
mi močmi lahko tudi v prihodnje olajšali 
marsikatero težavo in polepšali marsika-
teri dan. 
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VRTČEVSKE ISKRICE PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCA

Poletnih počitnic je konec, zopet smo 
sedli v šolske klopi. Učenci smo se pred 
športno dvorano zbrali ob pol osmi uri. 
Za začetek sta nam ravnateljica in gos-
pod župan namenila nekaj spodbudnih 
besed za novo šolsko leto. Ob koncu pri-
reditve so 9. razredi pospremili učence 
2. razreda v njihove učilnice. V razrede 
smo se posedli tudi drugi učenci. Tam 
smo dobili vse potrebne informacije za 
prihajajoče leto. 

Kasneje sem obiskala prve razrede in 
jih vprašala, kako se počutijo, ko so 
prvič prestopili šolski prag. Najprej me 
je zanimalo, kakšen je bil njihov prvi vtis. 
Večina je odgovorila, da jim je šola všeč 
in se veselijo prihajajočih šolskih dni. 
Nekaterih učencev šola ni preveč nav-

Vsi radi preživljamo poletne počitnice na 
morju, na bazenu, v hribih, na piknikih … 
Strokovni delavci Vrtca Hrastnik pa se 
trudimo, da tudi tistim otrokom, ki pole-
tne počitnice preživijo v vrtcu, pričaramo 
kanček teh radosti. 
Vroči poletni dnevi so nas že zgodaj 
zvabili iz igralnic v prijetno senco velikih 
dreves na igrišču enote Dolinca. Voda je 

Vrtec Hrastnik s šolskim letom 2019/20 
začenja projekt Erasmus+ s področ-
ja eksperimentiranja kot koordinacijski 
partner (nosilec projekta). Projekt bo 
trajal dve šolski leti, v njem pa bodo 
kot partnerji sodelovali še vrtci iz Litve, 
Grčije, Bolgarije in Turčije, skupno okrog 
800 otrok in 100 zaposlenih. V projekt 
bodo vključeni otroci iz vrtca, zaposle-
ni, otroci izven vrtca, lokalna skupnost in 
drugi partnerji, kar bo prineslo tudi več-
jo povezanost lokalnega okolja z vrtcem. 
Strokovni delavci bodo imeli priložnost 
študijskih izmenjav in posledično prido-
bivanja izkušenj s področja jezikovnih 
kompetenc in eksperimentiranja, s čimer 
bodo obogatili svojo vsakodnevno pe-
dagoško prakso. 
Zakaj eksperimentiranje? Tak način igre 
in s tem učenja je otrokom najbližji, a 
vendar se ga premalo poslužujejo. Zato 
projekt naslavlja eksperimentiranje, še 
posebej v govoru in gibanju, saj sta to 
dve področji, kjer imajo današnje gene-
racije največ težav.

Dandanes živimo v času in prostoru, kjer 
poteka učenje in seznanjanje otrok naj-
pogosteje s pomočjo avditivne in vidne 
zaznave. Ker pa je dojemanje sveta okoli 
nas veliko širše, smo otrokom želeli po-
nuditi učenje in spoznavanje tudi preko 
dotika, okusa, vonja … Tako smo se v 
mesecu juniju na enoti Sonček razveselili 
nove pridobitve – vrtne grede. Odločili 
smo se, da jo uredimo v dišavno zeliščno 
gredico, ki jo bomo lahko preko celega 
leta raziskovali z vsemi čutili. 

Za pomoč pri zasaditvi smo se obrni-
li na Zeliščni vrt Cvetka. Gospodična 
Katarina se je našemu povabilu nemu-
doma odzvala in s seboj prinesla pestro 
paleto zelišč in dišavnic, ki jih vzgajajo 
na lastnem vrtu. Rastline, ki nam jih je 
podarila, so otroci pomagali zasaditi, ob 
tem pa je vsako, na otrokom primeren 
način, tudi predstavila in spregovorila o 
namenu in načinu uporabe. 

V naš projekt zasaditve gredice so bili 
aktivno vključeni tudi starši otrok, ki so 
ravno tako prispevali najrazličnejše 
sadike.  

Otroci so dišavnice in zelišča vsako-
dnevno opazovali, jih vonjali, tipali, 
spremljali njihovo rast, jih skrbno zalivali. 
Sodelovali so tudi pri pripravi različnih 
osvežilnih napitkov iz mete, melise, in 
bezga, ki smo jih ponudili tudi staršem. 

Novo šolsko leto je pred vrati. Veselimo 
se ga že, saj  bomo poskušali uresničiti 
kar nekaj zamisli, kako in na kakšen na-
čin uporabiti pridelke iz naše dišavno 
zeliščne gredice.

Prvi šolski danIgrivo poletje v vrtcu

Prvič »na eksperimentalno pot« po Evropi

Zeliščni vrt 
na sončku

Avtorica: Vita Audić, 8. aAvtorica: Nataša Kutin

Avtorica: Mojca Perić

Avtorica: Mirjam Rupar

Cilji projekta so različni – nastajale bodo 
različne 'eksperimentalnice' s področja 
besed, narave, gibanja in uporabe so-
dobnih tehnologij. Z nastankom 'eksperi-
mentalnic' zunaj vrtca se bo v projekt ne-
posredno vključevalo tudi lokalno okolje. 
V 'eksperimentalnicah' se bomo igrali z 
glasovi in besedami, brali, pripovedovali 
in poslušali zgodbe, razgibavali govori-
la, v naravi ustvarili gozdno igralnico in 
naravo uporabili kot najboljšo učiteljico, 
spodbujali gibalni razvoj s plezanjem, 
plazenjem, skoki, preskoki, vrtenjem 
in zabavo, dobili na obisk robota in ga 
popeljali po Hrastniku, poiskali naravne 
in kulturne danosti našega okolja in jih 
izkoristili za rast, razvoj in igro. K sodelo-
vanju pri projektu bomo povabili starše, 
lokalna društva in organizacije ter na 
tak način zgradili povezano skupnost s 
ciljem boljše prihodnosti za naše otroke.
Namen projekta je opolnomočiti otro-
ke za izvajanje eksperimentov vedno in 
povsod, okrepiti jezikovne kompetence 
zaposlenih, vključevati več IKT tehnologi-

je v izobraževalni proces, odkriti svet ok-
rog nas (ohranjati naravo) in ga spozna-
ti ter uporabiti za namene raziskovanja 
(lokalno okolje in lokalni ponudniki).
V Vrtcu Hrastnik se že veselimo spozna-
vanja tujih dežel, hkrati pa smo ponos-
ni, da bomo lahko v našem kraju gostili 
strokovne delavce iz oddaljenih krajev 
Evrope. Z vključitvijo v mednarodni pro-
jekt bomo pripomogli k obravnavanju 
in spodbujanju razmišljanja o skupnih 
vrednotah, enakosti, nediskriminaciji 
in socialnem vključevanjem vseh ot-
rok, ne glede na njihov izvor, in to na 
področju predšolskega izobraževanja. 
Izmenjava izkušenj in dobre prakse 
med partnerji, ki se soočajo s podob-
nimi situacijami, čeprav je socialni in 
izobraževalni kontekst različen, bodo 
pripomogle k večji kakovosti in evropski 
razsežnosti izobraževanja. Se vidimo v 
naših 'eksperimentalnicah'. 

dušila. Ko so odgovorili vsi, sem jim zas-
tavila drugo vprašanje. Zanimalo me je 
njihovo mnenje o sprejemu v novo oko-
lje. Dobila sem veliko različnih odgovo-
rov. Nekateri so bili živčni in prestrašeni, 
drugi pa so pogumno in neučakano sto-
pili novim znanjem in izkušnjam naproti. 
Prvošolci so navdušeno povedali tudi to, 
da jim je šola všeč ne samo zaradi učite-
ljev, prijateljev in vzdušja temveč tudi po 
izgledu. Na koncu me je zanimalo, kaj od 
šole pričakujejo. Menijo, da bodo morali 
veliko pisati, računati, se učiti, pričakuje-
jo pa sproščeno vzdušje, nove prijatelje 
in tudi malo zabave.

Vsem učencem, tako prvošolcem kot 
tistim večjim, želim uspešno šolsko leto, 
polno lepih ocen. 

bila v teh dneh naša najboljša prijatelji-
ca. Igre z njo so vedno aktualne in prilju-
bljene. Hladili smo se v mini bazenčkih, 
pretakali vodo iz posod v posode, z njo 
polnili lončke, se škropili... Tudi mivka po-
nuja mnogo možnosti za zabavo, čeprav 
se ob oblikovanju potičk, gradov, cest… 
malce umažemo. Sipki in tekoči material 
delujeta na otroke pomirjujoče, ustvar-

jalnost pa je brezmejna. V hladni senci 
smo v poletnem času pojedli sadno ma-
lico in se odžejali. 
Ob sproščenih igrarijah na igrišču, skle-
panju novih poznanstev in prijateljstev, 
preizkušanju različnih likovnih tehnik ter 
raznih družabnih, zabavnih in drugih 
igrah so tako minili dopoldnevi vročega 
poletja 2019.

Vsebino pripravlja Vrtec Hrastnik Vsebino pripravlja OŠNH Rajka Hrastnik

Julija in Luka

Aleksander

Hana in Anže
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MLADIMLADI

Začetek avgusta je bil tudi to leto v 
Hrastniku rezerviran za poletne dneve 
mladih, ki potekajo pod imenom Mesto 
živi. Mladinski center Hrastnik je vsak 
dan od 5. do 9. avgusta pripravil pester 
večerni program, vse skupaj pa je pred-
stavljalo več kot primerno uverturo za 
vrhunec dogajanja – največjo prireditev 
v hrastniški občini – Hi festival.

V ponedeljek je na Dolu pri Hrastniku na-
stopil stand up komik Gašper Bergant, ki 
je dodobra nasmejal nabito polno te-
raso Zasavskega gurmana. V torek so v 
Mladinskem centru gostovali člani Impro 
lige iz Ljubljane, ki so v interaktivnem 
dogodku navduševali mlade ljubitelje 
improvizacijskega gledališča. V sredo se 
je dogajanje selilo v park pri hrastniški 
osnovni šoli. Poleg osvežujoče limonade 
in sproščenega druženja je obiskovalce 
navdušila bobnarska skupina Kansaba. 
V četrtek je na terasi restavracije Rondo 
nastopil odličen slovenski kantavtor Dare 
Acustic, v petek pa se je dogajanje že 
preselilo na prizorišče Hi festivala pri 
ribnikih na Ojstrem.

Direktor MCH Jani Medvešek je povedal, 
da je bistvo festivala Mesto živi ravno v 
tem, kar pove že samo ime sklopa prire-
ditev: »Obuditi želimo dogajanje v naši 
občini in spodbuditi mlade, pa tudi vse 
ostale, naj pridejo ven ter se družijo in 
zabavajo. Ne glede na nerganje, ki smo 
ga vajeni v naših krajih, vendarle doka-
zujemo, da mesto res živi, da »se doga-
ja« in da so mladi eden glavnih nosilcev 
družabnega in kulturnega življenja v 
občini.«

Predstavniki MCH so se 20. avgusta v 
Zagorju udeležili Valilnice projektnih 
idej, ki je bila namenjena študentom in 
predstavnikom nevladnih organizacij 
(NVO), da se spoznajo s priložnostmi, ki 
jih nudi projektno delo v okviru aktual-
nega razpisa Študentski inovativni pro-
jekti za družbeno korist (ŠIPK). Namen 
Valilnice je bil povezati NVO s študenti, 
poiskati primerne ideje in jih tudi reali-
zirati preko prijave na razpis. Mladinski 
center Hrastnik tako vabi zainteresirane 
študente, ki jih projekti zanimajo, naj se 
oglasijo pri njih, kjer bodo dobili tudi več 
informacij o razpisu. 

7. septembra 2019 se je v Delavskem 
domu Hrastnik odvil finalni večer 
Slovenske note 2019. Predstavilo se je 
deset finalistov iz celotne Slovenije, 
vsak je v živo, ob spremljavi hišnega 
benda, zapel priredbo slovenske pe-
smi. Na koncu je slavil Denis Trap, 
17-letnik iz Skornega pri Šoštanju, 
ki bo za zmago s strani Mladinskega 
centra Hrastnik (MCH) nagrajen s 
prvo pesmijo.

Uspešno smo torej izpeljali že tretjo edi-
cijo pevskega tekmovanja Slovenska 
nota, ki je namenjeno tako iskanju novih 
pevcev, ki bi radi postali del slovenske 
glasbene scene, kot promoviranju slo-
venske glasbene zakladnice. Pevci, ki so 
nastopili na prvo septembrsko soboto, so 
se morali v finale prebiti preko avdicije, 
ki je marca potekala v MCH. Takrat se je 
predstavilo rekordnih 43 sodelujočih iz 
celotne Slovenije. 

Finalni večer sta vodila Nejc Ašič in 
Nastja Galič, odeta v kreacije Ines 
Čeperlin, modne kreatorke iz Hrastnika. 
Strokovno žirijo na finalnem večeru pa 
so sestavljala za slovensko glasbeno 
sceno izredno pomembna imena – Eva 
Boto, Tomaž Mihelič (Marlenna), Alesh 

Mesto živiRazpis Špik
Slovenska nota 2019 pričarala barvite sanje Denisu Trapu

Maatko, Žan Serčič, Maruša Zmrzlak in 
Alex Volasko. Organizacijska ekipa fe-
stivala se je odločila v program vključiti 
tudi turistični kapital Hrastnika, zato je 
predstavitev vsakega finalista potekala 
preko video razglednice posnete na eni 
izmed hrastniških prepoznavnih lokacij. 

Končni zmagovalec, Denis Trap, je s svo-
jim nastopom prepričal vse – strokovno 
žirijo, publiko in spletne glasovalce – in 
tako v roke zasluženo prejel stekleni no-
tin kipec. Na drugo mesto se je uvrstila 
domačinka Gaja Kolenc, tretje uvrščena 
pa je bila Ajda Grabnar iz Trbovelj. 

