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Od črke do črke, od zloga do zloga
potuje moj prstek in glas me uboga
in čisto počasi sestavljam nov svet,
ki vstane šele iz prebranih besed.
(Anja Štefan)
Črke, zlogi in besede so v mojem življenju
vedno imeli poseben pomen. Ko sem se
jih po začetnem občutku nemoči naučila
ukrotiti, je svet postal večji, a hkrati bližji.
Moj dan se začne in konča z branjem, pod
novoletno jelko me najbolj razveseli knjiga, vrhunec tedna pa predstavlja petkovo
popoldne, ko se s čtivom v roki in skodelico kave udobno namestim na kavču ter
prepustim besedam. Na tisto klasično »Kaj
boš, ko boš velika?« vprašanje sem vedno odgovarjala enako – pisateljica. Le kaj
je lepšega kot to, da lahko sam ustvarjaš
svetove, kadar koli odpotuješ kamor koli,
tvojim knjižnim junakom pa ni treba jesti
zelenjave (majhni pisatelji »v nastajanju«
jo namreč morajo  ). A dober pisatelj
mora biti po mojem mnenju najprej nenasiten bralec. Tako je premo sorazmerno z višinskimi centimetri raslo tudi število
prebranih del, hkrati z njim pa moje spoštovanje do mojstrstva velikih avtorjev in
zavedanje, da vsak pač ne more (oz. ne bi
smel) biti pisatelj. In prav je tako! Vztrajam
torej v vlogi »vajenke«, bralke in velike
občudovalke tistih, »ki res znajo«. Vsako
leto se v morečem novembrskem vzdušju najbolj veselim Slovenskega knjižnega
sejma. Vsako leto sestavim skromen »nakupovalni seznam« ter vsako leto znova
popustim pod pritiskom in si tiho mrmram,
da bom že pri gospodinjstvu prihranila .
A letos ima dogodek rahlo grenak priokus. Pisatelji, humanisti, »razsvetljenci
današnjega časa« so po mojem mnenju
tisti, ki bi morali biti svetel zgled vzvišenosti nad vsakdanjimi banalnostmi. In ko
Svetlana Makarovič kot majhno prepirljivo dekletce na očeh javnosti obračunava
s prav takšno Svetlano Slapšak, se človek
vpraša, ali nas niso vedno učili, da pametnejši odneha … Hm.

Kakor koli, sama se vračam k otroški ljubezni – črkam, zlogom in besedam. Spet
bom potovala s prstom in čisto počasi
sestavljala nov svet. S tistimi najmlajšimi,
najbolj iskrenimi, ki še z iskricami v očeh
odgovarjajo na vprašanje »Kaj boš, ko bo
velik/a?«. In vedo, da pametnejši odneha.
Pa Srečno vsem – v prihajajočem letu in
življenju na sploh.

— Irena Senčar, urednica
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Avtorica: Mateja Jecl • Foto: osebni arhiv

Včasih v življenju odločajo naključja
P re d let i j e pre d pre dstavo v
Hrastniku na oder stopil Tone
Partljič, pozdravil in prosil, da med
igro ne hodimo k odru in ne fotografiramo. In dodal »To velja tudi za
vas, Fanči.« Saj veste, katera Fanči,
ne? Tista, o kateri mi pripovedujejo
znanci iz Ljubljane. Oni meni. Ker jo
poznajo iz projekta Simbioza ali pa s
televizije. Zato me ne preseneča, ko
mi kot asociacije na revirje ponudijo besede rudnik, dimnik … Fanči. A
Fanči je mnogo več kot le ambasadorka Zasavja. Je upokojena učiteljica, ki je pri svojih učencih vedno
iskala znanje in ne neznanja. In se
generacijam učencev za vedno zapisala v srce. Oseba, katere zanimivo in
dogodivščin polno življenje je nemogoče strniti na odmerjene tri strani
intervjuja. Predvsem pa topla, srčna,
polna znanja, nasmejana. Peš ali pa
s skirojem pod nogami. Za vse, ki je
po kakšnem čudnem naključju še ne
poznate – Fanči Moljk.
Fanči, pri vas človek kar ne ve, kje bi
začel. Prvo pero Zasavja, učiteljica, jogistka, popotnica … Če bi morali izbrati le enega od naštetih, za katerega bi
se odločili? V katerem je največ vaše
ljubezni?
Verjetno kar pisanje, čeprav mi jemlje
največ energije, medtem ko jo pri jogi in
na potovanjih dobim.
Pa začniva na začetku. Frančiška
Marija Bantan z Dola. Kako je bilo odraščati v 50. letih na Dolu? Ste bili zvedav otrok?
Življenje je bilo takrat bolj umirjeno in
preprosto. Na pragu moje rojstne hiše, ki
so jo pred kratkim podrli, ker bodo širili
cesto, sem presedela veliko časa in čakala, kdaj bo spet pripeljal kak avto. Po
dva, trije na dan so prišli. Starši so me že
kot petletno punčko vsak dan poslali na
Slatno k starim staršem po mleko, čeprav
je do tja z Dola slaba dva kilometra v eno
stran. Ko sem bila malo večja, pa sem
nosila staremu očetu iz vaške knjižnice
debele knjige svetovnih in slovenskih
avtorjev. Tudi sama sem ogromno brala, gotovo ima pri tem zasluge tudi oče,
ki nam je vedno pripovedoval pravljice.
Naj nadaljujem s Slatnim. Popoldne je
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Po prometni nesreči je kolo zamenjala za skiro.

mama hodila v tabrh, otroci pa zraven,
seveda. Nad domačo hišo je na ravnini
travnik Pungret in tam smo tekmovali
v teku, se učili voziti kolo – pod štango,
na velikem štoru pa uprizarjali igre. Za
malico smo jedli sadje, stara mama na
Slatnem pa so spekli vsak teden v peči
kruh, ki mi še zdaj zadiši, ko se spomnim
nanj. Staro mamo po mamini strani, ki je
živela v Gorah, pa sem tikala, zanimivo.
Rada je pešačila in večkrat sem hodila
z njo. Pripovedovala mi je o Auschwitzu,
kjer je preživela 33 mesecev, a o tem
težkem času nikoli ni govorila sovražno.
Tako je pač bilo. Ta stara mama mi pomaga živeti.
Večkrat se spomnim tudi pranja perila
z mamo v bližnjem potoku. Ko je belo
perilo nekaj časa vrelo v vodi z lugom,
ga je odnesla k potoku in spirala. Meni
je dodelila robčke in kake kuhinjske prtiče. Zelo sem uživala … Dve, tri oblekice, ki sem jih imela, pa je prala posebej.
Nikoli ni hodila v službo, hvalabogu, saj
je imela s tremi otroki, vrtom in tabrhom
dovolj dela. Pri treh letih sem dobila še
sestro Cveto, žal že pokojno, pri desetih
pa Ano.
Pot vas je z Dola vodila na učiteljišče v

Celje in nato na Pedagoško akademijo
v Ljubljano, kjer ste na izrednem študiju končali slovenščino in srbohrvaščino.
Zakaj ravno želja postati učiteljica?
Kot sem že povedala, smo se otroci radi
igrali šolo. Dobro se spomnim tudi drugega razreda, ko nam je učiteljica rekla, da je že zelo zgodaj sklenila, da bo
učiteljica. »Jaz tudi,« sem si rekla pri sebi.
V osmem, ko smo se morali odločati, pa
so mi začeli govoriti, da bom samevala v šoli na Kalu ali v Turju in naj grem
raje na kmetijsko šolo, kjer je večja prihodnost. Oče je delal namreč v kmetijski
zadrugi. Mimo je prišel hišni prijatelj in
rekel: »In kam bi želela ti?« »Na učiteljišče.« »Potem se pa tega drži.« Zanimivo,
kako včasih pri pomembnih življenjskih
razpotjih odločajo naključja.
Svojo poklicno pot ste začeli kot učiteljica telovadbe, nadaljevali kot učiteljica slovenščine. Kako iz poučevanja
športne vzgoje preideš na poučevanje
slovenskega jezika?
Čisto enostavno. Na dolski šoli je ravno
takrat nehala poučevati legendarna učiteljica prvega razreda Pavla Mahkota,
mati novinarja, pisatelja in alpinista
Anteja Mahkota. Poučevala je tudi nekaj

ur telesne vzgoje in ker se je upokojila, so
rabili novo moč. Zaposlili so me leta 1962.
Ker so vedeli, da mi šport ni tuj, so mi poleg nekaj ur slovenščine dodelili še telesno vzgojo. Začeli smo tudi z igro rokometa, ki je do takrat na šoli še niso poznali. V
popoldanskem času so začeli igrati tudi
starejši in krog navdušencev za rokomet
se je širil. Ko je prevzel iniciativo Marko
Planinc in njegovi kolegi, so ustanovili
klub, ki ima danes v naši vasi največje
število aktivnih članov. Poleg službovanja sem vpisala izredni študij slovenščine
in srbohrvaščine na Pedagoški fakulteti
in ga ob delu končala v dobrih dveh letih.
Kar 35 let ste svoje delo opravljali v
osnovni šoli na Dolu, mnogo generacij
otrok je šlo skozi vaše roke. Zgodbe, ki
jih o vas govorijo vaši nekdanji učenci, imajo vse isto rdečo nit – da ste bili
odlična učiteljica, ki je znala z drugačnimi metodami in prijemi spodbujati otroke k pridobivanju znanja. Imajo prav?
Vedno sem si govorila, da sem bila tudi
sama otrok in da tega ne smem pozabiti. Bolelo me je, če sem kdaj pri starših opazila, da jim gredo pohvale težko
iz ust. Težko sem jim dopovedala, kako
pomembne so spodbude in pohvale. Pri

poučevanju pa sem ugotovila, da nam
znanje, ki smo ga pridobili, nič ne koristi, če ga ne znamo otrokom približati.
Jih motivirati, da se ne dolgočasijo. Med
prvimi v Zasavju sem uporabljala učne
liste, miselne vzorce in podobne metode, ki vodijo k temu, da delajo samostojno. Spomnim se ekskurzije po Gorenjski,
kjer je bilo povsod rajsko lepo, a sem
jih vseeno na koncu peljala v Ljubljani
na univerzitetni oddelek, kjer je nastajal novi Slovenski pravopis. Na mizah v
dolgočasni učilnici je bilo polno škatlic
z listi, kjer so bile napisane besede. Ko
smo tiho obstali pri vratih, so nas povabili bliže in začeli spraševati, kako pa
pri nas naglašamo kako besedo, kako jo
izgovarjamo in podobno. Z veseljem so
odgovarjali in drugi dan napisali v sestavke, da jim je bilo tukaj najbolj všeč.
Počutili so se pomembni. To izkušnjo
sem si dobro zapomnila. Tudi nezadostnih nisem dajala. Kako naj ocenjujem
nekaj, kjer ni znanja. »Bom počakala, da
se naučiš, potem boš pa dobil oceno,«
sem rekla. Kako naj dam cvek nekomu,
ki ni prebral knjige? Da bo branje še bolj
zasovražil? Poskušala sem se dogovoriti
za kako preprosto knjigo, čeprav ni bila

v programu.
V času vašega poučevanja ste precej pisali, z osnovnošolci izdajali šolsko glasilo, objavljali prispevke v Pionirskem
listu, ki so kasneje izšli v obliki knjige
Vesela šola slovenščine, za katero je
ilustracije prispeval sam Božo Kos.
Povejte nam, prosim, malo več o tem.
Začetek pisanja vesele šole je bil zelo
adrenalinski. Na nekem srečanju pionirjev dopisnikov v Ljubljani smo bili
mentorji povabljeni k županu Marjanu
Rožiču. Ko smo se vračali v hotel, sem
si pred Magistratom popravljala ruto
in verjetno takrat izgubila torbico. Celo
noč sem izgubljeno sedela na postelji
in ker sem ugotovila, da ne bom mogla
spati, sem se spravila pisat svojo prvo
veselo šolo. Urednico Marto Lešnjak sem
namreč popoldne spraševala, zakaj ni
več tekstov s področja slovenščine. »Dr.
Tomo Korošec je žal odpovedal sodelovaje,« je rekla. »Kaj pa, če bi zdaj ti pisala?« »Ni govora! Kako naj nasledim tako
priznanega jezikoslovca,« sem se branila. No, ponoči je na papirnati vrečki nastala prva vesela šola z naslovom Stavčni
členi gredo na sprehod. V Pionirskem listu so potem izhajale vsakih 14 dni celih
16 let. In Božo Kos je bil med redkimi, ki
je vse prebral, saj je moral ob vsaki narisati ilustracijo. Kako sem jih bila vesela!
Še zdaj hranim njegove novoletne voščilnice, ki so res nekaj posebnega. Na
Zavodu za šolstvo pa so vse sestavke z
ilustracijami vred izdali pod naslovom
Vesela šola slovenščine.
Res smo izdajali na šoli časopis Izrazi
in enkrat dobili celo prvo nagrado v
Sloveniji. Z dolske šole imamo kar nekaj
imenitnih novinarjev.
V Hrastniku skorajda ni dogodka, na katerega ne bi prišli in po koncu zapisali
nekaj besed za lokalne časopise. Vas je
kdaj zamikalo učiteljske vode v celoti
zamenjati za novinarske?
Seveda me je včasih prešinila ta misel. A
sem si samokritično priznala, da ne obvladam gospodarskih tem, ki bi jih kot
novinarka morala poznati. Pa saj me dopisništvo ves čas spremlja. Izživljam ga
tudi na Facebooku, kjer imam takojšnji
odziv bralcev. Včasih me kdo pohvali, da
na mojem Facebook profilu izve več kot
kje drugje.
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Potovanja so pomemben del njenega življenja.
Delček odkrivanja sveta je opisala v knjigi
Po Evropi malo drugače.