»Hvala vam za tako fantastičen festival 
kot čudovit večer!« je ob zmagi dejal 
Denis in se iskreno veselil nagrade – 
nove slovenske pesmi, ki mu jo bo napi-
sal Alex Volasko. Le-to bo mogoče slišati 
še pred koncem leta, ko bo Denis priredil 
tudi akustični koncert v MCH za vse svoje 
podpornike.

Posnetek finalnega večera Slovenske 
note 2019 si že lahko ogledate na 
YouTube kanalu 'Slovenska Nota'.

Naj živi slovenska glasba in Slovenska 
nota!

Študenti bodo na ta način lahko pridobili 
znanje in izkušnje s področja prijav na 
razpise, se povezali z NVO, ob realizaciji 
ideje pa pridobili tudi dragocene pro-
fesionalne kompetence, ki jim bodo ko-
ristile na njihovi karierni poti. Prijavljeni 
projekti morajo biti družbeno koristni in  
pripevati k reševanju različnih proble-
matik iz lokalnega okolja.

Člani Študentske organizacije Hrastnik 
(Šoht) in Mladinskega centra Hrastnik so 
5. julija organizirali Urbani piknik v parku 
pri hrastniški osnovni šoli. Namen je bil 
popestritev počitniških dni, predvsem pa 
sproščeno druženje mladih v Hrastniku.

Za obiskovalce so mladi pripravili športne 
aktivnosti, kotiček za sproščanje, osveži-
tev z naravnimi smutiji in mandljevo limo-
nado. V parku pa je potekala tudi bob-
narska delavnica pod vodstvom Francija 
Krevha iz organizacije Tolkalni krog.

Urbani piknik

MCH in Večgeneracijski center Zasavje 
sta tudi letos otrokom popestrila počitni-
ce s številnimi dejavnostmi. Čez cele po-
letne počitnice so poleg rednih v dnev-
nem centru potekale tudi ustvarjalne in 
športne aktivnosti. 

»Za otroke in mlade smo pripravili različ-
ne ustvarjalne delavnice, izdelovali smo 
okrasne trakove za Hi festival, naredili 
družabne igre, se ukvarjali z lesom, ve-
liko časa pa smo posvetili tudi športnim 
aktivnostim – igrali smo košarko, odbojko 
na mivki, badminton, speedminton ...,« 
je povedala koordinatorka VGC Zasavje 
Petra Velej.  »Delavnice za otroke smo 
letos zopet en teden izvajali tudi na Dolu 
pri Hrastniku, saj želimo aktivnosti MCH 

Počitniške aktivnosti MCH in VGC
prenesti čim bliže vsem občankam in 
občanom naše občine. Veseli smo bili 
dobrega odziva na otroškem igrišču na 
Dolu in bili pozitivno presenečeni nad 
ustvarjalno energijo mladih,« pa je do-
dal direktor Mladinskega centra Hrastnik 
Jani Medvešek.

Vsebino pripravljata MCH in ŠOHT Vsebino pripravljata MCH in ŠOHT

Denis Trap - zmagovalec Zmagovalec s steklenim notinim kipcem Voditeljski par

Najboljši trije

Voditeljski par Nejc Ašič & Nastja Galič

Zmagovalca so obsuli s konfeti

Foto: Simon Tanšek, Foto klub Hrastnik
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MLADI MLADI

Letošnje festivalsko dogajanje se je pri-
čelo v petek, ko so v Hi village oziro-
ma festivalski kamp že v dopoldanskih 
urah vstopili prvi festivalski navdušenci. 
Lokacija letošnjega kampa je bila, za 
razliko od lanske, z zgornjega, večje-
ga jezera, prestavljena k spodnjemu, 
manjšemu, ki je bilo v centru festival-
skega dogajanja. Hi village je imela tudi 
svoj manjši oder, na katerem je potekalo 
predvsem dnevno dogajanje in temat-
ske zabave, v kampu pa se je skupno 
zabavalo in prenočilo 150 obiskovalcev. 
Festival je bil tako v petek kot soboto te-
kom dneva namenjen tudi druženju dru-
žin, odvijalo se je kulinarično dogajanje 
v sklopu Knapovske kuhne.  Celotna po-
doba festivala je tudi letos navduševala 
s skrbno izbranimi detajli – od barvnih 
usmerjevalnih in motivacijskih tabel, 

Drugi konec tedna v avgustu je mejo 
med občinama Hrastnik in Trbovlje 
že drugo leto zapored zavzel Hi fe-
stival – letos še bolj dodelan in iz-
oblikovan. Letošnji osrednji moto 

lučk, ki so ustvarile romantično vzdušje, 
do barvnih svetlečih zapestnic, ki so jih 
obiskovalci dobili na vhodu in so še do-
datno poudarjale moto festivala Razkrij 
svoje prave barve. Vrhunca je festival-
sko dogajanje doživelo v petek in soboto 
zvečer, ko je festival obiskalo okrog 2500 
obiskovalcev. Petkov večer je bil name-
njen elektronski in komercialni glasbi: na 
glavnem odru je nastopilo sedem DJ-jev, 
med drugim Plastic Funk, Mike Vale, Clay 
Clemens in domačin Stanny Abram, ki so 
množico zabavali do sončnega vzhoda. 
Sobotni večer pa je bil posvečen rock in 
ska ritmom, pri čemer so bili glavne zvez-
de večera Queen Real Tribute Band. Prav 
ti so pod glavni oder pritegnili širok spek-
ter obiskovalcev različnih starosti, kar je 
bil tudi namen organizatorjev – druženje 
vseh generacij. Queen Real Tribute Band 

je v tistih, ki se še spominjajo časov, ko je 
Freddie Mercury polnil stadione in dvo-
rane, prebudil nostalgijo, glavni pevec pa 
je z izjemno dovršeno glasbeno in imita-
torsko predstavo navdušil vse generacije. 
Sobotno dogajanje na glavnem odru so 
nadaljevali domačini Red Five Point Star 
v ska ritmih. Drugi oder pa je bil tudi v so-
boto v znamenju elektronskih ritmov, saj 
je tam do jutra glasbo vrtel Hrastničan 
Stanny Abram s prijatelji. Hi festival je 
letos potekal v organizaciji hrastniškega 
kluba študentov ŠOHT, trboveljskega štu-
dentskega Kluba B, Mladinskega centra 
Hrastnik in New Vision Agency. Pri sami 
organizaciji pa so pomagali tudi spon-
zorji, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. 
Hi festival se tako poslavlja, a le do nas-
lednjega poletja, ko organizatorji napo-
vedujejo še širše in bolj pestro dogajanje.

Hi festival razkril barve vsakega obiskovalca

festivala je bil Razkrij svoje prave 
barve (Reveal your true colours), s 
čimer je vsakega od obiskovalcev 
spodbujal, da se s ponosom pokaže 
v vsem svojem sijaju.

Vsebino pripravljata MCH in ŠOHT Vsebino pripravljata MCH in ŠOHT
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KNJIŽNICA DOM STAREJŠIH

Domoznanstvo 
je veda, ki raz-
iskuje, opisuje 
in proučuje vsa 
področja člove-
kovega ustvar-

janja in védenja o določenem geo-
grafskem območju. Knjižnica Antona 
Sovreta Hrastnik opravlja domoznan-
sko dejavnost za Občino Hrastnik, kar 
pomeni, da zbira, strokovno obdeluje 
in ustrezno hrani domoznansko gra-
divo, ki je nastalo ali se nanaša na 
Hrastnik ali Dol. Naša  domoznanska 
zbirka je raznolika – obsega knji-
ge, časopise, članke, videoposnetke, 
razglednice, fotografije …

Januarja lansko leto smo se v knjižnici 
odločili, da ustanovimo domoznansko 
skupino in jo poimenovali Kufe klub. 

Članice in moderatorka se sestanejo 
enkrat mesečno ter obravnavajo ljudi 
in dogodke, ki so bili ali so danes na ka-
kršenkoli način povezani s Hrastnikom 
in Dolom. Tako so že obravnavale teme, 
kot so pustovanje v Hrastniku in na Dolu 
nekoč, spomini na otroštvo, zgodovinski 
razvoj podružnične šole na Dolu, življe-
nje in delo Antona Sovreta, življenje in 
literarni opus Franceta Kozarja … Vsako 
srečanje popestri in dopolni različno 
gradivo iz knjižnične domoznanske 
zbirke, udeleženke pa tudi same poiz-
kusijo priskrbeti kaj iz domačega arhi-
va. Pretekle dogodke večkrat povežejo 
z aktualnim dogajanjem in prostore 
knjižnice zamenjajo za obiske  izven teh. 
Tako so si že ogledale prenovljeno dol-
sko šolo, prostore Društva Marionetno 
Gledališče Jurček, razstavo stekla En 
glažek mi daj … K sodelovanju včasih 

V Domu starejših Hrastnik (Dom) ugo-
tavljamo, da je veliko naših stanovalcev 
ljubiteljev živali, ki so se morali ob pri-
hodu v Dom ločiti od svojih ljubljenčkov. 
To »izgubo« jim želimo olajšati tako, da 
občasno na obisk »povabimo« različne 
živali – družili smo se že s kozico, ovčko, 
prašičkom, kuščarjem, kačo, papigo, so-
kolom, konjem, »posvojili« smo eno po-
tepuško muco, ki domuje pred vhodom, 
redno pa nas obiskujejo tudi psi. In teh 
obiskov so stanovalci najbolj veseli.

Nekoliko poenostavljeno bi lahko rekli, 
da v Domu organiziramo tri oblike dru-
ženj s kosmatimi štirinožci:

• Najdaljšo tradicijo imajo obiski naših 
delavcev, ki stanovalcem predsta-
vijo svoje pse in jim dovolijo, da se 
malo »pocartajo« z njimi.

• Občasno, glede na časovne mož-
nosti lastnikov, nas obiskujejo tera-
pevtski psi, ki so naučeni druženja s 
starostniki. Z njimi obiskujemo tako 
pomične kot slabše pomične oziro-
ma povsem nepomične stanovalce. 
Vsi se obiska psa zelo razveselijo, 
še posebej pa so veselje in prijetni 
občutki prisotni pri stanovalcih, ki so 
trajno vezani na posteljo.

• Zadnjih šest let pa enkrat letno or-
ganiziramo poseben »pasji« dogo-
dek, in sicer v smislu ponazoritve 
prave pasje razstave stanovalcem 
predstavimo rodovniške pse in me-
šančke. Na teh dogodkih so se nam 
pridružili tudi različni strokovnjaki, 
ki so tesno povezani s kinološkim 
področjem. Svoje področje dela so 
predstavili pasja frizerka, veterinar-
ka, profesionalna razstavljalka psov, 
vzrediteljica in kinološka sodnica. 
Letos smo posebno pozornost na-
menili kraškemu ovčarju, edini slo-
venski avtohtoni pasmi psa.

Predstavitev kraškega ovčarja je pote-
kala v soboto, 22. 6. 2019. Glavni orga-
nizator in povezovalec prireditve sem bil 
avtor prispevka. K sodelovanju smo po-
vabili Društvo ljubiteljev in vzrediteljev 
kraških ovčarjev Slovenije ter predsedni-

Kinološke aktivnosti v Domu starejših Hrastnik

KUFE KLUB – domoznanska skupina v knjižnici

Ali ste vedeli da imamo v knjižnici igralni kotiček?

Avtor: Damjan Zelenik

ka Kinološke zveze Slovenije, g. Štefana 
Šinka, ki so se na naše povabilo z vese-
ljem odzvali. Pri pripravah na prireditev 
so bili zelo aktivni tudi naši stanovalci, ki 
so pripravili priložnostno razstavo na 
temo kraškega ovčarja. Naša stanovalka, 
ga. Majda Velej, velika ljubiteljica živali, 
je za dogodek oblikovala tudi poseb-
ne rozete. Ker postaja Hrastnik vse bolj 
zanimiv za obiskovalce iz drugih krajev, 
smo k predstavitvi zanimivosti naše ob-
čine povabili še predstavnico Turistično 
informativnega centra, go. Jasmino 
Janjić. Glavne »zvezde« prireditve so 
bili seveda kraški ovčarji. Vzrediteljica 
in lastnica psarne Kraški ruj, ga. Mateja 
Mihelčič, je udeležence seznanila z vzre-
jo, spregovorila o primernih lastnikih za 
kraške ovčarje in o pomenu socializacije 
mladičkov v novem okolju. Mihelčičeva 
svoje kraševce vedno poimenuje z lepimi 
slovenskimi imeni. Spremljala sta jo dva 
predstavnika pasme, ena izmed njiju je 

bila tudi psička Potonika Kraški ruj, ki 
je na evropski razstavi psov v Welsu 
(Avstrija) dobila laskavi naziv najlepši 
kraški ovčar. Stanovalci so z zanimanjem 
prisluhnili tudi g. Gregorju Kokaloviču, ki 
je predstavil šolanje kraškega ovčarja, 
g. Mitja Milavec pa je s seboj pripeljal 
kraševca, ki že zelo uspešno okreva po 
operaciji kolka. Za kulturni vložek je na 
prireditvi poskrbela stanovalka Doma, 
ga. Dragica Sovdat, s pesmijo o svoji 
psički Pikici, ki jo je prebrala ga. Andreja 
Kurbus, delovna terapevtka.

Ob koncu prireditve se je direktor Doma, 
g. Drago Kopušar, zahvalil vsem sodelu-
jočim, stanovalci pa so se lahko »do si-
tega« nabožali krasnih kraških ovčarjev. 
Vsi smo bili presenečeni, kako so prijazni 
in privrženi svojim lastnikom. Skupna 
ocena vseh prisotnih je bila, da smo v 
družbi kraških ovčarjev preživeli prijetno 
dopoldne. 

Kaj se bere

Pesnik Andrej Rozman - Roza je 35 slik iz stalne zbirke Na-

rodne galerije (nekaj tudi iz zasebnih zbirk) prelil v radožive 

verze in z njimi stkal pisano preprogo raznolikih simboličnih 

pomenov, likovnih razlag in nenavadnih usod. Pesmi govorijo 

o slikarkah in slikarjih, o času nastanka, o likovnih problemih, 

o lastništvu slik … vselej pa so sporočila povezana z današ-

njim časom in prostorom ter z besediščem mladih. Za knjigo 

je prejel letošnjo nagrado desetnica, ki jo Društvo slovenskih 

pisateljev podeljuje za najboljšo otroško ali mladinsko delo.

Gozdar Peter Wohlleben odstira pogled v skrito življenje dre-

ves: drevesa imajo spomin, si izmenjujejo sporočila, občutijo 

bolečino, dobijo lahko celo sončne opekline in gube. Marsi-

katere vrste, na primer hrast, se sporazumevajo prek kemič-

nih snovi: ko neko drevo napadejo škodljivci, začne oddajati 

vonjave in vsa drevesa na obsežnem območju, ki prestrežejo 

to sporočilo, se oborožijo proti napadalcem. Avtor je v zgod-

be o neslutenih zmožnostih dreves vključil tudi najnovejša 

znanstvena spoznanja in lastne izkušnje.

Ko se komaj polnoletna Irena preseli na drugi konec Slove-

nije, se pred njo kaže lepa prihodnost. Družina, kamor se je 

preselila, potrebuje pridne roke za delo na kmetiji, a to je ne 

skrbi, vendar se kmalu po rojstvu prvorojenke Lučke začno 

kazati prve razpoke v zakonu … Roman preko usode ženske, 

ki je vse življenje garala za svojo družino in hrepenela po lju-

bezni, bila pa je opeharjena skoraj za vse, vabi k razmišljanju 

o poteh življenja. Najdete ga na seznamu projekta Bralna 

značka za odrasle »Hrastničani beremo«. 

Andrej Rozman:
Roza: Pesmi iz galerije

Peter Wohlleben:
Skrivno življenje dreves

Tanja Mlakar:
Klošarka z Miklošičeve

Lokacija: Oddelek za mladi-
no, strokovno gradivo
Zvrst: poezijo
Strani: 135
Leto izdaje: 2018
Založba: Narodna galerija 
Ljubljana

Lokacija: Oddelek za odra-
sle, strokovno gradivo
Zvrst: popularna znanost
Strani: 179
Leto izdaje: 2019
Založba: Narava

Lokacija: Oddelek za odra-
sle, leposlovno gradivo
Zvrst: roman
Strani: 238
Leto izdaje: 2018
Založba: Družina

povabijo tudi goste, ki določeno tema-
tiko predstavijo podrobneje – tako je 
Nevenka Hacin iz Zasavskega muzeja 
Trbovlje članicam predstavila delo v 
ženskih tovarnah v Zasavju (pouda-
rek na Jutranjki),  Janja Jedlovčnik iz 
Osrednje knjižnice Celje domoznanske 
spletne vire, domačin Pavle Gole pa 
svojo časopisno zbirko. 
 
V kolikor bi se želeli skupini pridružiti ali 
pa vas zanima kaj več o tem, nas pok-
ličite na telefonsko številko 03 56 46 175. 
Veseli bomo tudi, če nam pomagate 
sooblikovati našo domoznansko zbirko. 
Če imate doma kakršnokoli gradivo, ki 
se nanaša na naše kraje, ga lahko pri-
nesete v knjižnico, tako bomo poskrbeli, 
da našo skupno zgodovino ohranimo 
tudi za prihodnje rodove.

Naši najmlajši uporabniki lahko igrajo 
na različna glasbila, sestavljajo lego 
kocke, skuhajo kosilo, se skrijejo v šotor, 
vozijo vlakec, pripravijo lutkovno igro, 
uporabljajo različne didaktične igrače 
(Človek, ne jezi se, Activity, Spomin ...). 

Vsebino pripravlja Knjižnica A. Sovreta Hrastnik Vsebino pripravlja Dom starejših Hrastnik

Rešijo lahko tedenske miselne uganke in 
uganko meseca. Igranje lahko nadalju-
jejo doma, saj si lahko vse zgoraj našte-
to izposodijo.
Vabljeni otroci in starši v prihajajočih je-
senskih dneh!
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GOSPODARSTVOGOSPODARSTVO

Znanje, tradicija in ljubezen do narave. S 
temi besedami opisujete svojo vrtnarijo, 
pod imenom katere zasledimo tudi po-
datek  ‘’že od leta 1939’’. Se ljubezen do 
rožic pri vas torej prenaša iz roda v rod?
Ja, že od nekdaj se v družini ukvarjamo s 
tem, vse pa se je začelo z mojim starim 
atom, ki je že pred vojno končal kmetijsko 
šolo v Šentjurju.  Bil je tudi velik kmetij-
ski aktivist. Leta 1939, takoj po prihodu iz 
kmetijske šole,  je posejal prvi paradižnik. 
To se mi je zdela ena takšna prelomnica, 
saj od takrat dalje v naši družini vzga-
jamo sadike, na začetku seveda še ne 
tržno. Stari ata je bil vrtnar, sadjar, kmet, 
bili smo razvojno naravnana kmetija, iz-
jemno napredna za tisti povojni čas, ko je 
bilo potrebno znati pridelati hrano, saj so 
bili ljudje brez vsega. Takrat so bili kme-
tijski pospeševalci in strokovnjaki zelo 
zaželeni za pomoč ljudem pri pridelavi 
hrane. Stari ata je delal tudi pri Kmetijski 
zadrugi in v Mestni vrtnariji na Dolu, ki 
je bila takrat še v lasti komunale. Na tem 
mestu ga je nato zamenjal moj oče.  
Torej je bila edina logična izbira, da 
tudi sami nadaljujete tradicijo?
Sama sem leta 1992 zaključila tehnično 
vrtnarsko šolo, okoliščine doma pa mi 
niso omogočale nadaljevanja študija. 
A je bilo tako prav, saj sem leto kasne-
je že registrirala dejavnost in pričela z 
delom. V mojem življenju ni bilo niti ene-

Na vrhu hriba na Marnem stoji mala 
vrtnarija, ki vztrajno kljubuje ve-
likim vrtnim centrom. In prav tam, 
sredi pisanih rož, boste ugledali 
tudi njeno lastnico Damjano Napret 
Čeperlin. Ob Damjani je nemogoče ne 
začutiti njene ljubezni do rož, zemlje, 

ga leta službe drugje. Vsak evro sem si 
v življenju prislužila sama. Začeli smo 
doma, kot spomenik imamo betonske 
tople grede še iz leta 1945, a sem se 
želela približati strankam in prestaviti 
ven iz vasi, nekam za cesto. Vzgojiti je 
najlažje, težko je prodati, stranki moraš 
priti blizu. A staremu atu je bila zemlja 
tako sveta, da mi njive ni dal, mi je pa 
svetoval nakup sosednje. Kupila sem jo, 
naredila objekte za vzgojo in že od leta 
2002 delujem na tej lokaciji. 
Pravite, da je težje prodati kot vzgojiti. 
Kako narediti preskok iz vzgoje v pro-
dajo? Prodati je treba znati.
Počasi sem se priučila. Prodajalka sem 
sicer še danes slaba, rože lažje podarim 
kot prodam. To mi manjka. A danes to 
rešim tako, da rože postavim na mesto, 
določim ceno in preneham razmišljati o 
tem. Sem se pa tudi izobraževala preko 
vrtnarskega združenja. Z njimi potujem 
tudi po Evropi, da iščem nove vrste in 
tehnologije. 
Se tudi danes še izobražujete? Za vo-
denje lastne vrtnarije verjetno ni dovolj 
le ljubezen, temveč tudi znanje. Kje 
ste ga, poleg šole, še pridobili oz. ga 
pridobivate? 
Izobražujem se vseskozi. Čeprav imam 
majhno vrtnarijo, me poznajo in cenijo 
moje znanje, to tudi čutim, saj mi za-
upajo tudi v strokovnih krogih. Precej 

pomagam tudi drugim, tudi preko zdru-
ženja. Sejmi se občasno glede vsebin že 
ponavljajo, a sama se držim pravila, da 
je obisk vseeno vreden, če lahko nazaj 
prinesem vsaj eno dobro  idejo.  Za nas 
so največji vir znanja sejmi v Nemčiji, pa 
tudi Italija. Za oči pa so najlepši angleški, 
saj imajo Angleži res ogromno znanja ter 
lep in naraven stil oblikovanja s cvetjem. 
Že trikrat sem bila tudi na Chelsea flower 
show. Gre za največjo svetovno razstavo, 
ki ima omejeno število obiskovalcev, zato 
je vstopnice potrebno kupiti pravočasno.  
V Nemčiji obiskujem inštitute in poskusna 
polja, ki jih prirejajo žlahtnitelji.  
Žlahtnitelji? Lahko poveste malo več? 
Vseh sort ne smeš razmnoževati sam, saj 
jih imajo žlahtnitelji zaščitene, plačevati 
je potrebno licence. Pri rožah se je težko 
odločiti, katere bom ponudila, zato hodim 
na poskusna polja, da izberem sorte in 
barve, ki se mi zdijo najboljše. Veste, vse 
vrtnarije nismo enake, zelo je pomembno, 
katere sorte imamo v ponudbi. Pri rdeči 
bršljanki je na primer več žlahtniteljev in 
niso vse enako dobre. V ceno rože, ki jo 
kupec kupi,  je tako vključeno vse, od sa-
dike, do vzgoje, davkov in licenc. 
Kako pa sploh poteka delo  v vrtnariji? 
Verjetno je razdeljeno po sezonah. 
Delo se prične februarja, s setvami, sa-
jenjem in vzgojo. Sredi aprila začnemo 
s prodajo, ki teče do sredine junija, ko 

se sadilna sezona zaključi. Čez poletje 
v vrtnariji še vzdržujemo ponudbo, nato 
sadimo že krizanteme in mačehe, ki so, 
poleg rezanega cvetja, v prodaji vse do 
prvega novembra. Nato se delo pri nas 
zaključi, sledi le še čiščenje rastlinjakov. 
Decembra in januarja je vrtnarija zaprta, 
saj je dan kratek, temperature nizke, tako 
da pogoji niso primerni za vzgojo. Zdaj že 
znam poslovati tako, da lahko preživim 
zimo, ta način preživetja mi je že utečen. 
Kaj vse pa najdemo v vaši ponudbi?
Največ rož, te so moja strast. Spomladi 
okenske in balkonske, pa za gredice, 
enoletnice, trajnice, gojim tudi krizante-
me. Te po dogovoru gojim tudi za dolo-
čene cvetličarne. Pa sadike  zelenjave in 
jagod. Za drevesnice pa nimam znanja. 
Tu se mi zdi znanje še kako pomembno, 
stranki moraš znati svetovati, zato stran-
ko, če ta želi sadno drevo, usmerim  v 
drevesnico. To mi ni všeč pri vrtnih cen-
trih, kjer lahko dobiš vse – ni mogoče 
vsega poznati in vzdrževati. 
En produkt še posebej izstopa – sivka. 
Gre za kakšno posebno vrsto? Kako ste 
sploh prišli na idejo (sedaj že kar bla-
govne znamke) sivke z Marnega.
Ne gre za posebno vrsto sivke. Med 
vsemi sortami sem si izbrala eno, ki mi 
je najbolj všeč po barvi cvetja, rasti, po 
prezimnosti.  Bila sem v Provansi na 
plantažah sivke in pomislila, da bi lahko 
to bilo tudi pri nas. Pa čeprav v tem ni 
dobička. In če si je nekdo lahko izmis-
lil Coca Colo, si lahko tudi jaz Sivko z 
Marnega.  Delam sadike, vrečkice, ne-
kaj malega destiliramo, šopke … Kličejo 
nas tudi cvetličarji, če jo potrebujejo za 
dekoracijo. Sedaj imam tudi praznik siv-
ke.  Rada imam dogodke, da se pri meni 
nekaj dogaja. Imela sem že praznik buč, 
ampak vedno iščem nove ideje. 
Prisotni niste le v Zasavju, temveč lahko 
vašo gredico najdemo celo v Mozirskem 
gaju. Kako je prišlo do tega sodelova-
nja in kaj pomeni?
Ata Mozirskega gaja je Jože Skornšek, ki 
ga je s svojo ekipo zasnoval pred štiride-
setimi leti. Bil je prijatelj mojega starega 
očeta in očeta. Enkrat nas je povabil, da 
bi imeli gredico. Gre za sponzorske gre-
dice – mi podarimo sadike, oni posadijo. 
Različne vrtnarije imamo gredice tam in 
na to gledamo s ponosom. O moji je bil 
posnet celo prispevek za televizijo, ker je 
bila tako lepa in inovativna. Ravno moja 
gredica na televiziji, tako jih je navduši-

la! Bila sem namreč prva, ki je zagovar-
jala idejo, da ni nujno, da so rastline na 
gredicah nizke, tako da sem vključevala 
tudi višje rastline. In točno po tem siste-
mu sem naredila tudi to gredico, pa tudi 
same rastline so bile res izbrane. Letos 
pa sem imela edina v Sloveniji eno sorto 
sončnice.  Ohranjam tudi ančice, stare 
vrtnarske rože. 
Konkurenca na trgu je precejšnja. Kako 
uspete preživeti ob boku večjih trgo-
vskih verig? Ali potrošniki še podpiramo 
lokalna podjetja? Kaj je tista vaša do-
dana vrednost, zaradi katere se ljudje 

narave … Ljudje jo večkrat vprašajo, 
kako so lahko njene rože tako lepe. 
Njen odgovor pa je preprost – rada jih 
ima. V strokovnih krogih je cenjena 
zaradi svojega znanja, njena vrtna-
rija velja za naprednejšo. A vse se je 
pravzaprav začelo s paradižnikom. 