Navkljub veliki ljubezni do jezika pa je
bila vseskozi prisotna tudi ljubezen do
športa. Tek na smučeh v dolini med zasavskimi hribi? Kako so takrat gledali
na to vašo idejo?
Seveda so bili pametni. Govorili so, kako
tek na smučeh ni za naše kraje. Nisem
se zmenila za pripombe in poklicala
Cveta Pavčiča, profesorja na Fakulteti
za šport, s katerim sva se poznala že od
prej. Oba z bratom sta pripeljala ta šport
v Slovenjo. S posamezniki smo šli potem
nekajkrat celo na tekaške prireditve, kjer
je bilo zelo zabavno. Zdaj si napravim
nad hišo progo, kadar je sneg, dolgo kakih 50 metrov, in jo pretečem na primer
petnajstkrat. V pol ure teka sem prijetno
utrujena in dobre volje, ker sem premagala svojo lenobo.
Šport je na splošno velik del življenja
vaše družine. Vaš mož Valter domov
nosi odličja s tekmovanj v skoku v višino. Kako dolgo že traja vajina ljubezen,
vaju je morda združil prav šport?
Valter je seveda veliko bolj resen in uspešen, kar se tiče športa, saj vadi vsak dan
že ob šestih zjutraj v spodnjih prostorih
hiše, trikrat tedensko pa trenira skok v
višino pri Kladivarju v Celju. V svoji kategoriji je postal svetovni prvak v višino
leta 2010 v Kanadi in krajani Dola so mu
priredili nepozabno slavje. Spoznala sva
se na učiteljišču, kjer je že treniral atletske discipline in postal mladinski prvak
v peteroboju tedanje Jugoslavije. Bil je
izklesan grški atlet, kot ga je opisala sošolka, in gledale smo ga s spoštovanjem.
On je hodil v peti letnik, jaz v tretjega. Na
nekem športnem dnevu sem se ustavila ravno ob jami, ko je skočil v daljavo.
»Takega moža bi pa jaz kar imela,« sem
si rekla. Je pa najin prvi randi v celjskem
parku zamudil. Po treningu v dijaškem
04
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domu za Savinjo je namreč malo zaspal. Uro, ki mi jo je podaril za rojstni dan,
imam pa še danes, čeprav ne teče več.
Ste tudi strastna popotnica, v samozaložbi ste izdali celo knjigo Po Evropi
malo drugače, h kateri je uvodno besedo napisal kar Tone Partljič. Obstaja
še kakšen kontinent, ki ga niste obiskali? Kje vse ste že bili? Lahko mogoče z
nami podelite kakšno zabavno potovalno anekdoto?
Obiskala sem vse evropske države do
Nordkapa, razen Makedonije. Prav tako
večino kontinentov – Od Nove Zelandije,
Avstralije, Afrike, Azije − Amerike pa ne.
Ni bilo priložnosti pa tudi privlači me ne.
Najbolj smešno je to, da so imeli sopotniki mojo glavo za svetilnik, jaz pa sem se
večkrat veselo zgubljala.
Potepate pa se ne le po tujini, ampak
tudi kar po domačem kraju, kamor radi
povabite tudi goste. Kaj v Hrastniku radi
pokažete gostom? Mogoče Sovretovo
pot, katere pobudnica ste?
Ko sem potovala, sem sopotnike vedno
vabila v Zasavje in mnogi so tudi prišli.
Posamezniki ali pa cele skupine z avtobusom. Navadno sem jih sprejela na
Dolu, kjer so spili kavo, potem pa smo si
v cerkvi pogledali oba znamenita mozaika. Sledil je muzej v Hrastniku, kjer
smo obiskali marionete, si kaj nabavili v
steklarski trgovini in od daleč pogledali
Rižnarjevo hišo, brodarski dom ter skočili
v Šavno Peč k Sovretu. Nazaj grede smo
šli še na Log, da so videli center mesta in
naš imenitni športni park, od tam pa na
kosilo v Gore. Vedno so odhajali z lepimi
vtisi, mnogi pa so se potem še vračali.
Včasih ste se povsod peljali s kolesom,
po nesreči, ki ste jo s kolesom doživeli,
pa vas sedaj na cesti srečamo na skiroju. Kaj pa avto, ste sedli kdaj tudi za

Med šolanjem je bivala v internatu v Celju (prva z leve).

volan avtomobila?
Zelo sem zadovoljna s svojim novim prevoznim sredstvom, čeprav pri nas pogoji
res niso najboljši. Si pa skiro vzamem s
seboj, če gremo za kak dan v kakšne bolj
ravninske kraje. Nikoli pa si nisem želela,
da bi vozila avtomobil.
Ob nedeljah vas že nekaj tednov lahko
vidimo tudi v oddaji Štartaj Slovenija
na POP TV. Kako je prišlo do tega
sodelovanja?
Verjetno sem kliknila povabilo Pro Plusa,
če želim kdaj sodelovati. Ko so me poklicali in omenili ocenjevanje izdelkov, sem
sprejela vabilo z veseljem. Menim, da je
ekipa Štartaj Slovenija s to oddajo zadela v polno.
Verjetno vas vsi sprašujejo, od kod vam
toliko energije za vse opisano, pa vendar vas bom vprašala tudi jaz – od kod
črpate to neusahljivo energijo, ki vam jo
zavidamo tudi precej mlajši od vas?
Vedno sem začudena, ko me kdo takole
oceni, saj ne čutim nobene velike energije. Najbrž pa jo vidijo v tem, da se pogosto udeležujem dogodkov in prireditev,
pohodov ... Mnogim pa se ne ljubi odlepiti s kavča.
Ob vseh nazivih, ki jih že imate, pa ste
ne tako dolgo nazaj prejeli še enega,
predvidevam, da za vas enega lepših.
Postali ste prababica.
To je nekaj najlepšega, kar se nama je
zgodilo. Kot bi padlo z neba. Čeprav živi
Jakob v Novem mestu, se kar pogosto vidimo. Zame že ve, da bova brala knjige,
ko prideva z možem v Sedraž k hčerki
in zetu. Seveda naju osrečuje tudi šest
vnukov, ki so vsi po vrsti imenitni. Od
njih sem se veliko naučila, saj so štirje
hodili na dolsko šolo, čeprav stanujejo v
Hrastniku oziroma v Sedražu, starše pa
so čakali pri meni doma.
Zdaj se videvamo največ ob raznih družinskih srečanjih, oglasijo pa se poredko,
saj so zaposleni s šolo, s študijem, s hobiji
in s športom.
Ehoton 55, odtenek mahagonij. Vaš zaščitni znak. Bo barva ostala?
Pa ravno letos sem začela razmišljati,
da bi si pustila rasti sive lase. Pojavljali
so se že pred tridesetim letom in nekaj
časa sem se barvala na črno. Potem sem
pustila sive, saj barvanje ni priporočljivo. Pred nekaj leti pa mi je sestra, ki je
bila frizerka, predlagala mahagonij 55.
Na sivo podlago sem dobila res zanimivo barvo. Najbrž bom še kar nekaj časa
svetila z njo.

Avtor in foto: FM

Avtor in foto: KRC Hrastnik

Sovretovo nagrado za leto 2019 podelili Večer za glasbene
v Knjižnici Antona Sovreta
sladokusce
Sovretova nagrada je najvišje priznanje
na področju prevajanja in navadno jo
podelijo na sedežu Društva slovenskih
književnih prevajalcev v Ljubljani. Letos
pa je ta pomemben dogodek na povabilo Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik in
Občine Hrastnik potekal v Hrastniku.
Sovretova nagrada je stanovsko priznanje za posebno uspele prevode leposlovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino,
poimenovano po Antonu Sovretu, izjemnem slovenskem klasičnem filologu in
prevajalcu. Podeljuje jo enkrat na leto
Društvo slovenskih književnih prevajalcev
ob finančni pomoči Javne agencije za
knjigo Republike Slovenije za najboljši leposlovni prevod v minulih dveh letih oziroma v tekočem letu ali za življenjsko delo.

za igralce Borštnikov prstan, za pisatelje Jenkova ali za izjemne kulturnike
Prešernova nagrada. Župan in direktorica knjižnice Mateja Planko sta čestitala
letošnjima Sovretovima nagrajenkama
Bredi Biščak in Tatjani Jamnik, pogovor z
njima pa sta vodili Alenka Jovanovski in
Simona Solina.
Večer se je zaključil z družabnim srečanjem, v teku katerega so si obiskovalci
ogledali tudi priložnostno razstavo vseh
nagrajenih prevodov, ki jih hrani hrastniška knjižnica.

Uveljavljeni slovenski duet, Janez Dovč
in Boštjan Gombač, v letošnjem letu
obeležuje visoko obletnico delovanja.
Glasbenika sta ob tej priložnosti pripravila ekskluzivno turnejo z naslovom
Sozvočja Slovenije in 16. 10. 2019 smo
ju imeli priložnost videti in slišati tudi v
Delavskem domu Hrastnik. Z edinstvenim koncertom, na katerem sta z unikatnimi instrumenti uglasbila zvoke slovenske pokrajine in narave, sta navdušila
vse obiskovalce. Glasbeni sprehod v njuni imenitni družbi je bil sijajen glasbeni
dogodek, ki je pustil trajen umetniški vtis
in si ga je bilo vredno ogledati.

»S podelitvijo nagrade bo Hrastnik širši
javnosti pokazal, da je kraj kulturno zelo
bogat in vreden obiska,« je dejal župan
Marko Funkl ob pozdravu. Sovretova nagrada je po mnenju Funkla na področju
prevajanja to, kar je za filmarje vesna,

Avtor in foto: KRC Hrastnik

Likovno ustvarjanje in eksperimentiranje
V galeriji Delavskega doma Hrastnik smo
v oktobru gostili zanimivo likovno razstavo mlade Hrastničanke Klare Šlenc, ki
je svoja likovna dela javnosti tokrat
predstavila prvič.
Klara je že kot deklica rada risala in
ustvarjala. V okviru šolanja na Srednji
šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti
v Celju se je ukvarjala s številnimi tehnikami in ugotovila, da je to res tisto, česar si želi. Vpis na Akademijo za likovno
umetnost in oblikovanje v Ljubljani je bil
tako logično nadaljevanje poti. Na začetku je še malo tipala, se iskala, v tretjem letniku pa ugotovila, da je slikarstvo
res »njena stvar«. Našla se je v delu slikarstva, kjer lahko eksperimentira z različnimi slikarskimi tehnikami.
V septembru je diplomirala, sedaj pa
nadaljuje s študijem na magistrski stopnji. Njena dela so zelo raznovrstna,

naslikana na platno, vanje pa vključuje
simbole/elemente, ki jih črpa s spleta. Ti
so ljudem blizu in jih tudi zlahka prepoznajo. Fotorealistične podobe so uprizorjene nedokončano in delujejo nekoliko
provokativno.
Podobe slika v različnih tehnikah, eno
čez drugo v lazurnih nanosih ter jih med

seboj povezuje z ekspresivnimi potezami s čopičem in drippingom, zraven
uporablja tudi razna fluorescentna pršila. Tako slike spominjajo tudi na grafite. Med slikanjem platno večkrat obrne,
saj se ji zdi, da tako lažje sestavlja samo
kompozicijo, barva teče v vse smeri, prav
tako pa so tudi podobe in napisi upodobljeni pod različnimi koti. Z uporabo velikih formatov in barvami želi opozoriti
na prenasičenost z mediji in informacijami ter njihov pogosto negativni vpliv v
družbi.
K prijetnemu vzdušju na otvoritvi razstave je svoj »glasbeni kamenček« dodala
Kim Žekar, ki je prisotne navdušila s petjem. Verjamemo, da bo Klara v prihodnosti žela še velike uspehe in se bomo
čez čas lahko s ponosom pohvalili, da je
naša sokrajanka prvič razstavljala prav
tu, v naši galeriji.
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Avtor in foto: KRC Hrastnik

Avtor in foto: Slobodan Filipovič

Sovretova pot

Veter praznuje 45 let

V oblačnem jutru 5. oktobra 2019 je bilo
pri železniški postaji v Hrastniku in na
dvorišču pred športno dvorano Dolanka
na Dolu precej živahno. Številni pohodniki so se odpravljali proti Šavni Peči,
na že 16. Sovretov pohod. Le-ta je potekal v organizaciji in s sodelovanjem
številnih – Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik, Občine Hrastnik, Knjižnice
Antona Sovreta Hrastnik, Turističnega
društva Hrastnik, Planinskega društva
Dol, KS Krnice – Šavna peč, krajanov
Kovka in Krnic … Šavna Peč je naselje na
planoti in rojstna vas velikega humanista in prevajalca Antona Sovreta, v čast
katerega je organiziran tradicionalni
pohod. Pohodniki so se ob poti lahko

okrepčali s čajem in pecivom, ki so ga
spekle prijazne krajanke Krnic in Kovka,
po prihodu v Šavno Peč pa jih je čakala
topla malica. Lokalni ponudniki so se s
svojimi izdelki predstavili na stojnicah in
popestrili celotno dogajanje.

tudi etnološko muzejsko zbirko v kašči
ter video predstavitev vaškega življenja
in zgodovine v prostorih krajevne skupnosti. Po končanem programu in druženju so se pohodniki vračali v dolino z
obljubo, da se prihodnje leto gotovo spet
srečamo na že 17. Sovretovem pohodu.