Ker rože ne rastejo v trgovini

Mateja Jecl

vedno znova vračajo k vam?
Način življenja se je spremenil, tudi na-
čin nakupovanja. Če gre človek v trgovi-
no, kupi še rožo. Tiste rože niso slabe, saj 
so jih za trgovske centre vzgojili vrtnarji. 
Slabo pa je vzdrževanje. Mi imamo roži-
ce na svetlem, na toplem, dobro vzdrže-
vane. V centru pa so prepuščene na mi-
lost in nemilost kupcem. To vzdrževanje 
je naša prednost. Stranke že same vedo, 
da so naše rože bolj ‘’zihr’’ rastle. Vedno 
je boljše kupiti direktno pri vrtnarju. Če 
rabiš šopek, greš v cvetličarno, če sadiko, 
pa k vrtnarju. 
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»Vse se da, le voljo moraš imeti ...«

Predsednica: Simona Jeraj

Info: ks.rudnik.hrastnik@gmail.com

Zbor krajanov: 9. 10. 2019 ob 19h v DD Hrastnik

Vaše delo ni pisarniško, temveč ste 
predvsem odvisni od dela lastnih rok. 
Vam rezultati prinašajo dovolj veselja, 
bi lahko vsakodnevno življenje z naravo 
zamenjali za pisarniško delo?
Ne. Samo ne. (smeh)
Radi potujete. So vaša potovanja po-
vezana tudi z raziskovanjem rastlinja 
drugih držav? Dobite na potovanjih 
kdaj kakšno dobro idejo, ste si kdaj že-
leli kakšno rastlino prinesti k nam in jo 
ponuditi Slovencem?
Rože so vedno nekako vključene. Letos 
smo na morju šli še v tri vrtnarije, kjer 
sem kupila tri rožice. Lani sem bila v 
Šrilanki, kjer sem posadila drevo. Tam 
živi ena Slovenka, pri kateri smo stano-
vali, in smo šli tudi na ogled parka, kjer 
je Tito posadil drevo. Pa sem si rekla, če 
ga je Tito, ga lahko tudi jaz. (smeh) Šla 
sem v vrtnarijo, kupila sadiko in posadila.
Se je z rožami za boljšo rast res potreb-
no pogovarjati?
Da, tudi jaz se. Pohvalim jih, če so lepe, 
in okregam, če mi nagajajo. (smeh) Pa 
ne, da bi verjela, da bodo zato bolj rastle, 
nam je tako lepše. Gre le za živo stvar.
Na Nizozemskem ni nič nenavadnega, 
da rože podarjajo tudi ženske moškim. 
Pri nas takšne navade ni, tudi na sploš-
no se kar radi držimo nekih tradicij in 
nenapisanih pravil. 
Jaz osebno se teh splošno sprejetih pra-
vil ne držim. Sama recimo za na po-
greb nasadim rože. Ne podarjam sveč. 
Posadim skledo, je bolj trajno. Motijo me 

tudi plastične rože na grobovih. To ni 
roža, to je plastika. Roža ima dušo. Tudi 
če ni nič na grobu, ni nič zato. Nemčija 
ima čisto drugačne grobove. Gomile so 
brez marmorja, nasajene so s pokrovni-
mi rastlinami, da niti šopkov ne potrebu-
ješ. Zakaj toliko sveč? A merimo čustva 
po tem, koliko sveč kdo da? Rože naravi 
ne povzročajo škode.
Vidi se, da imate rože res radi. 
To je moj sanjski poklic. Ne znam pove-
dati, kako je to lepo. Nikoli nisem kalku-
lirala, koliko mi bo od kakšne rože ostalo, 
jaz sem kar delala. Včasih me kdo vpraša, 
kako to, da imam tako lepe rože. Ker jih 
imam rada. Se pa zmanjšuje sajenje rož 
na okna, balkone. Prišla je nova arhitek-
tura, ljudje nimajo časa. Rož je vse manj, 
kar me žalosti, verjamem namreč, da 
vsaj nekaj jih mora biti. Kako že gre tista, 
da se po rožah pozna, kje je dekle doma. 
Se bojite, da bi zaradi teh sprememb 
ostali brez dela?
Ne. Trenutno so pri meni v ospredju rože, 
a imam dovolj znanja, da bi se lahko na 
hitro prilagodila trgu s pridelavo hrane. 
Doma imam rastlinjak s paradižnikom, 
solato … Ko sem začela z vrtnarstvom, 
sem s fižolom, krompirjem in čebulo za-
lagala Bolnišnico Trbovlje, Zdravilišče 
Laško, Dom starejših Hrastnik … Tako da 
lahko takoj preklopim. Objekte imam in 
lahko vzgojim tudi zelenjavo. Če bodo 
rože šle v upad, bom povečala pride-
lavo zelenjave. Meni je tudi paradižnik 
lep. Tudi ko grem po svetu, vedno gle-

dam po njivah, polja pšenice me vedno 
prevzamejo. Moje področje je kar široko, 
edino v sadjarstvu nisem doma. Bil pa 
je moj stari ata, po vojni so posadili sku-
pinski nasad jabolk. On je bil z dušo in 
srcem v tem. A veste, da je Andrej Šifrer 
pesem Jarčeva hruška napisal po zgodbi 
mojega starega ata? To mi je poveda-
la znanka, ki dela na televiziji. Enkrat so 
za oddajo Sadovi narave snemali naš 
sadovnjak in je Šifrerju razlagala zgod-
bo mojega ata, o tem, kako rad je imel 
svoj sadovnjak. Ko so delali deponijo, 
je bilo potrebno zgraditi tudi cesto do 
Uničnega, za kar bi bilo potrebno poža-
gati eno atovo hruško. A se ata ni pus-
til, svoje hruške ni želel dati, tako da je 
bilo potrebno spremeniti projekt in cesto 
speljati drugje. In o tem je Šifrer napisal 
pesem. Včasih tega pri atu nisem razu-
mela. Zdaj razumem. Ko delam kakšen 
nov objekt, vedno preračunam, koliko bo 
šlo zemlje in, ali objekt res potrebujem. 
Cenim rodovitnost zemlje .
V času, ko bodo bralci in bralke časo-
pisa prebirali te vrstice, bomo vsto-
pali že v hladnejše mesece leta. Je to 
v Vrtnarstvu Napret čas za postavitev 
načrtov za naslednje leto?
Naslednje leto pripravljam eno presene-
čenje, no, nekaj novega. A ne bi še o tem. 
Tudi strojno se opremljam. Mogoče se na 
zunaj ne vidi, a smo tehnološko precej 
napredni. Uporabljam kvalitetne mate-
riale, veliko vlagam v avtomatiko. Vedno 
iščem izboljšave.

NAJ dogodek v KS

KS v treh povedih Cilji in želje

Občina Hrastnik ima več dobrih dogod-

kov, ki se odvijajo v KS Rudnik: Funšterc, 

festival Rdeči revirji, dogodki lokalnih 

športnih in kulturnih društev, kot je reci-

mo koncert Rudarske godbe, in še kakšen 

bi se našel. Samo odločiti se je treba in 

si jih ogledati. 

Tule odgovarjam malce provokativno: KS 

Rudnik obsega center Hrastnika z okolico, 

lep, včasih rudarski kraj z rudarsko tra-

dicijo. Skupaj z rudarskimi marionetami 

in starim rudarskim stanovanjem pred-

stavlja izjemno, ogleda vredno, turistič-

no točko v občini. Pohvalimo se lahko z 

gozdom sredi mesta, jezerom na drugi 

strani in prelepim razgledom na okoliške 

hribe, no, pa tudi s kakšno »bodečo nežo« 

sredi mesta.

• Prostori za KS Rudnik – se že dogaja, 

začasna rešitev bo kmalu urejena. 

• Večja povezanost KS in hitrejše ure-

janje zadev.

• Skupno reševanje problematike ka-

mnoloma, večja naravovarstvena 

ozaveščenost ljudi.

Upam, da najbolj priljubljena točka v KS 

Rudnik postane naša pisarna – prav za-

radi povezovanja, srečevanja in druženja. 

Moj najljubši kotiček pa je pred našo hišo, 

saj od tam vidim skoraj celo krajevno 

skupnost, slišim žvrgolenje ptičkov in …

Zanimivost iz Zasavskega tednika, rubrika 

»Iz naših komun«,  26. marec 1964:

»Lani so turistični delavci iz Hrastnika 

prišli na originalno zamisel – s »turistič-

nim stožcem«, ki je nameščen v bližini že-

lezniške postaje, hočejo turiste opozoriti 

na zanimivosti Hrastnika.»

Aleš Laznik

Nika Zavrašek

Simona Jeraj

Gregor Jelenko

Vesna Ojsteršek Drnovšek

Mojca Greben

Mitja Pajnkiher

NAJ kotiček v KS

Zanimivosti

KS Rudnik skozi oči predsednice

Foto: osebni arhiv
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Posvet o aktualnih problemih 
iz gospodarskega 

in po,itičnega življenja

:Posebno obvestilo
V začetku meseca aprila bo začel v 

okviru »Zasavskega tednika« izhajati 
»URADNI VESTNIK ZASAVJA«, v kate-
rem bodo objavljeni odloki in drugi akti 
skupščin občin Trbovlje, Hrastnik, Zagor-
je ob Savi in Litija, akti Komunalnega 
zavoda za socialno zavarovanje in drugih 
samoupravnih organov na področju Za-
savja. Omenjeni organi v prihodnje ne 
bodo več objavljali svojih odlokov v

»Glasniku, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana«.

Delovne in druge organizacije na pod-
ročju Zasavja prosimo, da nam takoj spo-
ročijo, koliko izvodov »Zasavskega tedni-
ka« naj jim v prihodnje pošiljamo. Ustrez-
no pismeno obvestilo so delovne in druge 
organizacije že prejele.

Uredništvo in uprava 
»ZASAVSKEGA TEDNIKA«

(ma) ZAGORJE OB SAVI - 
Na pobudo okrajnega komite-
ja Zveze komunistov Ljublja-
na so sklicali občinski komi-
teji ZK Zagorje ob Savi, Tr-
bovlje in Hrastnik bazenski 
posvet članov Zveze komuni-
stov o aktualnih problemih iz 
gospodarskega in političnega 
življenja. Posvet bo v petek, 
27. marca, dopoldne v stekle-

ni dvorani Delavskega doma 
v Zagorju ob Savi, udeležili 
pa se ga bodo predstavniki 
Izvršnega sveta Slovenije 
Viktor Avbelj, Jože Smole, 
organizacijski sekretar OK 
ZK Ljubljana Rudi Bregar, 
zvezni poslanci Silvo Hrast, 
Zorka Peeršič, Božidar Debe-
njak, Danica Jurkovič in dr. 
Saša Luzar, zraven njih pa še

okrog 100 vodilnih članov ZK 
iz Zasavja.
Razprava o nekaterih aktu-

alnih problemih iz gospodar-
skega in političnega življenja 
bo med drugim služila tudi 
kot osnova za nadaljnje delo 
organizacij Zveze komunistov 
v Zasavju, hkrati pa bo pred-
stavljala prvo predkongresno 
aktivnost članov in organiza-
cij ZK iz Zasavja pred VIII. 
kongresom Zveze komunistov 
Jugoslavije.

Iskanje novih oblik 
odkopnih metod

(S. S.) TRBOVLJE - Spri-
čo vse večjih potreb po pre-r 
mogu, pomanjkanje delav- 
cev-rudarjev in težnje po po-
večanju proizvodnje priprav-
_______j_______'_________

Slavnostna seja ObO 
SZDL ob 27. aprilu
LJUBLJANA - Izvršni 

odbor Glavnega odbora SZDL 
Slovenije je na zadnji seji 
razpravljal o odmevu VI. raz-
širjene seje glavnega odbora 
o problemih kmetijstva in v 
zvezi s tem o nadaljnjih na-
logah organizacij Soicalistlč- 
ne zveze. Posebno pozornost 
pa je posvetil- obravnavi ne-
katerih tekočih gospodarsko 
političnih problemov. Sklenil 
je tudi priporočiti Občinskim 
odborom SZDL, naj ob praz-
niku Osvobodilne fronte 27. 
aprila skličejo slavnostne se-
je in na njih poleg zgodovin-
skega orisa govorijo tudi o 
sedanji vlogi SZDL.

PRIZNANJE
V naše uredništvo 

prihajajo zadnje tedne 
številna pisma. Poseb-
no nas je presenetilo 
pismo tovariša B. 2. iz 
Smartna pri Litiji: 

»Čestitam vam, ker 
vam je uspelo, da ste 
povečali obseg lista 
brez povečanja cene! 
Čeprav nisem med red-
nimi naročniki vašega 
lista, ga že redno vsaj 
dve leti kupujem in 
prebiram. Zdaj sem se 
le odločil. Vpišite me 
med redne naročnike 
in mi pošiljajte list na 
naslov...«
KAJ PA VI?

ljajo v zasavskih rudnikih 
vrsto novih ukrepov, v prvi 
vrsti uvedbo strojev za prido-
bivanje premoga. Razumljivo 
je, da terja uvedba teh novih 
ukrepov vložitev znatnih in-
vesticijskih sredstev.

Z dosedanjimi načini in 
metodami odkopavanja ni bi-
lo mogoče doseči večjih pro-
izvodnih uspehov. Z novimi 
odkopnimi metodami in uva-
janjem odkopavanja z odkop-
nimi stroji pa bi bilo mogoče 
doseči večje uspehe. Doslej so 
opravljali poskuse odkopava-

nja premoga z odkopnimi 
stroji v Velenju, vendar so 
razmere v Zasavju različne 
od razmer v Velenju im v 
rudnikih črnega premoga.

Na Rudniku rjavega pre-
moga Trbovlje-Hrastmlk so 
že kupili novo odkopno me-
hanizacijo, in sicer dvoveriž- 
nl DVT-400, ki ga je mogoče 
prestavljati iz čela na čelo 
brez razstavljanja. Pri raz- 
iskavanju novih odkopnih 
metod bodo namreč prišli v 
poštev tudi transporterji. 
(Nadaljevanje na 16. strani)

Letošnji prvi spomladanski dan — 21. marec — sc 
je resda kaj klavrno prismejal med nas. Prinesel je de-
ževje, kislo vreme pa nam je postreglo tudi z blatnimi 
cestami in v pogovoru z znancem smo tarnali o pre-
močenih čevljih.

— POMLAD JE TU, so zavrisnili otroci in se izgu-
bili med bloki.

Da, res. Pomlad je prišla. Onkraj potoka se bo ver-
jetno spet sestal mlad par in stisk rok bo izpovedal 
novo ljubezen dveh src, nekje si bosta morda dva člo-
veka stisnila roki in postala prijatelja. Ko bi si v tej 
pomladi vsi ljudje sveta segli v roke, odpravili preli-
vanje krvi in postali prijatelji...

Pomlad je prišla iri ne bo dolgo, ko bodo zacvetele 
češnje in pokrajina bo dobila drugo podobo ...

Industrijska proizvodnja je bila v vseh štirih zasavskih občinah v prvih dveh me-
secih letos precej nad predvideno Proizvodni dosežki delovnih organizacij pred-
stavljajo rekorden dosežek gospodarstva. Prav bi bilo. da bi v delovnih organiza-
cijah tudi v naslednjih mesecih nadaljevali s takim tempom proizvodnje.

Celjsko gledališče 
v Trbovljami

(ar) TRBOVLJE — V De-
lavskem domu v Trbovljah 
bo gostovalo v četrtek. 26. 
marca, Slovensko ljudsko gle-
dališče iz Celja s komedijo 
»Rezervist«. Predstava, ki bo 
v gledališki dvorani Delav-
skega doma, se bo začela ob 
19.30.

V SOBOTO BO SPREJET
NOV STATUT OBČINE

TRBOVLJE
(M) TRBOVLJE - Komisi-

ja za izdelavo novega statuta 
občine Trbovlje je na seji, ki 
je bila v petek, 20. marca, 
sprejela dokončno besedilo 
osnutka novega statuta obči-
ne Trbovlje in sklenila pred-
lagati Skupščini občine Tr-
bovlje, da  sprejme nov sta-
tut.

V soboto bo v Trbovljah 
seja Skupščine občine Trbov-
lje, ki se je bodo udeležili tu-
di člani plenumov občinske-
ga odbora SZDL, občinskega 
komiteja ZKS in občinskega 
sindikalnega sveta, na kateri 
bo sprejet nov statut občine 
Trbovlje, in sicer kot prvi v 
Zasavju.
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ZERO WASTE

Eno od neželenih stranskih produk-
tov sodobnega načina življenja so 
odpadki. V zadnjih desetletjih smo se 
počasi navajali na vse večje količi-
ne odpadne plastike, papirja, kovine, 
stekla in še česa. Marsikdo si danes 
težko predstavlja obisk trgovine brez 
nakupa plastičnih vrečk, pribora in 
krožnikov za enkratno uporabo ali 
vnaprej zapakiranega sadja ali zele-
njave. A kljub temu, da smo se pridno 
naučili reciklirati in ločevati smeti, v 
ospredje stopa vse bolj pereče vpraša-
nje – kam z vsemi temi odpadki?

Ločeno zbiranje odpadkov smo v obči-
ni Hrastnik začeli uvajati med prvimi v 
Sloveniji, že leta 1999. Na prelomu no-
vega tisočletja, ko so se odlagališča zelo 
hitro polnila z mešanico odpadkov vseh 
vrst, so na državnem nivoju uvedli ob-
vezno ločbo odpadkov in reciklažo, kar 
naj bi pomagalo pri zmanjšanju količine 
odloženih odpadkov, hkrati pa omogo-
čilo materialom, da se ponovno upo-
rabijo. Tudi pri nas se je sistem tekom 
let še nadgrajeval, da so se občanke in 
občani dobro seznanili s tem, kako od-
padke v smetnjake pravilno razvrstiti.  Z 
odkupom in predelavo plastike, emba-
laže vseh vrst, papirja, kartona in stekla 
se danes ukvarja kar precej slovenskih 
podjetij. Strogi zagovorniki recikliranja 
radi omenijo, da se na ta način ohranja-
jo surovine, vendar velik del odpadkov še 
vedno ne konča tam, kjer bi moral, hkrati 
pa je predelava odpadka v nov, upora-
ben izdelek, energijsko potratna.  

Manj odpadkov za lepši jutri
Avtorica: Rebeka Kupec  •  Foto: Rebeka Kupec, Tea Primon, Irena Vozel
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Velik problem povzročajo tudi mešani 
komunalni odpadki v črnih zabojnikih, 
ki niso primerni za reciklažo. V nekate-
rih državah so se ljudje načrtno začeli 
izogibati uporabi izdelkov, ki se jih ne da 
reciklirati ali ponovno uporabiti, in tako 
močno zmanjšali delež teh odpadkov na 
odlagališčih. 

Zato je težavo ravnanja z odpadki pot-
rebno začeti reševati pri izvoru. Večini 
smeti bi se z lahkoto izognili, že če bi 
se odločili za bolj trajne, okolju prijazne 
alternative. Plastično vrečko, ki smo jo 
kupili samo zato, da bomo nakupljena 
živila lahko prinesli do avta in nato v sta-
novanje, v povprečju vržemo stran po 12 
minutah uporabe. Če je ne recikliramo in 
pomotoma konča na odlagališču, se bo 
razgradila v 200 do 500 letih. 

Pozitivno spremembo lahko naredimo 
s trajnejšimi vrečkami iz blaga, ki jih po 
uporabi preprosto shranimo v avtu ali 
torbi. Za sadje in zelenjavo lahko na pri-
mer uporabimo trajne vrečke, narejene 
iz odsluženih zaves. Izognemo se lah-
ko večini izdelkov za enkratno uporabo 
in jih nadomestimo s trajnimi, omejimo 
uporabo papirja in papirnatih brisač, pri 
otrocih uvajajmo pralne plenice, pose-
gamo po živilih v razsutem stanju (tista, 
ki niso v embalažah). Pametno recikliraj-
mo, kar je mogoče, pa ponovno upora-
bimo. Biološke odpadke kompostirajmo, 
nakupujmo preudarno, ne bojmo se kdaj 
pa kdaj vstopiti v trgovino z oblačili iz 
druge roke. Za piknike na prostem lahko 
uporabimo navadne krožnike iz kerami-
ke in kovinski pribor. Zakaj ne tako, kot 
so delali včasih, pred uvedbo izdelkov za 
enkratno rabo?

Stroški odvoza in odlaganja odpadkov  
so v naši občini vezani na količino, ki jo 
ustvarimo, oziroma odvržemo. Če bomo 
s skupnimi močmi občanke in občani 
zmanjšali delež smeti z zgoraj omenje-
nimi pristopi, lahko precej znižamo cene 
na položnicah in obenem naredimo ne-
kaj dobrega za okolje. Prva vzpodbuda 
s strani Občine je brezplačna steklenica 
za vodo za vsa hrastniška gospodinj-
stva, ki jo lahko v tekočem mesecu na 
KSP Hrastnik, d.d., prejmete z odrezkom 
položnice komunalnih storitev. Projekt 
je nastal v sodelovanju s Steklarno 
Hrastnik, ki je steklenico tudi zagotovila, 
ter s KSP Hrastnik, d.d. Upamo, da vas bo 
ta steklenica pri skrbi za okolje motivira-
la v smer pozitivnih sprememb.

Odmora je konec in z drugim avgusto-
vskim ponedeljkom so stekle priprave na 
novo sezono tudi za dolske rokometaše. 
Ti bodo ponovno nastopali v 1. B. državni 
rokometni ligi, kjer pričakujejo hudo kon-
kurenco, saj je liga zelo izenačena. Poleg 
tega pa se obetajo zanimivi sosedski 
obračuni, v ligi namreč poleg Dolanov  
nastopajo še Šmarčani, Trboveljčani in 
Radečani.

Rokometaše so na prvem treningu poz-
dravili glavni trener Tadej Simončič, 
vodja ekipe Borut Špacapan, fiziote-
rapevt Siniša Nesladek in predsednik 
Dejan Selak. Trener Simončič se zave-
da, da ima v primerjavi z lansko prvo-
ligaško sezono precej spremenjeno 
zasedbo, ogrodje ekipe pa bodo vsee-
no predstavljali igralci s prvoligaškimi 
izkušnjami. Fantje so prišli na priprave 
polni energije in željni ponovnega do-
kazovanja. Trenutno vzdušje v ekipi je 
odlično, treningi potekajo po ustaljenem 

Dolski rokometaši o pripravah, ciljih 
in željah pred novo sezono

Avtor: Zoran Zore | Foto: Jan Kraner

urniku. »Vsak bo dobil priložnost za do-
kazovanje in izboritev svojega mesta v 
ekipi. Ta je mlajša kot je bila lani, so pa 
to predvsem domači fantje in igralci iz 
mladinske ekipe, ki bodo tako dobili več 
možnosti za igro in nabiranje novih izku-
šenj. Potrebno bo krepko zavihati rokave, 
s tem pa bodo prišli tudi dobri rezultati 
na tekmah. Računamo in ciljamo na uvr-
stitev v zgornji del lestvice in verjamemo, 
tako trenerski štab kot uprava kluba, da 
so igralci tega sposobni. Vsaka tekma bo 
poglavje zase – upamo, da ne bo prišlo 
do kakšnih nepričakovanih poškodb in 
da bodo fantje prvenstvo odigrali tudi v 
zadovoljstvo naših navijačev,« sta strnila 
svoje poglede pred prihajajočo sezo-
no trener Simončič in predsednik kluba 
Selak.

“Kemičarji” bodo kondicijo in moč nabi-
rali v Dolanki ter okolici in v tem obdob-
ju odigrali več pripravljalnih tekem za 
uigravanje in piljenje taktike pred za-

četkom prvenstva. To se prične 14. sep-
tembra, dolski rokometaši pa bodo v 1. 
krogu gostili RK Črnomelj.

Steklenico za vodo lahko prevzamete na KSP Hrastnik, d.d.

Odlagalno polje z ustrezno ločenimi mešanimi komunal-
nimi odpadki. Njihov delež pomagamo zmanjševati ne le 
s pravilnim razvrščanjem, ampak tudi z rabo trajnejših in 
okolju prijaznih alternativ.

Visoko število ekoloških otokov na prebivalca v občini 
presega s predpisi določen normativ in zato omogoča višjo 
stopnjo ločeno zbranih odpadkov na izvoru.

Kljub dolgi praksi ločevanja se med mešanimi komunalnimi 
odpadki najde veliko embalaže, ki jo je možno reciklirati.

Kulturno rekreacijski center Hrastnik bo 
tudi v letošnjem šolskem letu organizi-
ral šolo plavanja in šolo športa, ki bos-
ta s svojimi aktivnostmi pričeli konec 
septembra. 

Šola plavanja poteka štirinajsto leto 
zapored, letos je bil na hrastniškem 
bazenu organiziran že enajsti plavalni 
dan, kjer so se otroci zabavali in po-
kazali, česa so se naučili. Dogodku so 
se pridružili tudi potapljači Društva za 

Šola plavanja in šola športa vabita k vpisu
Avtor: KRC

podvodne dejavnosti Trbovlje, s kateri-
mi šola plavanja že več let izvrstno so-
deluje. Za dodatne informacije in vpis 
lahko pokličete na številko 04a1 664 424.

Šola športa bo tokrat v Hrastniku odpr-
la svoja vrata že osmo leto zapored. V 
zadnjem tednu septembra bo organizi-
ran teden odprtih vrat, ko bodo otroci 
lahko brezplačno obiskali uro vadbe. 
Dodatne informacije dobite na telefon-
ski številki 040 591 538.
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Prvo etapo 26. kolesarske dirke Po 
Sloveniji 2019, ki je 19. junija vodila skozi 
zasavske kraje, so navdušeno pozdravili 
tudi krajani Hrastnika. Posebno slikovit 
je bil vzpon od nekdanjega Riklovega 
mostu preko Dolinškovega klanca nato 
po Brnici, skozi Dol in do prelaza Marno. 
Povsod so ljudje tekmovalce spodbujali, 

Športne igre s triatloncem odlično uspele.
V petek, 23. 8., je najmlajše udeležen-
ce Večgeneracijskega centra Zasavje 
razveselil Hrastničan Denis Šketako. 
Triatlonec in ambasador vseživljenjske-
ga učenja na Zasavski ljudski univerzi  je 
otroke poučil o pomenu športa, predsta-
vil svojo najljubšo športno disciplino, za 
piko na i pa omogočil čisto pravi trening 
na prostem. Hvaležni smo, da si je ob 
vseh obveznostih in treningih vzel čas ter 
otrokom polepšal zadnje počitniške dni. 

Karateistki Barbara in Urša Haberl med 
poletjem nista počivali. Hrastničanki, ki 
trenirata pod okriljem KK Trbovlje, sta v 
tem času zabeležili kopico uspehov. 

Urša Haberl je julija na tekmovanju 
»Karate1 Youth League« v organizaciji 
Svetovne karate zveze v Umagu osvojila 
peto mesto v kategoriji mlajših članic do 
50 kilogramov. Njena sestra Barbara je v 
kategoriji do 55 kilogramov najprej za-
beležila dve zmagi, a nato zaradi izidov 
nadaljnjih bojev izgubila možnost repa-
saža in s tem napredovanja. Skupno se je 
tekmovanja udeležilo rekordnih 3872 tek-
movalk in tekmovalcev iz 73 držav sveta. 