Kulturni program pri Sovretovem obeležju so izvedli člani Moškega pevskega zbora Svoboda Hrastnik, pod vodstvom dirigentke Anje Zalokar, in učenci
Glasbene šole Hrastnik, pohodnike pa
je nagovorila tudi slavnostna govornica
Jelena Isak Kres. Tisti, ki so se pohoda
udeležili petič ali desetič, so za svoj dosežek prejeli priznanja. Udeleženci dogodka so si v Šavni Peči lahko ogledali

Avtor in foto: KRC Hrastnik

Zasavje drugače
Ko n e c o k to b ra s m o s i v g a l e r i j i
Delavskega doma Hrastnik lahko ogledali imenitno fotografsko razstavo članov Foto kluba Hrastnik. Njihove jesenske
razstave so že tradicionalne in vedno
nam predstavijo kaj novega. Letos so
izbrali temo drugačnega Zasavja. Enajst
avtorjev je na 26 fotografijah prikazalo
vsakdanje motive, mimo katerih pa po

navadi hodimo zaprtih oči. Prepričali so
nas, da se jih splača odpreti! Na otvoritvi so s kulturnim programom sodelovali
učenci Glasbene šole Hrastnik, predsednik društva, Vinko Žagar, je spregovoril
o njegovem delovanju, Simon Tanšek pa
je kot umetniški vodja predstavil razstavljene fotografije. Prijetno in poučno.

Skupino Veter so daljnega leta 1974 ustanovili mladi glasbeni entuziasti, ki so
preživljali čas v takratnem Mladinskem
klubu Hrastnik. Ljubezen do glasbe je
tako v skupino združila devet prijateljev,
ki so se poimenovali Odmev, kasneje
Sence in končno Veter. Instrumentalni del
zasedbe se je dve leti kasneje odločil za
profesionalno kariero, tako da so fantje
zabavali publiko doma in širom po svetu.
Leta 1982 so posneli svojo prvo skladbo
z naslovom Verjemi mi in z njo nastopili na festivalu Melodije morja in sonca
v Portorožu. 1985 so s takratno mlado
pevko Heleno Blagne sodelovali na festivalu Vesela jesen v Mariboru s skladbo
Častitljiva donfrca, 1986 pa na Festivalu
narečnih popevk zapeli pesem Kak
mami bi povidu. Sledi leto 1988 in z njim
prva kaseta z vsem dobro znano Belo
snežinko. Naslovna pesem je postala
ena najbolj znanih slovenskih zimzelenih
melodij in še danes jo poslušajo Slovenci
doma, pa tudi v Berlinu, Clevelandu,
Buenos Airesu, Torontu, njeno nemško
verzijo pa v nemško govorečih deželah.
Uspešnost skupine Veter potrjuje tudi
dejstvo, da so leta 1988 s pesmijo

Serenada sodelovali na festivalu Morska
viža Bernardina, leta 1989 z izdajo Bele
neveste nadaljevali s serijo belih projektov in istega leta zastopali takratno
Jugoslavijo na mednarodnem pop festivalu v Bregenzu v Švici s pesmijo Call
me. Projekti so se kar vrstili: Bele ladje,
Beli cvet, Hrastniška deklica, Ona me
ljubi kot ti, Dobro jutro, Za zlate čase …
Ob 30-letnici delovanja je skupina izdala
zgoščenko z naslovom Najlepše pesmi.
Skupina je sodelovala z mnogimi avtorji in tekstopisci takratne Jugoslavije,
avtor pesmi Če bi se šest spremenila v
devet, je na primer vsem dobro znani
Saša Lošič - Loša, priznani pevec skupine Plavi orkestar. Poleg tega pa je Veter
ena izmed redkih slovenskih skupin, ki je
imela čast nastopiti v prestižni koncertni
dvorani Vatroslav Lisinski v Zagrebu.

Pestnerjem v letu 1990 nastali tudi polki
Dekle iz Slovenije in Gabrijela.
Za potrebe nastopov v tujini se je skupina Veter preimenovala v Monte Carlo,
izdali so tudi istoimensko pesem, napisano v južnoameriškem ritmu. Ob
40-letnici delovanja je skupina izdala
dvojni album Vetra glas, pri katerem je
sodelovala večina pevcev, ki so tekom let
prepevali v skupini (Meta Malus, Oliver
Antaver, Božidar Volfand, Helena Blagne,
Vanjo Tomc, Marjan Špendal, Darjan
Colja, Metod Štrukelj in drugi). V času
svojega delovanja je skupina Veter tako
pripravila in izdala deset samostojnih
projektov. Letos praznujejo 45 let svoje
glasbene poti in še vedno navdušujejo
ljubitelje slovenske glasbe.

Predstavili smo le del bogate zgodovine
Vetra, nekaj le-te pa je zajeto tudi v vrsti
videospotov, ki so jih posneli, in se še danes predvajajo preko različnih medijev.
Skupina je v svoje projekte vključevala
različne zvrsti glasbe – od popa do countryja, od roka do narodno-zabavne
glasbe. Tako sta v sodelovanju z Otom

Avtor in foto: ZKD

Zabavno popoldne s hrastniškimi kulturnimi društvi

Avtor in foto: KUD Veter

Predstavitev društva »KUD VETER«
Kulturno umetniško društvo Veter letos praznuje že petnajsto leto svojega
delovanja.
Namen društva je spodbujati, izobraževati in pomagati mlajšim rodovom v njihovem iskanju prostora v svetu glasbe,
avdio in video tehnologije ter izvajanju
kulturne dejavnosti. S pomočjo starejših

članov in odličnih mentorjev, ki prostovoljno delujejo v društvu, smo si uspeli
v teh letih pridobiti zaupanje širše kulturne javnosti, za svoje uspešno delo pa
smo bili nagrajeni tudi z občinskim priznanjem 8. februar.
Društvo trenutno združuje preko 50 aktivnih članov, občasno pa je število sodelujočih v različnih projektih še večje.
Večina članov deluje v okviru glasbenih
skupin – največ v zabavnem orkestru
K'R EN BEND, ki šteje 25 članov, skupina
VETER-ani ima 10, duet SA-SA in skupina
VETER pa pet članov.
V času delovanja društva so se ustanovile in delovale še številne druge skupine,
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katerih nekdanji člani zdaj sodelujejo
v drugih priznanih ansamblih – Murni,
Žarek, Veseli svati, Ping pong …
V KUD Veter redno izvajamo glasbene
delavnice električnih klaviatur, električne
kitare, diatonične in klavirske harmonike, solo petja ter različnih avdiovizualnih
tehnik.
Ob jubileju s ponosom opažamo, da je
veliko mladih talentov, ki so svojo glasbeno pot začeli pod našim okriljem, s
svojim poslanstvom uspešno nadaljevalo. Pogled na danes uspešne glasbenike
nas navdaja z optimizmom in nam daje
energijo za nadaljnje delovanje.

Leto je minilo in 4. oktobra 2019 so Zveza
kulturnih društev Hrastnik in hrastniška kulturna društva na ploščadi pred
Delavskim domom pripravila že tradicionalno »zabavno popoldne«.
Člani društev imajo kulturo še vedno
radi in še vedno se radi družijo. S svojim
delovanjem ustvarjajo dobro razpolo-

ženje pri samih članih, prav tako pa tudi
pri obiskovalcih, ki jih poslušajo in gledajo na različnih prireditvah.
Tudi v sončnem oktobrskem dnevu so
želeli pričarati prijetno doživetje, za
kar so se trudili vsi sodelujoči: Foto
klub Hrastnik, foto in dramska sekcija KD Svoboda Dol – predstavili so se

na stojnicah, na odru in pred njim pa
so peli, plesali in igrali člani Rudarske
in Steklarske godbe, MoPZ Svoboda,
Prosvetnega društva Čeče in Kulturnega
društva Ples za stres-antistres.
Na začetku prireditve sta številne obiskovalce in nastopajoče pozdravila
hrastniški župan Marko Funkl in predsednica ZKD Hrastnik Jasmina Janjić, nato
pa se je začela zabava. Prireditev sta
imenitno vodila Matej Kaiser in minister
Krutibrkič iz Marionetnega gledališča
Jurček, ki je nadvse pomemben in uglajen gospod. In bilo je zares luštno. Čas
je hitro minil in ob zvokih skladb, ki so jih
ob koncu skupaj zaigrali rudarski in steklarski godbeniki, smo se poslovili šele,
ko je padel mrak.
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Rubriko pripravlja Mateja Jecl • Sodelujoči avtorji: Rebeka Kupec, Rok Jenko

Avtor in foto: Adi Zaletel, predsednik Steklarske godbe Hrastnik

Otroci v Hrastniku za en dan prevzeli vodenje
občine in javnih zavodov

Priprave Steklarske
godbe Hrastnik na Pagu
Po več letih premora je Steklarska godba
Hrastnik pod vodstvom novega dirigenta
Ivana Medveda ponovno izvedla priprave na Pagu, in sicer v času med 25. in 27.
10. 2019. V teh dneh smo zelo intenzivno
vadili po sekcijah ter izvedli vrsto kratkih
promenadnih koncertov v Novalji, Stari
Novalji in Gajacu.Posebej skrbno pa smo
se pripravili na nedeljski promenadni
koncert na paškem mestnem trgu, ki
nam ga je omogočila njihova turistična
skupnost. Številni turisti so tako uživali ob
izbrani glasbi naših godbenikov, posebej

Avtor in foto: KRC Hrastnik

Gremo v Ljubljano

ob izvajanju priljubljenih dalmatinskih
pesmi.Priprave so zelo dobro uspele in
dale godbenikom nov zagon pred tradicionalnim božično-novoletnim koncertom v Športni dvorani Hrastnik.

Glasbeni okusi so različni. Nekateri radi
poslušajo klasično glasbo, drugi operne
napeve, tretji uživajo v narodno-zabavnih vižah … Veliko ljudi pa navdušujejo
tudi dalmatinski napevi in slednji so se
novembra v organizaciji KRC-a odpravili v ljubljansko Areno Stožice. Na koncert
Petra Graša, seveda, enega najpopularnejših dalmatinskih izvajalcev. Pripravil
je nepozaben spektakel za vse generacije, kjer niso manjkali tako aktualni hiti
kot njegove največje uspešnice.

Hrastničanka grunta ...
Pred leti sem pogosto potovala z avtobusom po Evropi, kjer so bili sopot-

odrasle (plezalna stena, tunel, igre na
prostem – igre velikanke), sprehajalne in
kolesarske steze, več otroških prireditev,
organizirane igre na prostem ter kotičke za sproščanje in branje. Da bi lahko
večkrat podali svoje zamisli, so predlagali nabiralnike za pobude in predloge,
ki bi jih namestili po šoli, oddane predloge pa bi posredovali županu.

20. novembra obeležujemo svetovni
dan otrok, ki je letos sovpadal še s 30.
obletnico sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah. Na pobudo Unicefa
so otroci v Sloveniji z različnimi aktivnostmi razkrili, v kakšnem svetu
si želijo odraščati. Tudi v naši občini.
Županja za en dan
Hrastnik se ponaša z nazivom otrokom
prijaznega Unicefovega mesta, na njegovo čelo pa je za en dan stopila sedmošolka Alina Tržan. Župan Občine Hrastnik
Marko Funkl ji je predal mestni ključ in
posle. In mlada županja je vodenje občine prevzela v svoje roke. V času vodenja
se je spoznala z delovanjem občinske
uprave, sprejela na pogovor občanko,
se srečala s podžupanjo Vojko Šergan
in podžupanom Božom Majcnom. In kaj
ji je bilo pri njenem delu najbolj všeč?
»Najbolj mi je bil všeč oddelek z matematiko oziroma s financami,« je povedala 12-letna Alina.

niki večinoma iz Posavja pa tudi iz drugih krajev Slovenije. Vedno sem
se dokopala do mikrofona ter na dolgo in široko predstavljala Zasavje
in še posebej Hrastnik. Enkrat pa je stopila do mikrofona sopotnica iz

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

Miha, direktor MCH za en dan.