Barbara Haberl se je udeležila tudi 
Evropskega univerzitetnega prvenstva v 
karateju, kickboxu, judu in taekwondoju, 
ki je konec julija potekalo v Zagrebu. S 
slednjega se je vrnila brez vidnejše uvr-
stitve, a to je bil zanjo prvi nastop na to-
vrstnem tekmovanju, zato v klubu verja-
mejo, da se bo lahko že drugo leto borila 
za zmagovalne stopničke.

Haberlovi sta se ob koncu poletnih poči-
tnic udeležili še 23. Mednarodnega kara-
te turnirja »Međimurje open 2019«, ki je v 
zadnjih letih postal eden najštevilčnejših 
v tem delu Evrope. Barbara Haberl je 
osvojila dve zlati, in sicer tako pri mlaj-
ših članicah kot članicah, v kategoriji do 
55 kilogramov, njena sestra Urša pa dve 
bronasti medalji, pri mlajših članicah in 
članicah, v kategoriji do 50 kilogramov. 

Karateiste sedaj čaka pestra jesen, ko se 
bodo tekmovanja vrstila praktično vsak 
konec tedna. Glede na že doseženo smo 
prepričani, da lahko z njihove strani pri-
čakujemo še več razveseljivih novic.

Po težki, ampak nazadnje srečni lanski 
sezoni, v kateri so si hrastniški kegljači 
kljub le petim osvojenim točkam z 18 te-
kem zagotovili obstanek v prvi slovenski 
ligi, se obeta še težja. Tako se vsaj zdi. 
Časi, ko so se potegovali za Evropo in jo 
tudi igrali, so mimo. Letos bo že obstanek 
velik uspeh. 

Tega se zaveda tudi trener kegljačev 
Hrastnika Jože Drame, ki nam je predsta-
vil svoja pričakovanja. »Ostali smo vsi, 
razen Iztok Logar je odšel v Gorico. 
Okrepitve nismo dobili nobene, ostali 
smo isti. Naš cilj je ostati v ligi, čeprav bo 
težko. Ampak to mora biti vedno cilj. Za 
drugo ekipo, ki je lani izpadla v 2. ligo 
vzhod, pa si želimo, da bi se vrnila ligo 
višje,« je dejal Drame, ki smo ga ujeli po 
kegljaškem četveroboju ob robu prosla-
ve 60. obletnice kluba. Kegljači bodo s 
sezono začeli sredi septembra.

ŠPORT

Uspešno poletje 
za karateiste

Kegljači želijo 
ostati v prvi ligi

Kolesarska dirka po Zasavju

Športne igre s 
triatloncem

Avtor: IS | Foto: Karate klub Trbovlje

Avtor: GL

Avtor: FM | Foto: Branko Klančar

Avtor: ZLU

Hrastniški košarkarji spet na delu
Avtor: Gregor Lisec | Foto: KK Hrastnik

Nič več v zraku, vse trdno v rokah
Pestro poletje je za hrastniško košar-
ko. Negotovosti pred novo sezono ni 
manjkalo, odprtih vprašanj je bilo veliko. 
Razrešili so vse, vsaj tista ključna. Ekipa 
pod vodstvom Blaža Berganta, na pa-
pirju bržkone še malce močnejša kot 
lani, se že pripravlja na novo sezono, v 
kateri je cilj podoben kot v pretekli sezo-
ni. Uvrstitev med najboljših osem v 2. SKL. 
Konec dober, vse dobro, pravijo. V 
Hrastniku se bo še naprej igrala dru-
ga liga, hrastniška košarka je še vedno 
tam, kamor sodi. Kar pa ni tako samo-
umevno, kot se morda zdi na prvo žogo. 
Prihodnost košarkarskega kluba je bila 
dolgo pod vprašajem, še kakšen mesec 
dni nazaj je bilo marsikaj v zraku. Vsi, ki 
nismo bili prisotni na mnogih sestankih 
vodilnih ljudi kluba, si lahko samo pred-
stavljamo, kako blizu je bil celo tisti naj-
bolj črn scenarij. Podoben, kot se je nekoč 
zgodil hrastniškemu nogometu. Na sre-
čo že tako osiromašenega športa ne le v 
Hrastniku, temveč vseh ‘treh krasnih’, se 
ni uresničil. Ko je donedavni predsednik, 
po novem podpredsednik Uroš Godicelj, 
še devetinosemdesetič (dvakrat gor ali 
dol) v zadnjih dveh, treh letih poudaril, 
da ima zdaj pa res dovolj predsedniške 
funkcije in te odgovorne vloge ne želi več 
imeti na svojih plečih, se je le našel junak, 
ki ga je nasledil. Da pelje zgodbo naprej. 
Žezlo je v roke vzel Andrej Železnik, tudi 
on Hrastničan in dosedanji predsednik 
komisije za marketing v klubu. Takoj je 
zavihal rokave, pljunil v roke in se skupaj 
s podpredsednikom ter ostalimi sodelav-
ci lotil dela, ki ga pred novo sezono ne 

manjka. Da prevzame mesto sekretarja, 
je prepričal Matijo Majesa, dolgoletne-
ga asa hrastniške košarke Tadeja Tuška 
si želi(jo) v tehnično-strokovnem svetu 
ali po domače – kot nekakšno vez med 
vodstvom, trenerji in igralci. No, ključni 
pogoj za igranje košarke je seveda ekipa 
in tudi ta je na Logu sestavljena. 

Idealno bi bilo ponoviti že videno
Staro jedro ključnih igralcev s kape-
tanom Maticem Babičem, Gašperjem 
Ovnikom in Klemnom Požinom na čelu 
je ostalo skupaj. Odšli so ‘tujci’ Marko 
Čergić, Davor Pečovnik in Jan Kocman, 
ni več niti težje poškodovanega Aneja 
Nučiča, kariero je prekinil Urh Durnik, a 
mu v Hrastniku puščajo odprta vrata, 
če si premisli. Novinci pa so trije. Dean 
Bunčič in Nik Gregorčič iz Medvod ter 
Martin Kosin iz tretjeligaša Zagorja. 
Zlasti oba novinca iz vrst s tem oslab-
ljenega neposrednega rivala iz okoli-
ce prestolnice sta zanimivi pridobitvi. 
Organizator igre Bunčič šteje že 42 let, 
vendar gre za odlično fizično in tehnično 
podkovanega igralca, menda tudi dob-
rega mentorja in motivatorja za mlajše 
soigralce, zato ga v Hrastniku vidijo kot 
pravšnjo okrepitev. Center Gregorčič bo 
kljub kakšnemu centimetru premalo in 
kilogramu preveč rešil problem pod ko-
šem, v to so na Logu prav tako prepri-
čani. Jasno, Bergantu bi prav prišla še 
kakšna dodatna moč, predvsem klop je 
(pre)kratka. Je pa dejstvo, da je v dolino 
z omejenimi finančnimi sredstvi težko 
zvabiti kakovostne košarkarje. V lokal-
nem zasavskem bazenu pa je rib žal bolj 

malo, praktično nič … 
Vseeno, kot so prepričani v klubu, je ekipa 
primerljive kakovosti z lansko, če ne bolj-
ša. Temu pritičejo tudi cilji. »Pričakovanja 
pred sezono so, da pokažemo podobne 
igre kot v prejšnji sezoni, po možnosti še 
boljše. Primarni cilj je zagotovo uvrstitev 
v končnico, to je med osem najboljših 
ekip, in če se bo pokazala možnost na-
rediti še korak naprej glede na pretek-
lo sezono, ko smo izpadli v četrtfinalu. 
Zagotovo pa se želimo izogniti ligi za 
obstanek, torej zadnjim štirim mestom 
v ligi,« je povedal kapetan osmouvršče-
ne ekipe lanske drugoligaške sezone 
Matic Babič. Si s soigralci upajo pomis-
liti, da bi zmešali štrene favoritom in se 
morda vmešali v boj za prvo ligo? »Ne, 
to pa ne. Takih ciljev nimamo ne mi ne 
uprava. Idealno bi bilo ponoviti lansko 
sezono, se pravi, biti med prvih osem,« 
je odgovoril Babič. Z bojem za končnico 
bodo Hrastničani začeli 12. oktobra, ko 
za uvod sezone k njim v goste pridejo 
Žoltasti Troti iz Novega mesta. 

pozdravljali in lovili v svoje objektive, da 
ohranijo spomin na imeniten dogodek. 
»Lepo, da so prišli letos navijat tudi šo-
larji,« smo slišali. Doživetje je spodbudilo 
ljudi, da so kasneje spremljali potek ko-
lesarskega dogodka tudi preko televizij-
skih sprejemnikov.

Nogometni klub Hrastnik v letošnjem 
letu praznuje 95-letnico delovanja. Ob 
tej priložnosti so v klubu organizira-
li Nogometne dneve, ki so potekali v 
Športnem parku na Logu, od 7. do 9. ju-
nija. V okviru le-teh so se predstavile vse 
selekcije mladih nogometašev, organi-
zirani pa so bili tudi drugi spremljevalni 
dogodki. V petek so se tako na domačem 
nogometnem igrišču kadeti pomerili z 
vrstniki iz NK Rudar Trbovlje, zvečer pa 
je sledilo srečanje predstavnikov Občine 
Hrastnik in gospodarstvenikov. V so-
boto je bil organiziran tradicionalni 5. 
Maurerjev turnir za selekcijo U-13, pro-
gram pa so dopolnili najmlajši nogome-
taši kluba CICI selekcije. 

V teh dneh mladi nogometaši že pridno 
trenirajo na domačem igrišču, ob za-
četku sezone pa v klubu vabijo dečke 
in deklice od 5. leta starosti, da se tudi 
sami preizkusijo v nogometni igri. Več in-
formacij glede včlanitve v NK lahko prej-
mete na številki 041 227 445.

95. leto delovanja 
NK Hrastnik

Avtor: Tina Moljk
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Včasih so mostu rekli meja med knapi in glažerji 
(Riklov most je dobil ime po nekdanjem lastniku 
hrastniških apnenic, zgrajen pa je bil okoli leta 
1850 za potrebe rudniške železnice). Most, v 
bistvu je bil to nadvoz, je kasneje močno oviral 
promet na križišču treh zelo prometnih magi-
stralnih cest. Ker so se odločili za obnovo križišča 
v tem delu Hrastniku, je bilo rušenje takrat več 
kot 160 let starega mostu edina mogoča rešitev ...

Med glažerji in knapi je veljalo nenapisano 
pravilo, da je meja med njimi Riklu must (Riklov 
most). Med seboj se niso nikoli preveč zastopli. 
No, saj sta še dandanes v Hrastniku dve pleh-
muski – glažerka in knapuska …

Glažerji so imeli knape za zelo ohrne (»pr’ p…. 
urejzan«), imeli so svoj funšterc; knapi pa so 
imeli glažarje za tiste, ki so »zmjiri fajn jejdl«, 
skoraj vsak dan tudi meso, nič velik »pršparal«, 
živeli pa fajn. In zmeraj (velikokrat) so se grdo 
gledali. »Buh ne dej«, da bi si hodili drug dru-
gemu v zelje – po punce. Če se je to zgodilo, so 
bili takoj pretepi, batine so letele po enih in po 
drugih. No, z leti se je to potem malo umirilo. Saj 
vidiš, da je tudi tvoja mama iz knapuske familije, 
ate pa je bil iz glažerske …

GLAŽERJI

KNAPI

ZASTOPLI

PLEHMUSKA

OHRNI

PRŠPARAL

FAJN

BATINE

STEKLARJI

RUDARJI

RAZUMELI

GODBA NA PIHALA

VARČNI

PRIVARČEVALI

DOBRO

UDARCI

Riklov most

Avtorica: Maruša Stoklasa Drečnik
Informatorka: Margareta Ocepek

Ko ne moreš niti po stopnicah

Eden najboljših slovenskih triatloncev, 
železni Denis Šketako, si je pred letošnjo 
sezono kot enega ključnih ciljev postavil 
uvrstitev med najboljše štiri na julijskem 
evropskem prvenstvu v polovičnem 
ironmanu. Ni ga izpolnil, zaradi česar 
ni skrival razočaranja. Veliko več zado-
voljstva mu je prinesel ironman v šved-
skem Kalmarju dober mesec dni kasne-
je, kjer je postavil svoj osebni rekord.

Gremo po vrsti. Romunski Târgu Mureș 
Denisu torej ni ostal v prav lepem spo-
minu. Doseženo 9. mesto v Evropi seve-
da ni slab rezultat, toda ne za apetite 
Denisa Šketaka. Sam je dosežek označil 
za neuspeh. Še kar zadovoljen je bil s 
plavalnim delom, potem ko je iz vode 
prišel na solidnem 9. mestu. Po 80 kilo-
metrih na kolesu se je prebil do želene-
ga četrtega že pred nastopom v njegovi 
paradni disciplini – teku. V tem primeru 
je to bil, v nasprotju z vsemi pričako-
vanji, začetek njegove agonije. »Takoj, 
ko sem začel teči, sem čutil, da nisem 
pravi. Tek je moja najmočnejša disci-
plina in vem, kaj sem zmožen iztisniti iz 
sebe, ampak tokrat so me krči dobese-
dno ustavili. Od 12. kilometra dalje sem 
hodil, vmes malo potekel, vendar ni šlo 
več. Kaj je privedlo do krčev, ne vem, ker 
jih nikoli nimam. Mogoče sem jih imel, 
ko sem začel s triatlonom, ampak ni-
koli takšnih,« je na facebooku razložil 
Šketako. A kljub bolečinam je junaško 
stisnil zobe … »Nisem hotel odnehati iz 
spoštovanja do vseh ostalih tekmoval-
cev. Žal mi je, da nisem mogel pokazati 
dobre pripravljenosti, ampak vseeno 
gremo dalje,« je poudaril. 

Dobro pripravljenost je pokazal na 
enkrat daljši razdalji, pravem ironma-
nu v švedskem Kalmarju dober mesec 
dni kasneje. »V spominu mi bo zagotovo 
ostal zaradi mojega najboljšega pla-
vanja (49:23) in mojega skupnega naj-
boljšega tempa ironmana (8h 11min),« 
je zapisal Šketako. »Med celotno dirko 
smo se borili z vetrom, malo z dežjem, a 
brez vročine. Z rezultatom in najboljšim 

Denis Šketako, hrastniški triatlonec
Avtor: Gregor Lisec | Foto: Denis Šketako FB

osebnim časom sem zelo zadovoljen, se-
veda pa sem se še vprašal, kako bi lah-
ko pridobil eno minuto in ujel 10. mes-
to. Ampak to je šport,« je dodal najbolj 
vzdržljiv Hrastničan. Sodeč po posnetku, 
ki ga je delil s svojimi sledilci na socialnih 
omrežjih, je iz sebe res iztisnil maksimum. 
Dan po osebnem rekordu na ironmanu 
so bile zanj še stopnice prehud zalogaj. 
»Dejstvo: če ne moreš po tekmi normal-

Pred poletnimi počitnicami je TIC 
Hrastnik organiziral plezalni dan, ki so 
ga poimenovali Plezamo v višave. »To je 
bil naš  prvi letošnji rekreativni dogodek 
v sklopu izvajanja projekta TIC Hrastnik,« 
je povedala Jasmina Janjič. »Za strokov-
no vodstvo so  poskrbeli člani alpinistične 
sekcije PD Dol pri Hrastniku, Špaltna, za 
kar se jim najlepše zahvaljujemo. Najprej 
se je opogumilo kakšnih 20 obiskovalcev, 
do konca prireditve pa se jih je nabralo 
še dvakrat  toliko. Podelili smo tudi nekaj 
nagrad, in sicer brezplačne vstopnice za 
hrastniški bazen.«

Plezalni dan Pod Škalo
Avtor: FM

no po stopnicah, veš, da si dal vse od 
sebe,« je v smehu pripomnil.

September ima spet pester. V času re-
dakcije Hrastovega lista ga čaka svetov-
no prvenstvo v duatlonu v švicarskem 
Zofingenu, morda se odloči še za na-
stop na evropskem prvenstvu v dolgem 
triatlonu v Almereju na Nizozemskem. 
Ni enostavno biti Denis Šketako …

Poletje je čas, ko so zunanje tem-
perature takšne, da iščemo, vsaj 
podnevi, kraj, kjer se lahko ohla-
dimo. Ob takšnih dneh je za pre-
življanje prostega časa primerna 
tudi reka Sava. V brodarskem dru-
štvu Steklarna Hrastnik je tako za 
nami poletje, polno raznih doživetij 
na in ob vodi.

Organizirana je bila šola kajaka za 
vse željne vodnih dogodivščin, vo-
žnje z raftom, tekmovalci in rekre-
ativci vseh kategorij pa so pridno 
trenirali. Čas šolskih počitnic je za 
brodarce tudi čas tekmovanj – od 
slovenskega pokala do tekem sve-
tovnega pokala, ki se jih je udele-
ževal naš najboljši kajakaš Peter 
Kauzer.

Zadnji vikend v avgustu smo pod 
savskim mostom uspešno organi-
zirali tekmo slovenskega pokala za 
mlajše kategorije. Udeležilo se je je 
88 tekmovalcev iz vseh slovenskih 

Brodarci aktivni
Avtor: Matej Kaiser

klubov. Naši mladi športniki so bili 
na domači vodi zelo uspešni in so 
v svojih kategorijah osvojili odlične 
rezultate. 

V svetovnem pokalu sta bili v je-
senskem delu dve tekmi – v 
Markkleebergu in finalna tekma 
svetovnega pokala v Pragi. Na 
obeh tekmovanjih je  najboljši 
slovenski rezultat v kajaku dose-
gel naš Peter Kauzer, in sicer je v 
Namčiji osvojil 7., na Češkem pa 4. 
mesto. To mu je v skupni razvrsti-
tvi svetovnega pokala sezone 2019 
prineslo 2. stopničko, kar je seveda 
izjemen uspeh. Na svetovni lestvici 
kajakašev pa je Peter trenutno uvr-
ščen na tretje mesto. 

 Pred najmlajšimi tekmovalci je še 
zadnja tekma slovenskega pokala 
v Ljubljani – Zmajčkov pokal – na 
katero se vsi zavzeto pripravljajo, 
člani (državna reprezentanca), pa 
se odpravljajo na svetovno prven-
stvo v Španijo. To bo najpomemb-
nejša tekma sezone, saj se bodo tu 
že osvajale prve kvote za olimpij-
ske igre prihodnje leto v Tokiu.

Vsem tekmovalcem Brodarskega 
društva Steklarna Hrastnik iskreno 
čestitamo za uspehe in jim želimo 
dobre vožnje tudi na zadnjih tek-
mah te sezone.
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Kemična industrija je bila ena iz-
med treh industrijskih panog, poleg 
rudarstva in steklarstva, ki je za lo-
kalno prebivalstvo predstavljala hrb-
tenico zaposlovanja v dolini in širši 
okolici. Letošnje leto nekako predsta-
vlja njen neuradni začetek v hrastni-
ški dolini, saj se je Franc Gossleth 
leta 1859 odločil, da preseli tovarno 
iz Trsta v Hrastnik. Tovarna tako le-
tos neuradno obeležuje 160 let svojih 
začetkov v Hrastniku. 

Kot rečeno, ima tovarna kemičnih izdelkov 
svojo predhodnico v Trstu. Nastala je na 
osnovi solitrne tovarne, ki jo je leta 1845 
prevzel Franc Gossleth. Kalijev soliter je 
bil takrat monopolni produkt, tako da je 
ta tovarna delala samo za državo. Leta 
1851 je Gossleth sklenil, da jo preuredi – v 
ta namen je za vodjo pridobil Benedikta 
Marguliesa, hkrati pa je leta 1852 zaposlil 
svojega sina Jurija, ki je dokončal kemijske 
študije v Londonu. Slučajno je leta 1856 v 
Trst prispela ladja kromove rude, ki jo je 
Gossleth kupil. Tovarna je tako začela pro-
izvajati kromovo-kisli kalij, ki so ga dotlej 
proizvajali samo na Škotskem. Vendar pa 
se dela v Trstu ni dalo opravljati povsem 
zadovoljivo, zato se je Gossleth leta 1859 
odločil, da zaradi bližine premoga to-
varno prenese v Hrastnik. Ker je bil sam 
član Tržaške premogokopne družbe, ki je 
bila lastnica rudnika, je od družbe kupil 
nekdanjo Peklarjevo spašnico ter zgradil 
tovarno in stanovanja za delavce in ura-
dnike. Leta 1860 je tovarna v Hrastniku za-
čela obratovati, tehnično vodstvo je leta 
1864 prevzel Jurij Gossleth, brat Franc pa 
trgovske posle. V pomoč jima je bil Ivan 
Bischof, ki je kasneje postal ravnatelj to-
varne. Po smrti bratov Gossleth, leta 1907, 
je vodstvo tovarne prevzel njun nečak 
Friderik Burger. Kot prokurist je bil nje-
gova desna roka Rihar Diermayer, kemik 
pa Ivan Killer.1 Proizvodnja tovarne se je 
že v prvem desetletju po preselitvi zelo 
razmahnila. Začeli so izdelovati žvepleno 

 vir: Janko Orožen: Zgodovina Trbovelj, Hrastnika in Dola, str. 531, 532, 534 | vir: Zasavski vestnik (09.08.1951), letnik 4, številka 32. URN:NBN:SI:DOC-21K4HTI6 from http://www.dlib.si | vir :Iz zgodo-
vine Celje 1918-1941; Milko Mikola: Industrija v Celju med svetovnima vojnama, str. 107 | vir: Jože Šorn: Slovensko gospodarstvo v poprevratnih letih 1919-1924; str. 215 | vir: Sejni zapisniki narodne 
vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in deželnih vlad za Slovenijo 1918-1921; 3 del: od 22. marca 1920 do 9 julija 1921; str. 351, 352 | vir: Zasavski vestnik (09.08.1951), letnik 4, številka 32. 
URN:NBN:SI:DOC-21K4HTI6 from http://www.dlib.si | vir: Krajevni leksikon dravske banovine, l. 1937, str. 626 | vir: Uradni Narodne vlade Slovenije letnik I/II, štev. 12, 12. junija 1945, str 52 in Uradni 
list LRS, št. 43, 17.12.1953, str. 400 | vir: Zasavski vestnik (09.08.1951), letnik 4, številka 32. URN:NBN:SI:DOC-21K4HTI6 from http://www.dlib.si | vir: Uradni Narodne vlade Slovenije letnik I/II, štev.12, 
27. junija 1945, posebna priloga k številki 20 uradnega lista

kislino, glauberjevo sol, kalijev in natrijev 
sulfat ter solne kisline. Žvepleno kislino so 
sprva pridobivali neposredno iz žvepla, 
ko so prešli na pridobivanje iz žveplenega 
kršca, pa je bila dana osnova za uvedbo 
proizvodnje železo-oksidnih barv kot na-
domestilo za minij.2 

Leta 1890 je TKI Hrastnik v Celju ustano-
vila obrat za pridobivanje žveplene kisli-
ne v Gaberjah, leta 1927 pa je tu postavila 
še obrat za izdelovanje umetnega gnojila 
superfosfata.3 

V času po prvi svetovni vojni vse tja do za-
četka 20-ih let so slovenske in jugoslovan-
ske oblasti skušale TKI nacionalizirati –  v 
smislu, da bi večinsko lastništvo delniške 
družbe prešlo iz nemških v roke Slovencev. 
Upravni svet tovarne je še vse leto 1920 
nagajal ljubljanskim oblastem tako, da ni 
pristal na nacionalizacijo in se tudi sicer 
izogibal direktnega kontaktiranja z njimi.4 
Leta 1921 si je država zagotovila, da bo 50 
od 125 novih delnic (op. p. prejšnji lastniki 
so že imeli 125 delnic) razdelila delničar-
jem jugoslovanske narodnosti, da bosta 
dva upravna svetnika Jugoslovana in da 
mesto podravnatelja zasede Slovenec.5 
Oblast si je tako zagotovila vpliv, vendar pa 
je bila, kljub izvolitvi veletrgovca Riharda 
Mihelčiča iz Zagorja v upravni svet, glavni-
na kapitala oz. lastništva še zmeraj v nem-
ških rokah. Sedež je bil v času pred 2. sv. 
vojno vpisan v Celju, kjer je tovarna z leti 
prihajala pod čedalje večji vpliv Avgusta 
Westna, lastnika tovarne emajlirane poso-
de v Celju. V Hrastniku je tovarna leta 1925 
uvedla proizvodnjo pomožnih sredstev za 
tekstilno in usnjarsko industrijo, leta 1932 
pa je ustanovila še farmacevtski oddelek 
s proizvodnjo opijskih alkaloidov, atropina, 
kokaina ter digitalis glukozidov, in sicer kot 
prva tovarna v Jugoslaviji.6 TKI je po po-
datkih v 30-ih letih zaposlovala približno 
140 delavcev.7 Med vojno pa tovarna ni de-
lovala, zaradi česar so bile nekatere stroj-
ne naprave v zelo slabem stanju.

TKI Hrastnik – temelj za tovarno LEK
Avtor: Primož Frajle

Prevladovalo je mnenje, da se obratova-
nje kemične tovarne v Hrastniku sploh ne 
izplača. Oblasti so na podlagi dekreta mi-
nistrstva za industrijo in rudarstvo Narodne 
vlade Slovenije leta 1945 za direktorja ime-
novale Mirka Grešaka, ki je na tem polo-
žaju ostal do približno leta 1953.8 Grešak 
je večkrat posredoval za potrebno obnovo 
tovarne, kar se je tudi zgodilo, in je tako 
proizvodnja že v letu 1946 presegla pred-
vojno.9  Gospodarstvo v povojni Jugoslaviji 
je bilo izrazito centralizirano. V Beogradu 
so leta 1945 ustanovili »Glavno upravo za 
medicinsko proizvodnjo« (GUMPRO), ki je 
imela nalogo ustanovitve in vodenja dr-
žavnih podjetij za proizvodnjo zdravil.10 
Podružnica GUMPRO je tako v Ljubljani 
31. oktobra 1946 iz ostankov predvojnega 
podjetja Lek, farmacevtske tovarne Salus v 
Mengšu in poslovalnice opijskih alkaloidov 
TKI Hrastnik formirala podjetje Tovarna 
zdravil LEK Ljubljana.11 Ta družba je ob 
svoji ustanovitvi imela obrate v Ljubljani, 
Mengšu in Hrastniku ter zaposlovala 85 
ljudi.12  Glede na časopisno poročanje pa je 
očitno farmacevtska proizvodnja hrastni-
škega obrata Tovarne zdravil Lek vsaj nek-
je do leta 1949/50 potekala v Hrastniku.13 
Prvi povojni direktor TKI, Mirko Grešak, je 
kasneje postal tehnični direktor Tovarne 
zdravil Lek. (sp. fotografija)

»V globine po globino,« je dogodek 
napovedala moderatorka vileni-
škega večera v Hrastniku, Simona 
Solina. In res, tako dobesedno tega 
doslej še nismo storili …

Tretje gostovanje Mednarodnega 
festivala Vilenica, sicer 34. po vrsti, 
smo si v naši občini zamislili malce 
drugače, bolje rečeno, na malce 
drugačni lokaciji. V želji povezati 
tradicijo s kulturno sodobnostjo smo 
dogodek izvedli v jamskih prosto-
rih Rudnika Trbovlje-Hrastnik. Ker 
festival tudi sicer nosi ime po jami 

– Vilenica je kraška jama, ena naj-
starejših turističnih na svetu – smo 
tako poskrbeli še za zanimivo trans-
formacijo od starega k novemu, od 
narave k človeku.  