»Danes sem bil direktor Mladinskega
centra. Opazoval sem, kako deluje, in
videl, kako potekajo priprave na različne
dogodke. Pozdravil sem tudi udeležence
tečaja slovenščine. Bilo mi je zelo všeč,«
je dejal Miha. Neža pa je o svojem dnevu
dodala: »V knjižnici mi je bilo super, urejala sem knjige, vodila srečanje, opravljala naloge direktorice idr. Z veseljem
bi ponovila.«

Ljubljane in izjavila: »Do zdaj sem mislila, da je Ljubljana glavno mesto
Slovenije, zdaj pa vidim, da je to Hrastnik oziroma Dol …« Če se le da,
omenim Sovretov pohod in dogodke, ki so vedno bolj znani tudi izven
Zasavja – Funšterc, Jamatlon, Rdeči revirji …

Tudi na področju ekologije so imeli precej zamisli, saj si želijo živeti v čistem
okolju. Predlagali so, da bi bili tudi koši
na javnih površinah takšni, da bi se lahko odpadke ločevalo in da bi bili bolj otrokom prijazni, da bi bilo torej lažje razumeti, kateri odpadek gre v kateri koš.
Izpostavili so tudi postavitev varnih točk
in željo po izboljšanju avtobusnih postaj,
ki so v nekaterih delih občine že precej
dotrajane.
Mislili pa niso le nase, temveč so izpostavili tudi problematiko starejših občanov,
invalidov in priseljencev. Verjamejo, da
bi na teh področjih morali storiti več.
Starejšim bi lahko pomagali s prevozi do
trgovine in zdravnika, za invalidne osebe
bi potrebovali več klančin, priseljencem
pa bi pomagali s spoznavanjem kulture
in pri učenju slovenskega jezika.
Predvsem pa si želijo, da se jih vpraša
in da se jih sliši. Zares sliši. »Res je, da
jaz ne poznam vseh postopkov in pravil, vidim pa stvari drugače kot vi odrasli,
vidim jih skozi otroške oči in s tem ni nič
narobe,« je naše srečanje zaključila županja za en dan.

Poleg svojega kraja rada propagiram tudi zdrav način razmišljanja.
Spomnim na jedilnik, kamor si radi nalagamo kopico trpljenja. Pogrevamo krivice, ki so se nam zgodile v preteklosti, namesto da bi si priznali,
da smo vse, kar se nam dogaja, sprožili sami. Hlepimo po tistem, česar
nimamo, namesto da bi bili zadovoljni s tem, kar imamo. Primerjamo se
z drugimi. To nas res lahko onesreči, saj je moč na vsakem koraku srečati
koga, ki več zna in ima. Strah nas je prihodnosti. Spet trošenje energije
za stvari, ki se verjetno nikoli ne bodo zgodile.
In tako pozabimo živeti ta trenutek. Si prizadevati, da bomo v ravnotežju

Župan Marko Funkl predaja ključ mesta
in posle mladi županji Alini.

s seboj in z okoljem, v katerem živimo. Večkrat se spomnim na pokojnega
dr. Janeza Drnovška, ki je dejal: »Sami se lahko odločimo, ali bo naše srce
težko ali lahko ...«
— Fanči Moljk
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* Kolumna izraža stališča avtorja in ne nujno tudi uredništva.

Neža, direktorica knjižnice za en dan.

Prevzem javnih zavodov za en dan
Otroci so za en dan prevzeli tudi javne
zavode. Enajstletni Miha Orožen je postal direktor Mladinskega centra Hrastnik,
sovrstnica Neža Abram pa direktorica Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik.
Siceršnja direktorja Mateja Planko in
Jani Medvešek sta jima predstavila delo,
predala vodenje sestankov in drugih
obveznosti.

Svet skozi otroške oči
Dan se je zaključil s skupnim srečanjem
mlade županje in mladih direktorjev na
Občini Hrastnik. Spregovorili so o idejah
in predlogih, ki so jih skozi dan pripravili.
In kaj so mladi sklenili? Za preživljanje
prostega časa bi potrebovali velik park
z igrali in gibalnimi rekviziti za otroke in

Sestanek mlade županje z mladima direktorjema.
Skupaj so pripravili seznam predlogov in idej, da bo
naša občina še bolj otrokom prijazna.

Hrastov list št. 27

•

December 2019

•

09

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

Podkraj odločil – zgradil se bo nadstrešek za obiskovalce

Zlati poroki

V Hrastniku pilotna izvedba participatornega proračuna

Ljoba Klanče in Branko Klančar sta si 20.
9. 1969 v Hrastniku obljubila večno zvestobo ter pomoč v dobrem in slabem. Ta
obljuba je imela trdne temelje v iskreni
ljubezni in medsebojnem spoštovanju,
zato je njuna zveza ostala čvrsta vseh
teh 50 let. Odločila sta se, da zlati jubilej
potrdita in proslavita v družbi najbližjih.

Krajani in krajanke Krajevne skupnosti
Podkraj so odločili – želijo si postavitve
nadstreška, ki bi zagotavljal senco in
izvedbo prireditev v skupnosti tudi ob
dežju. To je namreč projektni predlog, ki
je na prvem glasovanju o participatornem proračunu v Občini Hrastnik prejel
največ glasov.

Največ glasov je prejel predlog izgradnje nadstreška.

November je bil za Občino Hrastnik prelomen mesec. Postala je prva občina v
Zasavju, ki je uvedla participatorni proračun in izvedla prvo glasovanje. Gre za
sistem razporejanja dela proračunskega
denarja tako, da o njegovi porabi soodločajo občanke in občani. Za pilotno glasovanje je bila izbrana KS Podkraj, skupnost,
ki je pri celotnem procesu uvedbe tega
novega demokratičnega načina odločanja sodelovala od samega začetka.

»Svoj glas so krajani lahko oddali enemu
od štirih predlogov – ureditvi površin za
postavitev otroških igral, postavitvi nadstreška za obiskovalce prireditev, ureditvi novih parkirnih površin, postavitvi
galerije v zgornjih prostorih doma. Gre
za predloge, ki smo jih krajani podali
sami, občinske strokovne službe pa so jih
pregledale in pripravile oceno stroškov,«
je več o predlogih povedal predsednik
Sveta KS Kavšek. Glasovali so lahko starejši od 16 let, s stalnim prebivališčem v
omenjeni skupnosti.

cese odločanja. Na ta način se občanom
približa delovanje občine in njenih odločevalskih procesov. Prav tako je to mehanizem, ki vedno postavi skupnost pred
posameznika, zato smo izjemno zadovoljni, da smo tudi v naši občini pričeli z
vpeljevanjem participatornega proračuna,« je ob zaprtju volišča dejal Funkl.
V letošnjem letu se je glasovanje izvedlo
le v KS Podkraj, naslednje leto pa bo uvedeno v vseh krajevnih skupnostih v občini.

Foto: Pia Klančar

Vrata volišča na sedežu KS Podkraj so se
odprla ob 9. uri, zaprla pa ob 16.00.

Prenovljena razdelilna transformatorska postaja
Od jeseni leta 2017 in vse do letošnjega novembra je potekala prenova razdelilne transformatorske postaje (RTP)
Hrastnik. Prenovljeni objekt so slavnostno
predali namenu župan Občine Hrastnik
Marko Funkl, predsednik uprave Elektro
Ljubljana, mag. Andrej Ribič, minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Zdravko Počivalšek, in minister za javno
upravo, Rudi Medved.
Obnovljeni RTP uporabnikom zagotavlja
večjo zanesljivost napajanja, povečala
se je prenosna moč omrežja, medtem
ko so se izgube v omrežju zmanjšale. Kot
je povedal predsednik uprave Elektra
Ljubljana, mag. Andrej Ribič, je tako narejen pomemben korak k močnejšemu
električnemu omrežju. Ob tem je dodal,
da je šlo za pomembno naložbo družbe in da je bila obnova, katere namen
10
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je bila ukinitev 35-kV in prehod z 10- na
20-kV nivo, tehnično izjemno zahtevna.
Naložba je znašala 4,7 milijona evrov.
»Prenovljena RTP je izjemnega pomena
za hrastniško gospodarstvo, še posebej
za Steklarno Hrastnik in TKI Hrastnik ter
druga večja podjetja,« je prenovo pozdravil župan Marko Funkl. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko

nejša leta zaznamovana z vojno vihro,
mladostna pa s trdim delom in skromnim
življenjem. Po zaključeni rudarski šoli se je
zaposlil v rudniku in s šolanjem nadaljeval
ob delu. Svojo poklicno pot je zaokrožil na
položaju rudarskega nadzornika. Jože je
nenehno v gibanju in se z veseljem ukvarja s številnimi konjički. Mnogi se ga spominjamo kot aktivnega igralca rokometa na
Dolu, že od nekdaj pa rad tudi planinari.
Slavi Grmšek se je sprva šolala na področju gostinstva, nadaljevala pa v smeri administracije. Najprej je bila zaposlena na
Komunali Hrastnik, kasneje pa na KRC-u.

Največ glasov je prejel predlog izgradnje
nadstreška (72%), sledil mu je predlog
ureditve novih parkirnih površin (15%), le
dva odstotka manj pa so krajani namenili
ureditvi površin za igrala (13%). Predlogu
galerije glasov niso namenili. Izvedba izbranih projektov se bo financirala iz proračuna Občine Hrastnik za leto 2020.
Z uvedbo, potekom in udeležbo na prvem
glasovanju v občini je bil zadovoljen tudi
župan Občine Hrastnik Marko Funkl, ki
je uvedbo participatornega proračuna
obljubil še v času pred nastopom mandata. »Lokalna skupnost mora delovati
na principu vključevanja javnosti v pro-

Tudi Ljoba Klanče, rojena v steklarski družini, je neločljivo povezana s fotografijo,
tako je po končani osnovni šoli opravila
pripravništvo pri hrastniškem fotografu
Mikloški. Zaposlila se je sicer v Steklarni
Hrastnik, kjer je pridobivala pomembne
izkušnje na številnih delovnih področjih.
Vsaka ponujena priložnost ji je hitro postala izziv, v njenem besednjaku ni bilo besed
»ne znam«. Tako je še danes. Intenzivno je
vključena v tok Brankovega fotografskega
ateljeja, poglablja se v svet računalniških
programov povezanih z digitalno fotografijo in oblikovanjem.

Počivalšek pa je poudaril, da ponujajo z
gospodarskega vidika vlaganja v bolj zanesljivo in zmogljivejše električno omrežje tudi nove razvojne možnosti v Zasavju.
Objekt je bil sicer zgrajen v osemdesetih letih prejšnjega stoletja za napajanje
tako prebivalcev kot pomembnejših industrijskih obratov v regiji.

Branko Klančar se je rodil v rudarski družini in s tem so bila močno zaznamovana
tudi njegova mladostna leta. Po končani
gimnaziji se je vpisal na slikarski oddelek
Akademije za likovno umetnost v Ljubljani
in študij uspešno zaključil. Svojo poklicno
pot je pričel kot učitelj likovnega pouka,
nadaljeval kot vodja filmske dejavnosti na
KRC-u, še vedno pa deluje kot samostojni
fotograf. Fotografija ga je pritegnila že v
otroških letih in z njo je bil vedno dejavno
povezan – fotografiranje proizvodnje in
izdelkov za zasavsko industrijo, sodelovanje in vodenje Foto kluba Hrastnik, ustanovitev in vodenje fotografske sekcije pri
Kulturnem društvu Svoboda Dol … Za svoje delo in uspehe je bil večkrat nagrajen,
prejel je tudi srebrno priznanje Občine
Hrastnik.

Še močneje kot fotografija in posel pa je
Brankovo in Ljobino pot v eno povezala
družina. Otroci Ljubica, Dušanka in Iztok
so jima dajali moč in pozitivno energijo,
vnukinji Pia in Špela pa sta v njiju našli
zaščitnika in iskrena podpornika na področju umetniškega ustvarjanju.
Natanko isti datum, 20. 9. 1969, je bil pomembna prelomnica tudi za Slavico in
Jožeta Grmška, ki sta se takrat podala
na skupno življenjsko pot. Ta jima je poleg veselja prinesla tudi preizkušnje, a
slednje so ju plemenitile ter jima dajale
moč in pogum za trdne korake na stezi
življenja. Odločila sta se, da zlati jubilej
potrdita in proslavita v družbi tistih, ki jih
imata najraje.

»Gradnja kanalizacije v Hrastniku poteka že vrsto let. Po izgradnji hrbteničnega
omrežja in centralne čistilne naprave se
sistem vsako leto dograjuje, s ciljem čim
večje priključenosti občanov na centralni
sistem. Del sekundarnega sistema je tudi
gradnja, ki je potekala v Frtici,« je povedal Tomaž Sihur, vodja Oddelka za prostor, okolje in GJS na Občini Hrastnik.

žabna – udejstvuje se pri Društvu invalidov
Hrastnik in Turističnemu društvu Hrastnik.
Rada gobari in vrtnari, njena posebna vrlina pa je, da zna vedno vsakomur nameniti
pravo besedo ob pravem trenutku.

Slavi in Borut Grmšek sta znala svoje pozitivne življenjske vrednote, kot so ljubezen,
poštenost, odkritost in korektnost prenesti
tudi na sina Boruta in tako izpostaviti tisto,
kar v življenju šteje največ.

Jože Grmšek se je rodil v času druge svetovne vojne, zato so bila njegova najnež-

Gradnja kanalizacije v Frtici
V Frtici so novembra zgradili fekalno in
meteorno kanalizacijo na odseku okvirne
dolžine 100 metrov (Pot Franca Pušnika
od št. 11 do št. 14), kar bo omogočilo priključitev na javno kanalizacijsko omrežje
približno dvajsetim gospodinjstvom.

Tudi kot upokojenka je zelo aktivna in dru-

Z gradnjo bodo nadaljevali tudi v prihodnje in tako komunalno oskrbo približali
tudi območjem, ki še niso zajeta. Mednje
sodi tudi nadaljevanje gradnje v Frtici.

Novo smetarsko
vozilo Iveco
KSP Hrastnik, d. d., je razširil svoj vozni park z novim manjšim vozilom Iveco.
Vozilo se ponaša tudi z nadgradnjo Atrik.
Nov smetarski avto je namenjen delu na
težje dostopnih lokacijah. Po ozkih hrastniških ulicah in težje dostopnih naseljih
tako že praznijo zabojnike s komunalnimi odpadki z novim vozilom.
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Zaključena prva faza investicije na Kalu Misli eko …

Izboljšave na otroških igralih

Vodovod Spodnji in Zgornji Kal je bil
zgrajen v petdesetih letih prejšnjega
stoletja in se oskrbuje iz zajetij, ki ne
izpolnjujejo osnovnih tehničnih in higienskih minimumov. Občina Hrastnik je
zato pristopila k iskanju novega vodnega vira in za vodni vir Zgornji Jerebičnik
leta 2016 pridobila vodno dovoljenje. V
lanskem letu začeta prva faza gradnje
se je v oktobru zaključila.

V Hrastniku se otroci lahko igrajo na
kar 19 lokacijah na otroških igralih, ki
jih vzdržuje in pregleduje usposobljeni
zunanji izvajalec. Gre za certificiranega
strokovnjaka na področju otroških igral,
ki z ustreznim znanjem skrbi za popravila in varnost ob uporabi. V letošnjem letu
je bila opravljena sanacija na treh igriščih, še na dveh bo izvedena do konca
leta. Vse prevečkrat pa je razlog nastanka poškodb namerna povzročitev škode.

iskovalna vrtina in v letih 2016 in 2017
spremenjena izdatnost ter zdravstvena
ustreznost nezajetega vodnega vira
Zgornji Jerebičnik. Rezultati so potrdili,
da je vključitev novega vira za namen
oskrbe prebivalcev s pitno vodo možna.
Za vodni vir Zgornji Jerebičnik je bilo leta
2016 pridobljeno vodno dovoljenje (25
m3/dan).
»V letu 2018 smo začeli s prvo fazo gradnje, ki obsega ureditev zajetij vodnih
virov Jerebičnik ter gradnjo novega vodovodnega omrežja cevovodov v dolžini
572 metrov. Dela so bila dokončana v
tem letu,« so sporočili z Občine Hrastnik.

Vodovod Spodnji in Zgornji Kal ima status vaškega vodovoda in ni del javne infrastrukture v javnem upravljanju v okviru izvajanja gospodarske javne službe
vodooskrbe v Občini Hrastnik. Zgrajen je
bil v petdesetih letih prejšnjega stoletja,
oskrbuje pa se iz zajetij, ki ne izpolnjujejo osnovnih tehničnih in higienskih minimumov, zato je voda biološko in kemijsko
neustrezna, nezadostna pa je tudi izdatnost, zato je v sušnih obdobjih primanjkuje. Za uporabo v prehranske namene
je treba vodo prekuhavati. Vodovodni
sistem deluje popolnoma brez avtomatike, prav tako ni urejeno vodovarstveno
območje in določen režim.
Ker je celoten sistem neustrezen, je za
zagotavljanje zdravstveno ustrezne
pitne vode občanom na tem območju
potrebna rekonstrukcija obstoječega
in izgradnja novega sistema. Občina je
pristopila tudi k iskanju novega vodnega vira, saj sedanji zajeti izvir (v sistemu
Spodnji Kal) ne zadostuje glede na porabo. V ta namen je bila izvedena raz12
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Občina Hrastnik sicer v sistem vodooskrbe redno vlaga znatna sredstva, zato je
v občini več kot 90 % prebivalcev vključenih v sistem javne vodooskrbe. V preteklosti so tako postopoma že bili urejeni
vaški vodovodi na območju Turja, Gor,
Kopitnika in Slatnega. Skupne investicije
na področju urejanja vodooskrbe samo
v zadnjih letih presegajo dva milijona
evrov. Priključevanje občanov na vodovod poteka sočasno z reševanjem odvajanja odpadnih voda, ki pa je predpogoj
za priključitev. Tudi za sisteme, ki niso v
javnem upravljanju, ima občina izdelane
sisteme HACCP, s katerimi se zagotavljata redna analiza vzorcev in obveščanje
odgovornih oseb o potrebnih ukrepih
(prekuhavanje). Redne preiskave vzorcev pa dokazujejo tudi ustreznost kakovosti pitne vode.

Ob evropskem tednu zmanjševanja
odpadkov se je v Mladinskem centru
Hrastnik odvijal dogodek na temo ozaveščanja o množični potrošnji, zmanjševanju količine odpadkov in ponovne
uporabe materialov.
V sklopu sodelovanja med Občino
Hrastnik, Mladinskim centrom Hrastnik,
Knjižnico Antona Sovreta Hrastnik, KSP
Hrastnik, d. d., OZPM Hrastnik in OZRK
Hrastnik so si obiskovalci lahko izmenjali rabljena oblačila, izbrali trajnostne vrečke za sadje in zelenjavo, ki so
jih šivilje na dogodku izdelovale iz starih
zaves, prelistali so lahko knjige na temo
ekologije, zdravega načina življenja in
okoljevarstva iz »Zelene knjižnice«, najmlajši udeleženci pa so bili povabiljeni
k ustvarjanju zanimivih izdelkov iz odpadne embalaže. Oblačila, ki so ostala ob koncu dogodka, so podarili OZRK
Hrastnik.
Prijetno druženje ni minilo le ob izmenjavi oblačil in spremljajočih dejavnostih, temveč tudi ob medsebojni izmenjavi nasvetov udeleženih o tem, kako
pripomoči k trajnostnim odločitvam in
čistejšem okolju.

»Kljub rednem izvajanju servisov in popisov za popravila do poškodb otroških
igral velikokrat vseeno pride v vmes-

nem času med ogledi. Igrala z vdrtinami, polomljenimi deščicami, luknjami in
drugimi pomanjkljivostmi so lahko za
uporabo nevarna, zato je ključno, da se
na napake na otroških igralih opozori,«
pravijo na Občini Hrastnik. Trudijo se,
da poškodbe, ki ogrožajo uporabnike,
čim hitreje odpravijo in igrala s takšnimi
nepravilnostmi tudi odstranijo.

Kaple. Investicija opravljenih del na teh
treh lokacijah je znašala nekaj več kot
tri tisoč evrov. V naslednjem letu si želijo
opraviti sanacijska dela še na preostalih
otroških igralih.

Proračun občine je omejen, zato je
vzdrževanje vseh 19 otroških igrišč velik
zalogaj. V preteklih mesecih je pogodbeni izvajalec že saniral hujše poškodbe
na lokacijah Dol, Gore in v Naselju Aleša

Zadružni dom v najem
Občina Hrastnik oddaja v najem poslovni
prostor za gostinsko dejavnost v zadružnem domu Čeče na naslovu Čeče 100 a.
Namen oddaje poslovnega prostora je
izvajanje gostinske dejavnosti. Od najemnika se pričakuje, da bo v lokalu ponujal tudi blago iz lokalnega okolja (vina,
žganja, sokove idr.), v sodelovanju z občino in krajevno skupnostjo prirejal dogodke v najetih prostorih in sodeloval pri
protokolarnih zadevah občine. Prostori

zajemajo poslovne prostore v prvi in drugi etaži, in sicer bife ter teraso. Skupna
površina je 265 m2. Ponudba mora vsebovati podatke o ponudniku, potrebna
dokazila in program z vsebino ponudbe.
Nezavezujoče ponudbe je treba poslati na Občino Hrastnik, Pot Vitka Pavliča
5, Hrastnik, do vključno 20. decembra.
Ogled poslovnega prostora je možen po
predhodni najavi na telefonski številki 03
56 54 350. Več informacij je na voljo na
spletni strani Občine Hrastnik.

Foto: Malcajt

Iskanje grobov odslej lažje
Pred prvim novembrom je KSP Hrastnik,
d. d., ki skozi vse leto skrbi za vzdrževanje
pokopališč v Občini Hrastnik, predstavilo
nekaj novosti.

WiFi4EU
Občina Hrastnik je uspešno kandidirala
na razpisu za pridobitev sredstev v višini 15 tisoč evrov, ki bodo namenjena
postavitvi točk WiFi na desetih lokacijah.
Točke bodo omogočale brezplačen javni
dostop do interneta. WiFi4EU je finančna spodbuda Evropske unije, ki občinam omogoča sredstva za zagotovitev
brezplačnega dostopa do interneta za
vse občanke in občane na javnih območjih, kot so parki, trgi, javni objekti, knjižnice in zdravstveni domovi.

Največja pridobitev je iskalnik grobov
za pokopališče na Dolu pri Hrastniku.
Vzpostavljen je na osnovi obstoječega
katastra in bo dobrodošla pomoč pri
iskanju grobov pokojnikov. Iskalnik je na
voljo na spletni strani KSP Hrastnik (www.
ksphrastnik.si).
Program je namenjen iskanju grobov na
pokopališču na Dolu pri Hrastniku, zato
sta tam odslej nameščeni tudi dve obvestilni tabli z navodili. Na tablah je dodana tudi QR-koda, ki prav tako omogoča
povezavo do iskalnika.
»V iskalnik vpišemo ime in/ali priimek

pokojnika, ki ga iščemo, ali šifro groba.
Ko kliknemo na ime pokojnika, ki ga je
našel iskalnik, se na posnetku pokopališča z rdečo piko označi lokacija in izriše
slika groba,« dodajajo pri KSP Hrastnik. V
bazi iskalnika so podatki o tistih pokojnikih, za katere ima KSP popolne podatke
o pokojniku in grobu, naročnik pogreba

ali pokojni pa objave niso prepovedali.
Dveh novosti sta bili deležni tudi pokopališči v Turju in Dragi. V Turju so vgradili
nova vhodna vrata in ograjo, na pokopališču Draga pa so postavili vodnjak
oziroma fontano z ročno črpalko. Novosti,
zaradi katerih bodo naša pokopališča še
lepša in uporabnikom prijaznejša.
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V Občinskem svetu Občine Hrastnik v tem mandatu sedi devet svetnic in ravno toliko svetnikov. Programe njihovih list in
strank poznamo, tudi vrednote, ki jih zagovarjajo. Vemo, za katere projekte se bodo trudili, poznamo zaveze, ki so jih dali volivcem. Čas je, da jih spoznamo tudi po bolj osebni plati. V vsaki številki bomo dvema svetnikoma zastavili ducat enakih vprašanj.