Dogodek je potekal v torek, 10. sep-
tembra, ko se je v rudniške globine 
spustilo okrog 60 pričakovanja pol-
nih obiskovalcev. Sam ambient je bil 
nekaj posebnega tudi za gostujoči 
avtorici: »Zagotovo kot pisateljica še 
nisem šla tako globoko,« je povedala 

Vilenica v soju rudarskih svetilk

Avtor: IS  •  Foto: Simon Tanšek, Vid Stopa in Žiga Meterc, Foto klub Hrastnik

IZ ZGODOVINE V SODOBNOST
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Začela sem brskati po spletu in iskati 
možnosti, kaj, kam in kako naprej, ter 
pri tem naletela na članek o delu na 
ladji. Slišati je bilo zanimivo in odloči-
tev je bila sprejeta nemudoma – grem. 
Kaj pa bom na ladji počela? Največ iz-
kušenj imam v prodaji, na velikih kri-
žarkah pa imajo seveda tudi trgovine … 
S pomočjo slovenske agencije sem op-
ravila skype razgovor in dva tedna za 
tem že prejela sporočilo, da sem spre-
jeta v njihovo bazo – jooooj, kakšno 
veselje! Urejanje papirjev in dokumen-
tacije mi je vzelo približno mesec dni 
in ravno v trenutku, ko je bilo vse črno 
na belem, sem že prejela sporočilo, da 
me pošiljajo na prvo ladjo – Celebrity 
Solstice. Ko sem ob vsem navdušenja 
prebrala še, kje se na križarko vkrcam, 
moj dan ne bi mogel biti lepši, in sicer 
v Wellingtonu, na Novi Zelandiji! S po-
močjo strička Googla preverim, kakšna 
bo ladjina (in moja) nadaljnja pot ter 
prekipevam od veselja … Tovrstne de-
lovne pogodbe načeloma trajajo šest 
mesecev in v tem času bom dejansko 
videla skoraj pol sveta! 

Wellington, Nova Zelandija, 8. 2. 2019: 
vkrcanje na eno izmed največjih kri-
žark, Celebrity Solstice. V trenutku, ko 
sem vstopila vanjo, in sicer v nadstropje 
za delavce, sem doživela šok. Vse og-

HRASTNIČANI POTUJEJO

Tako, še nekaj dni in moja prva de-
lovna pogodba na križarki se bo 
zaključila. Če povem po resnici, še 
ne dojemam povsem, da dejansko 
prihajam domov ... A je kljub temu 
res – in komaj čakam!

Ampak, zavrtimo čas nazaj in naj 
razložim, kako sem na križarki 
sploh pristala … Vse skupaj se je 
začelo pred letom dni, ko sem se 
še polna evforije vrnila iz Kanade, 
kjer sem delala in živela dvanajst 

mesecev. Izkušnja je v meni vzbu-
dila še večjo željo po potovanjih 
in me pripeljala do spoznanja, da 
Slovenija trenutno ni država, kjer 
želim živeti. Svet je prevelik in pre-
lep, želim si ga ogledati!  

Delo in življenje na križarki

Tamara Grum

romno, vse isto. Pospremijo me do ka-
bine, ki je, po pričakovanjih, miniaturna. 
Najbolj pomembno je, da si kopalnico 
delim zgolj s sostanovalko. Po name-
stitvi je sledil trening za varnost, ki se 
ga mora ob vkrcanju na ladjo udeležiti 
vsak izmed zaposlenih. Zasluženo kosi-
lo v crew messu, ogromen prostor, ruski 
bife. Nisem vedela, kaj jesti, toliko je bilo 
vsega, kakovost pa seveda vprašljiva. 
Tako, počasi je prišel čas, ko bo treba 
pristopiti k delu … Trgovine na tej ladji 
so razvrščene v dveh nadstropjih, deck 
4 ponuja spominke in podobno, deck 5 
pa prestiž – nakit, ure, torbe, kozme-
tika. Glede na to, da sem novo zapo-
slena, je moje mesto seveda na decku 
4. V delovni ekipi je bila zaposlena še 
ena Slovenka, zaradi česar sem takoj 
zadihala malce bolj sproščeno in moja 
dogodivščina na križarki se je pričela

…
Najprej nekaj osnovnih podatkov o 
Celebrity Solstice. Gre za eno izmed 
največjih križark družbe Celebrity 
Solstice, njen program pa obsega pol 
leta plovbe na območju Avstralije in 
Nove Zelandije, nato preko Pacifika 
krene do Havajev. Novo sezono začne 
na Aljaski, kjer ostane štiri mesece in 
se nato spet vrne do Avstralije in Nove 
Zelandije.  Sprejme do 2850 gostov, na 
njej pa v različnih oddelkih dela prib-

ližno 1500 delavcev, ki prihajajo iz več 
kot sedemdesetih držav sveta. Križarka 
Solstice ima 122 000 ton, v dolžino meri 
1041 čevljev, doseže pa hitrost do 24 
vozlov. Družba Celebrity sicer izvira 
iz Grčije, ladja pa pluje pod malteško 
zastavo.
 
Življenje na ladji kot crew

Glede na to, da so vsi dolgotrajno od-
sotni od doma, ladijski delavci tvori-
jo veliko nadomestno družino.  Vsak ti 
nakloni pozdrav, te vpraša po počut-
ju, zanima ga, kako poteka tvoj dan …  

Večina dogajanja za crew (posadko op. 
p.) se odvija na deck 6, kjer se naha-
ja vse potrebno – zdravnik, jedilnica, 
pralnica, kadrovska služba … Tu delav-
ci dobijo odgovor na vsako vprašanje, 
ki se jim poraja. Poskrbljeno je tudi za 
sprostitev in družabno življenje: dva 
bara (ne/kadilci), vsake tri tedne se 
odvijajo tematske zabave, organizirani 
so filmski večeri, soba za igre, na voljo 
je telovadnica. Skratka, vse kar človek 
potrebuje, da lahko normalno preživi 
čas trajanja svoje delovne pogodbe. 
Kabine so majhne. Nekateri oddelki 
imajo dvoposteljne kabine, kakršna 
je tudi moja. V njej se nahaja pograd, 
dve omari, mizica, par poličk in kopal-

pisateljica Elizabeth Reapy z Irske in se tako nave-
zala na temo letošnjega festivala Ego in fabula, ki v 
središče postavlja avtobiografskost pisanja. Ayesha 
Chatterjee, kanadska pesnica indijskih korenin, pa 
dodala: »Ko sem se spuščala v rov sem obmolknila. 
Pomislila sem na vse ljudi, ki so dolga leta delali v 
njem …«  

In res, tudi obiskovalci so si bili edini v mnenju, da se 
zven brane besede človeka 50 metrov pod zemljo, 
v soju rudarskih svetilk in spominu na čase knapov-
ščine, dotakne na povsem nov, drugačen način. 
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nica. Nekateri drugi oddelki pa imajo 
na voljo samske sobe, ki so dobesedno 
miniaturne – v teh so nameščene pos-
telje »na flip«, ki si jo pripraviš tik pred 
spanjem. Ko je to urejeno, ni več pros-
tora, da z nje stopiš na tla.  Sobe mene-
džerjev oddelkov so seveda drugačne 

– večje, z zakonskimi posteljami. 

Življenje na križarki je zelo intenzivno, 
prav takšna so tudi prijateljstva, ki se 
spletejo zelo hitro. Enako velja za lju-
bezen, saj človeka, ki ti je všeč, srečuješ 
ves čas – zato se razmerja razvijajo po 
prehitevalnem pasu, ni namreč potre-
be za spoznavanje na uradnih zmenkih. 
 V kolikor tega ne doživiš na lastni koži, 
se res zdi nenavadno, a kljub temu, da 
je življenje na ladji težko, ti omogoči 
osebnostno rast in spoznanja o samem 
sebi, do katerih bi se drugače težko 
dokopal.  

Delo v trgovinah

Zaposleni v trgovinah na ladji smo 
komisionarji in delamo za podje-
tje Starboard, ki svoje posloval-
nice vodi na različnih križarkah – 
Celebrity, Royal Caribbean, Carnival …  
Na naši ladji so trgovine razvrščene na 
dveh palubah, sama delam v trgovini 
s spominki Aljaska in kot že ime pove, 
je pri nas na voljo vse povezano s to 
državo. Delo tu je precej drugačno od 
klasičnega dela v trgovini, saj prodaja v 
Starboard trgovinah temelji predvsem 
na vezah, ki se vzpostavijo z gosti lad-
je. Na ta način si prodajalci zagotovijo 
prodajo in konstantno vračanje gostov, 
ki tako zapravijo še več – plača delav-
cev je namreč odvisna od prodaje. Ne 
bom lagala, na trenutke je težko … A če 
ostaneš dobre volje in optimističen, se 
tudi poznanstva z gosti ustvarijo brez 
težav. Trgovine so odprte, ko ladja plu-
je, pri čemer se davek ne plačuje. Ko se 
torej ladja zasidra v pristanišču, smo 
delavci prosti ter se lahko izkrcamo in 
raziskujemo nove kraje. 

Destinacije

Na križarko sem se torej vkrcala v 
Wellingtonu, na Novi Zelandiji, in prve 
tri mesece raziskovala to področje – 
Wellington, Auckland, Tauranga, Picton, 

ter Avstralijo – Sydney, Melbourne, 
Brisbane, Adelaide, Tasmanija. Nato 
smo prečkali Pacifiški ocean in pri tem 
obiskovali otočja, kot so Fidži, Samoa, 
Tahiti, Bora Bora, Moorea, ter prispeli 
na Havaje. Obisk slednjih je predsta-
vljal uresničitev dela mojih sanj, ker 
sem si to otočje že dolgo želela videti. 
Nisem si sicer uspela ogledati vsega, a 
vseeno smo videli Honolulu, Lahaino, 
Hilo … Nato pa krenili proti Aljaski, kjer 
se sedaj nahajamo že skoraj štiri me-
sece. Tukajšnja križarjenja za razliko 
od tistih na področju Nove Zelandije in 
Avstralije namesto dveh trajajo zgolj en 
teden in so vsa organizirana na enak 
način oziroma po enaki poti (ista pri-
stanišča). Potniki se vkrcajo v Seattlu, 
sledi celodnevna plovba do prvega 
pristanišča Ketchikan, obisk glavnega 
mesta Aljaske Juneau, nato Skagway. 
Ta mesta se nahajajo v tako imenova-
nem Inside Pasageu – področje lede-
nikov. Po Skagwayju spet celodnevna 
plovba do Victorie (Kanada) in povra-
tek v Seattle. 

Čeprav je bila sprva moja največja želja 
obisk Havajev, pa je trenutno moja naj-
ljubša točka Tauranga na Novi Zelandiji. 
Ne znam natanko pojasniti, zakaj, a to 
malo surfersko mestece ima posebno 
energijo, zelo je sproščeno in umirjeno. 
Ima vse – od hribov do peščenih plaž in 
je zame skorajda pravljično. S to izku-
šnjo pa nisem uresničila zgolj svoje že-
lje po ogledu Havajev, videla sem tudi 
nekaj, česar človek res ne vidi vsak dan, 
in sicer severni sij na Aljaski! 

Tako, moja delovna pogodba se izteka 
in občutki so mešani … Izjemno se ve-
selim povratka domov, srečanja z dru-
žino in prijatelji, predvsem pa domače 
hrane –goveje juhe!  Moje izkušnje 
življenja in dela na križarki so zelo 
lepe. Samo sebe sem ugledala v dru-
gačni luči, osebnostno zrastla in spo-
znala, kje so moje meje. Spletla sem 
prijateljstva za (upam) vse življenje in, 
kar mi trenutno pomeni največ, v malo 
manj kot sedmih mesecih prepotova-
la skoraj pol sveta. Sedaj pa stiskam 
pesti, da me naslednje delo čaka na 
drugi  križarki, ki bo plula po zame še 
novih in neodkritih kotičkih tega čudo-
vitega planeta. 

Celebrity Solstice v pristanišču Otok Fiji

Tracy's King Crab Shack Juneau

Severni sij nad Aljasko Jaz in kenguruOpera v Sydneyju Celebrity Solstice

Samotna plaža na Samoi Tematski večer. Filipinski dan samostojnosti
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Do 15. novembra 2019 pošljite kupon na naslov Občina 
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik. Izžrebali bomo 
srečnega nagrajenca, ki bo prejel praktično nagrado. 

Geslo:

Ime in priimek:

Naslov in pošta:

Email/telefon:

Podpis:

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

Čežana

Poišči 5 razlik

Poišči pravilno senco

Rubriko ureja: Milena Zupan

Olupljena in narezana jabolka dušimo v majhni 
količini vode. Čežano pretlačimo, malo sladkamo 
in solimo. Zalijemo z mlekom, ko zavre, zakuhamo 
močnik, mešamo in kuhljamo dvajset minut.

Za močnik potrebujemo eno jajce in 10-15 dag moke. 
Z vilicami mesimo, nato zdrobimo še s prsti v malo 
debelejše svaljke.

Jed naj bo svežega okusa, zato lahko dodamo par 
kapljic limone.

Čežani se lepo poda zabeljen stročji fižol ali pire 
krompir. Tako bo kosilo bolj nasitno.

Dober tek!

Za lahko kosilo ali večerjo v teh jesenskih dneh 
pripravimo jabolčno čežano. Okrog štedilnika se 
je vrtela in recept prispevala Nada Alauf. 

Sestavine
• 1 liter mleka
• 3 debela kiselkasta jabolka
• močnik
• ščepec sladkorja in soli
• par kapljic limone

Nagrajenec križanke iz 25. številke Hrastovega lista je 
Anton Močilar. Čestitamo! Nagrado lahko prevzamete na 
vložišču Občine Hrastnik.