Jana Grum Žekar

1. Kako izgledajo vaša jutra?
Ker velikokrat ostanem pozno pokonci,
poskušam zjutraj izkoristiti vsako minutko za spanje. Ko vstanem, mora vse
teči kot namazano, da po nepotrebnem
ne izgubljam časa. Skodelica čaja, nekaj malega za pod zob, potem pa kopalnica, obleka in – gremo! Kot bi rekel
Monty Python: »No time toulouse!« 
2. O čem najpogosteje razmišljate, ko
se sami vozite v avtu?
Moja služba je že sama po sebi dovolj
stresna, zato se poskušam v avtu sprostiti, poslušati dobro glasbo in pustiti
možganom, da se počasi pripravijo na
delovni dan.
3. Če bi na kavo lahko povabili kogar
koli – koga bi izbrali in zakaj?
Na kavo bi povabila Magnifica. Poleg
tega da mi je zelo všeč njegova glasba, predvsem besedila, mi je všeč tudi
kot človek. Na televiziji in spletu sem si
ogledala kar nekaj intervjujev z njim in
moram reči, da sem bila presenečena in
navdušena hkrati. Je zelo družinski človek, ima poseben smisel za humor, ki mi
je zelo blizu, precej direkten ... Pogovor z
14

•

Hrastov list št. 27

•

December 2019

njim bi bil zelo zanimiv.
4. Kateri film ste si nazadnje ogledali v
hrastniškem kinu?
V kino hodim zelo redko. Kdaj pa sem si
nazadnje ogledala film v hrastniškem
kinu in kateri film je to bil, pa sploh ne
vem več ...
5. Katero knjigo trenutno berete in katera je tista, ki vam je od prebranih najbolj ostala v spominu?
Trenutno na žalost ne berem nobene
knjige, ker mi preprosto primanjkuje
časa. Ena zadnjih, ki sem jo prebrala in mi je najbolj ostala v spominu, pa
je Nefretete Philippa Vanderberga, ker
enostavno obožujem egipčansko mitologijo in zgodovino.
6. Vaši hobiji?
Če se najde čas, se najraje s partnerjem zapeljeva kakšno rundo na motorju,
greva na sprehod s psičko, med drugim
pišem (bolj ali manj redno) tudi blog o
svojih vsakodnevnih »dogodivščinah«,
pomagam pri dobrodelnih akcijah, pa
naj bo to z izdelavo koledarjev, z zbiranjem sredstev ali na kak drugačen način.
Skratka – če čas dopušča, rada počnem

tisoč stvari!
7. Ali imate kakšnega hišnega ljubljenčka ali domačo žival?
Moja dolgoletna štirinožna spremljevalka
Fiona nas je spomladi na žalost zapustila, pred dvema mesecema pa je prišla
v naš dom mala psička pasme pritlikavi
pinč, ki smo jo poimenovali Jolene – po
pesmi znane kantri zvezde Dolly Parton.
Lahko mi verjamete, da od tedaj v naši
hiši velja povsem nova dinamika ... Haha!
8. Kako preživljate konce tedna?
Po napornem tednu in če je vreme kolikor toliko v redu, se najraje zapeljem na
obalo k prijateljem. Tam lahko najbolje
»odklopim« in se spočijem. Seveda to
vsak vikend ni možno. Kadar ostanem
doma, je en dan predviden za čiščenje
stanovanja (dolgočasno, vem!), drugi pa
za izlete ali pa preprosto za lenarjenje.
9. Kuhate? Katero jed najraje pripravite?
Kuham bolj poredko. Čez dan se prehranjujem v Celju, kjer sem zaposlena,
doma velikokrat skuha moja mama, če
pa že kuham, pa najraje naredim krumpantoč po receptu moje ome.
10. Najljubši kotiček v Zasavju? Kaj bi
pokazali prijatelju, ki bi iz tujine prišel
na obisk k vam v Hrastnik?
Moj najljubši kotiček se nahaja v okolici
igrišča za tenis, samo ga ne izdam, ker
nočem dodatnih obiskovalcev! Haha ...
Prijatelju pa bi v Hrastniku pokazala Vilo
de Seppi, Rižnerjevo hišo, ki je pod spomeniškim varstvom, cerkev Sv. Miklavža
– zavetnika brodarjev – v Podkraju iz 16.
stoletja, muzej Hrastnik, kjer je razstavljeno 13 zbirk arheološkega najdišča v
Podkraju in še kaj bi se našlo ...
11. Brez katerega izuma si ne predstavljate življenja?
Elektrike.
12. Če bi bili superjunakinja, kakšna bi
bila vaša supermoč?
Če bi lahko bila takšna superjunakinja,
bi si želela moč, da bi vsi – če že ne vedno, pa vsaj v moji prisotnosti – govorili
resnico! Sama sem bila od nekdaj zelo
direkten in odprt človek, kar, priznam, ni
bilo vedno vsem všeč. Odkar se politično udejstvujem, pa sem opazila, da je
ta lastnost pri ljudeh postala še redkejša, tako da bi bilo malo »superhero-pomoči« kar dobrodošlo ...

1. Kako izgledajo vaša jutra?
Ob delovnih dneh vstajam ob 5.15.
Najprej pocrkljam našo hišno ljubljenko mucko Neli, ki me vsako jutro zvesto
pričaka v dnevni sobi, spijem kozarec
vode, potem pa se odpravim proti železniški postaji, od koder se dnevno z vlakom vozim v službo v Ljubljano. V službi
sem vedno med prvimi. Delovni dan,
ponavadi še pred sedmo uro, obvezno
začnem z rogljičkom in kavo. Za vikend
so jutra malce drugačna, saj cela družina poskuša nadoknaditi tedenski spalni
deficit. A ne pretiravamo. Vstajamo okrog pol osme ure, obvezno skupaj zajtrkujemo, potem pa se odpravimo po
opravkih.
2. O čem najpogosteje razmišljate, ko
se sami vozite v avtu?
Moram priznati, da ponavadi, ko se
vozim z avtom, ne razmišljam posebej
intenzivno. Za razmišljanje se mi namreč avto še zdaleč ne zdi primeren,
sploh pa ne varen, ko misli odtavajo
drugam, se enako namreč zgodi tudi s
koncentracijo. Lahko rečem, da najbolj
intenzivno razmišljam v naravi, ki me
vedno znova napolni z neko pozitivno
energijo in vselej povsem prevzame. V
gozdu najdem svoj mir, ki je nujen za
dober tok misli. Najpogosteje razmišljam o stvareh, ki so del tako delovnega
kot prostočasnega vsakdana, obveznostih, ki me čakajo tisti dan, teden. Zase
lahko rečem, da sem bolj oseba akcije,
zato nekih dolgoročnih načrtov niti ne
delam.
3. Če bi na kavo lahko povabili kogar
koli – koga bi izbrali in zakaj?
Definitivno bi na kavo povabil prijatelja,
s katerim sem v mladosti prebil ogromno časa, a ga že zelo, zelo dolgo nisem
videl. Prijatelji mi namreč poleg družine
pomenijo največ v življenju. Spomini na
otroška/mladinska leta so vedno odlična
tema za čvek ob kavi.
4. Kateri film ste si nazadnje ogledali v
hrastniškem kinu?
V hrastniškem kinu sem si nazadnje
ogledal zasavsko premiero filma Gremo
mi po svoje režiserja Mihe Hočevarja,
ki ga je posnel moj prijatelj, Hrastničan
Simon Tanšek.
5. Katero knjigo trenutno berete in katera je tista, ki vam je od prebranih najbolj ostala v spominu?
Zase lahko rečem, da nisem ravno ljubitelj branja. V bistvu ne berem knjig, ker ta

Vinko Žagar

čas raje namenim drugim aktivnostim, ki
so mi ljubše. Nazadnje sem prebral knjigo mojega prijatelja pisatelja Tomaža
Kukovice Pokopališče ubitih angelov.
6. Vaši hobiji?
Imam precej hobijev – vsekakor sta fotografija in smučanje na prvem mestu.
Od športov sta mi blizu tudi odbojka
in košarka, a ju zaradi poškodbe rame
zadnje čase igram le še s hčerko Nežo
in sinom Maticem. Poleti rad veslam in
supam. Neizmerno rad tudi planinarim.
Moj hobi je tudi sadjarstvo, saj že od študentskih let sam vzgajam sadne sadike
in skrbim za moj sadovnjak v Hrastniku.
7. Ali imate kakšnega hišnega ljubljenčka ali domačo žival?
Seveda. Že v mladosti sem iz splošne ljubezni do narave razvil poseben čut do
živali. Pri hiši smo tako vedno imeli pse
in mačke. Ko sem se iz hiše selil v blok, mi
je kar nekako manjkala ta bližina živali.
Dolgo časa sem vztrajal, da živali rabijo
svobodo in ne sodijo ravno v stanovanje,
a pred letom dni so me moji najbližji,
predvsem otroka, prepričali, da temu
ni tako. V stanovanje sta se tako vselila
nova prebivalca hrček Božo in malce
kasneje še mucka Neli. Celi družini dajeta ogromno pozitivne energije.
8. Kako preživljate konce tedna?
Konce tedna ponavadi preživljam z družino. Oba otroka trenirata nogomet, zato
naše vikende v največji možni meri prilagajamo tekmam, ki jih obenem izko-

ristimo za izlete. Veliko koncev tedna pa
namenim tudi delu na vrtu, v sadovnjaku
in gozdu. Že od malih nog mi namreč tovrstno delo pomeni neko obliko koristne
sprostitve.
9. Kuhate? Katero jed najraje pripravite?
Priznam, da doma v glavnem ne kuham,
kajti partnerka Metka v kuhi, predvsem
pa v pripravi raznih slaščic, neizmerno
uživa, zato ji teh užitkov ne kratim. 
Zelo rad pa pečem na žaru. Najraje spečem kakšen dober stejk ali ribo.
10. Najljubši kotiček v Zasavju? Kaj bi
pokazali prijatelju, ki bi iz tujine prišel
na obisk k vam v Hrastnik?
Moj najljubši kotiček v Zasavju je vsekakor kalska planina. Prijatelja, ki bi prišel
na obisk, bi zato peljal na krožno pot
iz Hrastnika preko Klobuka na Kal, od
tam na Mrzlico ter mimo Vrharja preko Katarine in Žrebljevega hriba nazaj
v Hrastnik. Seveda bi ga peljal tudi na
ogled hrastniškega muzeja, rudnika in
steklarne. Za zaključek pa bi ga povabil
še na rafting iz Zagorja do Hrastnika.
11. Brez katerega izuma si ne predstavljate življenja?
Vsekakor je to elektrika. Oziroma mogoče v tem kontekstu Edisonov izum
žarnice.
12. Če bi bili superjunak, kakšna bi bila
vaša supermoč?
Moč pravičnejšega razporejanja dobrin
med svetovno prebivalstvo.
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Avtorica in foto: Doroteja Jazbec

Srečanje gasilk Zasavja in Posavja
Tretja sobota v mesecu požarne varnosti
je že tradicionalno namenjena srečanju
posavskih in zasavskih gasilk v organizaciji Gasilske zveze Krško, ki je dolga leta
potekalo v obliki okrogle mize na Raki. Z
letom 2018 pa se je začela načrtovana
vsakoletna menjava lokacij in tako je lani
dogodek potekal v okviru PGD Veliki Trn,
letos pa je gostiteljsko vlogo prevzelo
PGD Gora.
Po jutranji dobrodošlici s kavo, čajem in
rogljičkom so zbrane pozdravili predsednica Komisije za delo s članicami
pri Gasilski zvezi Krško, Mojca Kerin,
predsednica Gasilske zveze Krško, Nuša
Somrak, in predsednik PGD Gora ter
obenem predsednik Krajevne skupnosti
Gora, Alojz Kerin.

Brežice in članica Upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije za regijo
Posavje. Predstavitev smernic glede
vključenosti žensk v gasilske organizacije
od PGD-jev do najvišje ravni, GZS, se je
prepletala z razpravo udeleženk. Nuša
Somrak je na kratko povzela še glavne
spremembe pri novi gasilski uniformi –
vedno aktualni temi za gasilke.
Zatem je bil organiziran ogled Ajdovske
jame v Brezovski Gori, enega najstarejših arheoloških najdišč v Sloveniji izpred

6000 let (mlajša kamena doba). O moči
jame in njene okolice – pozitiven vpliv na
energijo, zdravje in plodnost – kot tudi
o značilnostih jame in o poteku raziskav
je izčrpne informacije podala Bernardka
Zorko, skrbnica Ajdovske jame iz Zavoda
Svibna.
Program se je nadaljeval na Straži pri
Krškem, v Vinski kleti Kerin, kjer je za prijazen sprejem v Hiši frankinje poskrbel
gospodar kleti in znan posavski vinar
Lojze Kerin. Po degustaciji in predstavitvi družinskega vinarstva se je druženje
gasilk sklenilo s kosilom in klepetom.
Srečanja se je udeležilo blizu šestdeset
gasilk iz šestih različnih gasilskih zvez
Posavja in Zasavja. Hrastniško gasilsko zvezo sta predstavljali dve članici
PIGD Rudnik Hrastnik, tri članice iz vrst
PGD Dol pri Hrastniku ter po ena iz PGD
Marno in PIGD TKI Hrastnik.

Sledil je strokovni del, ki ga je pripravila Vesna Kozole, predsednica Komisije
za delo s članicami pri Gasilski zvezi

Avtor in foto: Jani Zore

Avtorica in foto: Irena Kavšek

Vojaško strokovna ekskurzija
OZSČ Hrastnik

Kopalni dan
Društva invalidov

Skladno z Letnim programom dela 2019
je Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik za svoje člane organiziralo
vojaško strokovno ekskurzijo na območje
Vrhnike in Borovnice v soboto, 12. oktobra
2019. Namen ekskurzije je bil seznanitev
z razmerami na območju odgovornosti 53. Območnega štaba Teritorialne
obrambe Logatec ter aktivnostmi TO
pred in v času osamosvojitvene vojne
1991. Seznanili smo se tudi s takratnim
delovanjem enot JLA in štaba 53. OŠTO
Avtor in foto: Blaž Dvornik

Območno tekmovanje v pikadu
V soboto, 12. 10. 2019, je v Hrastniku, točneje v Porto Pubu, potekalo tekmovanje invalidov ZDIS-a v pikadu – ekipno.
Tekmovalo se je v moški in ženski kon-

Avtorica in foto: Zvonka Rotar

Čez Pohorje od Maribora do Slovenj Gradca
V začetku jeseni je bil v programu
Planinskega društva Hrastnik načrtovan
pohod čez Pohorje. Zaradi dolge poti je
padla odločitev, da se odpravimo na pot
že v petek, 27. 9., popoldne iz Hrastnika.
S kombijem smo se pripeljali do našega
izhodišča – Mariborske koče (1068 m) –
od koder se nam je ponudil lep pogled
na Maribor. Po daljšem sprehodu po
gozdni cesti, ki se je rahlo vzpenjala, smo
v mraku prispeli do Ruške koče (1246 m)
na Arehu, kjer smo prenočili.

Naslednje jutro smo v pretežno oblačnem vremenu zapustili kočo in nadaljevali pot po smučišču na Arehu do
Gozdarskega doma Šumik, Koče na
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Klopnem vrhu in Koče na Pesku. Senčna
pot nas je vodila med kočami po gozdnih cestah, kolovozih, gozdnih poteh,
pretežno po ravnem, pa po kratkih
vzponih in spustih med številnimi smrekami, skozi veje katerih nas je občasno
pogrelo sonce. Po kratkem postanku
se je uresničila napoved o poslabšanju
vremena. Spustila se je megla in kmalu
po odhodu iz koče so začele padati prve
dežne kaplje, ki so počasi postajale vse
gostejše. Oblekli smo dežne plašče in
nadaljevali pot čez močvirnato območje Lovrenških jezer proti Ribniški Koči
(1530 m), kamor smo prispeli po treh
urah hoje v dežju, premočeni od nog do
glave. Tudi dež ni preprečil, da bi bistre
oči naših pohodnikov ne opazile jurčkov,
ki so nam popestrili pohod. Presrečni
smo bili, ko smo vstopili v prijetno ogreto kočo. Mokra oblačila in obutev smo
sušili ob topli peči, oskrbnica pa nam
je postregla z gobovo juho in ajdovimi
žganci. Tako kot na Ruški koči, smo bili
tudi tu edini gostje, zato smo morali že
ob 20. uri oditi v sobo, osebje pa je kočo
zaklenilo in odšlo v dolino.

Logatec. Po strokovnem delu ekskurzije
si je 26 udeležencev ogledalo še zbirke
Tehniškega muzeja Slovenije v Bistri.

kurenci posebej, prijavljenih pa je bilo
12 moških in 11 ženskih ekip. Slednje so
se potegovale za prvi dve mesti v svoji
konkurenci, ki vodita na državno prvenstvo. Po uvodnem žrebu je vse prisotne
pozdravil predsednik DI Hrastnik Rajko
Žagar in tekmovalcem zaželel obilo
športne sreče.

V septembru se je 37 članov društva
udeležilo kopalnega dne v Podčetrtku.
V kompleksu bazenov smo poskrbeli za
kvalitetno rekreacijo, za lakoto in žejo pa
v tamkajšnji restavraciji.
Popoldne smo izkoristili za obisk bližnjega Olimja, kjer smo bili v znani
Čokoladnici deležni sladke degustacije
domače čokolade in zelo zanimivega
predavanja. V neposredni bližini stoji veličastna Cerkev Marijinega vnebovzetja,
v prizidku katere smo si v najstarejši lekarni na Slovenskem lahko nakupili domače zdravilne izdelke patrov minoritov.
Po zadnjem postanku v domači pivovarni na domačiji Haler, smo dobre volje
krenili nazaj proti domu.

Med nastopajočimi so bili tudi domačini,
a žal sreča tokrat ni bila na njihovi strani.
Niti moški niti ženski ekipi se tako ni uspelo uvrstiti na željena mesta – dekleta
so osvojila 5.-6., fantje pa 9.-12. mesto.

Zbudili smo se v megleno jutro, v jedilnici pa nas je že čakala bogato obložena
miza. Po obilnem zajtrku smo stopili v še
ne povsem suhe čevlje in se odpravili na
pot do Grmovškovega doma pod Veliko
Kopo, Partizanskega doma na Mali Kopi
(1443 m) in do Koče pod Kremžarjevim
vrhom (1102 m). Tu smo si privoščili še
zadnji postanek pred spustom v Slovenj
Gradec, kjer je na nas že čakal kombi.
Tudi ta dan nas je megla prikrajšala za
lepe razglede, zato pa narava spet nagradila z gobarskimi uspehi.

Avtor in foto: Jani Zore

Tako se je končala naša približno 64 kilometrov dolga pot čez Pohorje, z najvišjo
točko na Črnem vrhu (1543 m).

18. oktober 2019 je bil za Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik poseben dan. Prvič v svojem delovanju je
združenje organiziralo predavanje tako
za svoje kot tudi za člane vseh domoljubnih in veteranskih organizacij ter vse
zainteresirane občane. Našemu povabilu se je odzval Gregor Jazbec, zaposlen
v Slovenski vojski kot vojaški psiholog in
predavatelj vojaške psihologije ter nam
v Delavskem domu predstavil »Bitko na
Sutjeski 1943 – študijski primer«.

Po končanem tekmovanju je sledila
razglasitev rezultatov ter podelitev pokalov in medalj najboljšim. V DI Hrastnik
z rezultati tekmovanja nismo najbolj zadovoljni, smo pa zelo veseli in ponosni na
z odliko opravljeno vlogo organizatorja.

»Bitka na Sutjeski«
V dvo in pol urnem predavanju je
osemdesetim poslušalcem predstavil
drugačen pogled na znamenito bitko.
Predavanje je bilo izredno celovito, doživeto in prežeto z različnimi primeri, ki
so se dotaknili vsakega izmed prisotnih v
dvorani. Za vrhunski nastop in doživeto
podajanje vsebine se je publika Jazbecu
na koncu oddolžila z bučnim aplavzom,
predsednik OZSČ Hrastnik, Gorazd
Hafner, pa z zahvalo in podelitvijo plakete hrastniškega združenja.
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Dragi otroci Občine Hrastnik!

Avtorica in foto: Karmen Kreže

Tudi letos se želim srečati z vami, zato vas bom obiskal v Hrastniku in na Dolu.
Z vami se bom pogovoril, vas obdaril, ogledali si bomo predstavo, si vzeli čas drug za
drugega …

Praznovanje praznika Krajevne skupnosti Podkraj
V soboto, 28. septembra 2019, so v
Krajevni skupnosti Podkraj praznovali
svoj krajevni praznik. Kljub slabemu vremenu je dogodek privabil precejšnje število krajanov in izgnancev. Praznovanje
se je začelo že zjutraj, ko so se krajani
najprej udeležili vodenega ogleda podjetja ETI na Izlakah, nato pa se sprehodili
še po čebelarski učni poti. V Podkraj, na
osrednjo slovesnost, so se vrnili v zgodnjem popoldnevu.
Uradni praznik Krajevne skupnosti Podkraj je sicer 6. decembra. Tega
dne se je namreč leta 1941 zgodil izgon
skoraj vseh prebivalcev kraja, najprej v
Rajhenburg, od tam pa v Nemčijo. Izgon

nezaželenega dela prebivalcev je bil le
eden izmed nemških raznarodovalnih
ukrepov, s katerimi se je začela nemška
okupacijska uprava po zasedbi velikega
dela slovenskega ozemlja.
Skozi zgodovino tega, za Podkraj groznega in težkega časa, je obiskovalce
popeljala Karmen Kreže, ki je prireditev
tudi vodila. Matej Kavšek, predsednik
Krajevne skupnosti Podkraj, je v svojem
govoru povedal, kaj so v zadnjem letu,
odkar je začel delovati nov svet krajevne
skupnosti, storili v kraju, kakšni so nadaljnji, hkrati pa se je z majhno pozornostjo
in stiskom roke zahvalil vsem prisotnim
izgnancem. Med povabljenimi gosti je bil

tudi nekdanji krajan Ivan Albreht, znani
inovator, ki je med drugim poskrbel tudi
za obnovo ročne žičnice čez Savo, ki je
vpisana v register nepremične kulturne
dediščine. Za veselje, zabavo in ples ob
praznovanju je poskrbela mlada glasbena zasedba, Ansambel Klemna Krežeta.

Zato me obiščite:

• otroci z Dola:
v jedilnici v podružnični šoli na Dolu v ponedeljek, 16. decembra 2019:
 rojeni v letih 2018, 2017, 2016 ob 17. uri,
 rojeni v letih 2015, 2014, 2013 ob 18. uri.
• otroci iz Hrastnika:
v Delavskem domu Hrastnik v četrtek, 19. decembra 2019:
 rojeni v letih 2018 in 2017 ob 16. uri,
 rojeni v letih 2016 in 2015 ob 17. uri,
 rojeni v letih 2014 in 2013 ob 18. uri;

Pobarvajte spodnjo sličico, ob kateri je napisana vaša letnica rojstva, in mi jo prinesite na
prireditev.
Vaš Dedek Mraz

KSP obvestilo
Prevzem breplačne steklenice za vodo
Občina Hrastnik v sodelovanju s Steklarno
Hrastnik in KSP Hrastnik podarja vsem hrastniškim gospodinjstvom steklenico za vodo
»Moj Hrastnik – lep in čist«.

Starše prosim, da dosledno upoštevate zgoraj navedene informacije in na prireditev
pripeljete otroke, ki so rojeni v letih 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 ter 2013, ker je
obdaritev namenjena le njim.

Leto rojstva 2013 in 2014
FANTEK

Leto rojstva 2013 in 2014
DEKLICA

Leto rojstva 2015 in 2016
VSI OTROCI

Vsi, ki steklenice še niste prevzeli, lahko to še
vedno storite, a le še do 31. decembra 2019.
Po tem datumu steklenic ne bo več možno
prevzeti. Steklenico lahko prevzamete pri
blagajni KSP Hrastnik, Cesta 3. julija 7, 1430
Hrastnik, vsak delovni dan od 7. do 14. ure
ob predložitvi odrezka položnice za komunalne storitve.
Sobotni prevzem
Glede na vaše predloge bo organiziran tudi
sobotni prevzem za vse, ki steklenice med
tednom ne morete prevzeti, in sicer v soboto,
7. decembra, od 9. do 12. ure na sedežu KSP.

18

•

Hrastov list št. 27

•

December 2019

Leto rojstva 2017
VSI OTROCI

Leto rojstva 2018
VSI OTROCI
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KS Podkraj skozi oči predsednika

Cenjene Hrastničanke, cenjeni Hrastničani!
V Občini Hrastnik smo v letošnjem letu pričeli s številnimi projekti in procesi, za katere
verjamem, da jih občani že opazite in bodo še bolj opazni v prihajajočem letu. Naša
vizija je ustvarjanje zelenega Hrastnika, ki zagotavlja prijazno in kvalitetno življenjsko
okolje za vse generacije občanov in občank, stimulativno okolje za podjetja in podjetnike ter ustvarjalno sredino za številna društva in kreativne posameznike. Želimo si
angažiranih občanov, ki konstruktivno sodelujete v procesih odločanja in oblikovanja
našega kraja.

»Vedno je pravi čas, da storimo to, kar je prav.«
Predsednik: Matej Kavšek
Info: podkraj.ks@gmail.com

Praznično vzdušje meseca decembra je čas, ko zemlja na poljih zaledeni v grude, na
lica vseh, ki nosimo v sebi tudi vsaj malce otroka, pa nariše širok nasmeh. Je tudi zelo
primeren čas za premislek, pregled opravljenega dela in za kvalitetno preživljanje
časa z najdražjimi. In je čudovita priložnost, da se ozremo okrog sebe in najdemo
koga, ki bi mu naš nasmeh, stisk roke ali nekaj našega časa pomenilo več kot katerokoli darilo. Navsezadnje je smisel praznikov v praznovanju ter iskrenih željah in ne v
vse dražjih darilih.

KS v treh povedih

Podkraj zajema celoten del Hrastnika na desnem bregu
reke Save in meji z občino Radeče ter občino Trbovlje.
Od Save do Kuma vodijo številne pešpoti skozi neokrnjeno naravo s številnimi potoki in lepimi gozdovi ter na-

V imenu kolektiva Občine Hrastnik ter članov in članic občinskega sveta Občine
Hrastnik, vam v prazničnih dneh in v prihajajočem letu 2020 želim veliko dobre volje,
zdravja in iskrenosti.

ravnimi znamenitostmi. Celoten del je vključen v Naturo
2000, kmetije so v večini ekološko usmerjene in se vključujejo v projekte za ohranjanje biotske pestrosti narave.

Cilji in želje

•

Ureditev prometne infrastrukture

•

Ureditev Doma krajanov, okolice in celotnega kraja

•

Narediti čim več na druženju in povezovanju
krajanov

Od leve proti desni: Matej Kavšek, Mojca Kavšek,
Polonca Stušek, Zdravko Kreže, Mitja Oberč

Marko Funkl, župan občine Hrastnik

Program prireditev

NAJ dogodek v KS

Vsako leto v okviru krajevnega praznika obeležujemo dan
spomina na izgnanstvo. Na ta dan se pred Domom KS

Ponedeljek, 2. december
19.30

Podkraj družijo vse generacije, na mlade pa se prenese
veliko sporočil in naukov o življenju.
Letos smo drugič organizirali pohod do kipa Marije Lurške

Torek, 3. december
18.00

v planini Roglja. Skupina pohodnikov pa je obiskala tudi
razgledni vrh planine ter jamo Moletka.

17.00

so včasih delovale kar tri, danes pa je v delovanju le
cicka na meji z Radečami. Služi kot turistična atrakcija
in prevaža planince z železniške postaje Zidani Most
preko reke Save. Njihova pot se nato nadaljuje skozi
Škratovo dolino do Kuma.

Prižig lučk, ploščad pred Delavskim domom (organizator KRC Hrastnik)

Četrtek, 5. december
NAJ kotiček v KS

mače »cicka«, ki je bila v zgodovini namenjena prevozu
šolskih otrok čez reko Savo. Na celotni dolžini Podkraja

Kreativna delavnica: izdelovanje venčkov za vrata, Mladinski center Hrastnik (organizator MCH)

Sreda, 4. december

Zanimivosti

Ena od zanimivosti Podkraja je ročna žičnica ali po do-

Predstava Avdicija, Delavski dom Hrastnik (organizator KRC Hrastnik)

od 17.00 dalje
18.00

vzbuja poseben čar in spomine.

19.00

Najlepši kotiček pa je na vrhu Podkraja in sicer na 850
m visokem Ruglovju, kjer lahko uživamo v prelepem
razgledu in miru neokrnjene narave.

Sovretov večer: Jelena Isak Kres, Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik (organizator Knjižnica A. Sovreta Hrastnik)

Petek, 6. december

Krajani se radi zbiramo v Domu KS Podkraj (bivša
osnovna šola), stara zgradba s svojimi detajli in prostori

Miklavževanje, ploščad pred cerkvijo na Dolu (organizator KS Dol)

Koncert Denisa Trapa, zmagovalca Slovenske note, Mladinski center Hrastnik (organizator MCH)

Sobota, 7. december
od 9.00 dalje
9.00-11.00
11.00

Hrastkov turnir, Športna dvorana Dolanka (organizator NK Hrastnik)
Druženje na tržnici, tržnica Hrastnik (organizator Turistično društvo Hrastnik in KS Rudnik)
Zimski jamatlon, Rudnik Trbovlje-Hrastnik (organizator Zavod Savus)

Ponedeljek, 9. december
17.00

Otroški abonma: Od kod si kruhek?, Delavski dom Hrastnik (organizator KRC Hrastnik)

Torek, 10. december
18.00

Odprtje fotografske razstave foto sekcije KD Svoboda Dol, Galerija Delavskega doma Hrastnik (organizator
Foto sekcija KD Svoboda Dol)
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Sreda, 11. december
10.00

Kufe klub: Praznični recepti knapovskih žena, Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik (organizator Knjižnica Antona

Ponedeljek, 23. december
17.00

Srečanje članov Društva Sožitje, Športna dvorana Hrastnik (organizator Društvo Sožitje Hrastnik)

Sovreta Hrastnik)
18.00

Torek, 24. december

Kulinarična sreda: novoletni prigrizki, prostori KS Steklarna (organizator VGC)
17.00

Četrtek, 12. december
16.00

Srečanje ob mednarodnem dnevu invalidov, Športna dvorana Hrastnik (organizator DI Hrastnik)

17.00

Izdelava voščilnic in aranžmajev, Knjižnica A. Sovreta Hrastnik (organizator Knjižnica A. Sovreta Hrastnik)

od 17.00

Petek, 13. december
od 17.00 dalje
18.00

Srečanje starostnikov, Športna dvorana Hrastnik (organizator RK Hrastnik)
Druženje s krajani, ploščad pred cerkvijo na Dolu (organizator KS Dol in PGD Dol pri Hrastniku)

20.00

Koncert Hamo & Tribute 2 love, Mladinski center Hrastnik (organizator MCH)

16.00

Srečanje članov društev upokojencev, sladkornih bolnikov in osteoporoze, Športna dvorana Hrastnik
(organizator zgoraj omenjena društva)

od 17.00 dalje

Druženje s krajani, ploščad pred cerkvijo na Dolu (organizator KS Dol in PGD Dol pri Hrastniku)

od 17.00 dalje
20.00

18.00

Plesne delavnice ŠKD Feniks, Športna dvorana Dolanka (organizator ŠKD Feniks Dol)
Koncert »V nedeljo zvečer«, Športna dvorana Hrastnik (organizator KUD Veter Hrastnik)

Druženje s krajani, ploščad pred cerkvijo na Dolu (organizator KS Dol in PGD Dol pri Hrastniku)
Velika praznična veselica z Murni, Športna dvorana Hrastnik (organizator ŠOHT)

Sobota, 28. december
17.00
od 17.00 dalje
22.00

Nedelja, 15. december
15.00-18.00

Obisk Božička in otroška predstava, prostori bivše šole v Turju (org. Prosvetno društvo Martin Orožen Turje)

Petek, 27. december

Sobota, 14. december
17.00

Božično-novoletni koncert Steklarske godbe, Športna dvorana Hrastnik (organizator Steklarska godba Hrastnik)

Četrtek, 26. december

Lutkovna predstava Zvezdica zaspanka, Delavski dom Hrastnik (organizator Društvo marionetno gledališče Jurček Hrastnik)

Druženje s krajani, ploščad pred cerkvijo na Dolu (organizator KS Dol in PGD Dol pri Hrastniku)

Sreda, 25. december
18.00

16.00

Obisk Božička, Dom KS Prapretno (organizator KS Prapretno)

Prednovoletno druženje, Zadružni dom (organizator KS Boben-Čeče)
Druženje s krajani, ploščad pred cerkvijo na Dolu (organizator KS Dol in PGD Dol pri Hrastniku)
HI Frozen arrivals, Športna dvorana Hrastnik (organizator ŠOHT)

Petek, 27. december-Ponedeljek, 30. december
16.30-18.30

Pravljična dežela, telovadnica OŠ in atrij pred telovadnico (organizator OZPM Hrastnik)

Ponedeljek, 16. december
17.00 in 18.00

Predstava, obisk Dedka Mraza in obdaritev otrok, jedilnica v podružnični šoli na Dolu (organizator OZPM
Hrastnik)

December – zadnji mesec v
letu. Najbolj bleščeč, hiteč

Torek, 17. december
19.00

Sreda, 18. december
18.00

8.00-12.00
16.00, 17.00, 18.00
15.00-20.00
17.30

Božično-novoletni koncert Glasbene šole Hrastnik, Delavski dom Hrastnik (organizator Glasbena šola Hrastnik)

izčrpavajoč, nemiren. Mesec,
Aleksander, 6 let: Božičku bom pisal za detektor laži.
Mami bo lahko preverila, če kaj lažem. Jaz pa bom preveril,
če kaj laže moj bratec.

ko se posuši denarnica in
odebeli trebuh. 
A hkrati mesec, ki ga z

Četrtek, 19. december

iskricami v očeh še vedno

Decembrska krvodajalska akcija, OŠNHR Hrastnik (organizator RK Hrastnik)

najbolj iskreno pričakujejo

Predstava, obisk Dedka Mraza in obdaritev otrok, Delavski dom Hrastnik (organizator OZPM Hrastnik)

veselijo, kaj si želijo in

Božičkova pošta s poštarjem Denisom, Knjižnica A. Sovreta Hrastnik (organizator Knjižnica A. Sovreta Hrastnik)

najpomembneje – ali so

Druženje s krajani, ploščad pred cerkvijo na Dolu (organizator KS Dol in PGD Dol pri Hrastniku)

Lana, 6 let: Decembra se veselim. Darila mi bodo prinesli Miklavž, Božiček in Dedek Mraz. Želim si dojenčka.
»Zaresnega«. Skupaj bomo sestavili in okrasili jelko. Z
rdečimi bučkami in zvezdo.

naši najmlajši … Česa se

Božična plesna revija ŠKD Feniks, Športna dvorana Dolanka (organizator ŠKD Feniks)

Petek, 20. december
od 17.00 dalje

in vrveč. Najbolj naporen,

Koncert Zgodbe strasti (Neva M. Hafner, Robert Humar), Delavski dom Hrastnik (organizator KRC Hrastnik)

Aneja, 6 let: Pisala bom Božičku in Dedku Mrazu. In
Miklavžu. Želim si živo muco. Tudi mami je bo vesela. Sama
bom skrbela zanjo. Ime ji bo Lili.

bili kaj pridni? 

Lara, 6 let: Decembra se bom igrala božič. Vedno okrasim
jelko. Mamici pomagam obesiti »kuglice«. Darilo mi
prinese Dedek Mraz, narišem mu, kaj si želim. Letos bi
rada miške s hišico. Pridna sem bila, mami in ati mi večkrat
rečeta, da sta ponosna name.

Sobota, 21. december
19.00
od 17.00 dalje

Koncert Rudarske godbe Hrastnik, Športna dvorana Hrastnik (organizator Rudarska godba Hrastnik)
Druženje s krajani, ploščad pred cerkvijo na Dolu (organizator KS Dol in PGD Dol pri Hrastniku)

Nedelja, 22. december
16.00

Novoletno srečanje članov Združenja borcev za vrednote NOB Hrastnik, Športna dvorana Hrastnik (organizator Združenje borcev za vrednote NOB Hrastnik)

Lan in Urh, 7 let: Darila nama prinesejo Miklavž, Božiček
in mami. Darila pustijo pod božično smreko. Oba si želiva
nogometne drese, od Selaka pa od Paula Dybale. Med
počitnicami bova igrala nogomet.

Maja, 6 let: Želim si kocke, tiste »ta velike«. 91 delčkov
imajo, vse znam sestaviti sama, sploh ni težko! Božiček bo
dobil pa piškote in mleko.

Luka, 6 let: Tudi jaz si želim živo muco! Tigrasto! Med
počitnicami bom mogoče šel v Poreč, pa z mami se bova
kepala.

KNJIŽNICA

Vsebino pripravlja Knjižnica A. Sovreta Hrastnik

Vsebino pripravlja Vrtec Hrastnik

Kaj se bere

VRTČEVSKE ISKRICE

Avtorice: Alma Mujadžić, Anita Vidic, Mojca Perić • Foto: Mojca Perić

Andrej E. Skubic:
Babi nima več telefona
(zbirka Trio Golaznikus, knj. 2)

Norman Ohler:
Popolna omama –
droge v tretjem rajhu

Izmenjava Erasmus+, LITVA
Boris Karlovšek:
Stoja na krogih

Lokacija: Oddelek za

Lokacija: Oddelek za odra-

mladino

sle, strokovno gradivo

Lokacija: Oddelek za odra-

Zvrst: leposlovje za otroke

Zvrst: dokumentarna

sle, leposlovno gradivo

in mladino

literatura

Zvrst: biografski roman

Strani: 62

Strani: 338

Strani: 258

Leto izdaje: 2018

Leto izdaje: 2019

Leto izdaje: 2018

Založba: Mladinska knjiga

Založba: Mladinska knjiga

Založba: Litera

Trio Golaznikus sestavljajo prijatelji Lija, Liam in Tomaž. V

Nemški pisatelj Norman Ohler je na podlagi zgodovinskih

Mladi diplomirani pravnik se je v času svojega pripravništva

tokratni dogodivščini Liam dobi nov telefon. Tomaž in Lija sta

dokumentov razkril pravi obraz stroge uradne politike »boja

dnevno srečeval z legendo slovenskega športa, prav tako

presenečena, zakaj tako darilo, brez razloga. Koga obišče-

proti drogam« v nemškem tretjem rajhu. Ko je Nemčija leta

pravnikom Leonom Štukljem. Z velikimi očmi je poslušal nje-

ta na njegovem domu, se čudita, da ima na postelji poleg

1940 napadla Francijo, so bili vermahtovi vojaki pod vplivom

gove spomine in ga občudoval kot človeka. Danes, v svojih

stare ninice in plišastega lemurja plastično punčko. Začne

35 milijonov odmerkov pervitina. Tudi domnevni abstinent

zrelih letih, je vse informacije strnil v literarizirano biografijo o

se zafrkavanje, ampak to je spomin na babico ... Pisatelj je

Hitler je bil odvisen od eukodala, opiata, močnejšega od he-

našem največjem telovadcu. Bralec tako na eni strani spozna

za knjigo prejel večernico, nagrado za najboljše mladinsko

roina. Vsakodnevno je od svojega osebnega zdravnika Thea

Štukljevo športno plat in vse pomembne športne mejnike, na

delo, ki je izšlo v preteklem letu in ki jo podeljuje časopisno-

Morella dobival injekcije z najrazličnejšimi dopinškimi sred-

drugi strani pa še drugo, človeško plat našega olimpionika.

-založniško podjetje Večer. Knjiga je opremljena z ilustracija-

stvi, dvomljivimi hormonskimi preparati, pa tudi s trdo drogo.

Roman je bil uvrščen na seznam 9. sezone branja v projektu

mi Tanje Komadina.

Samo tako je lahko kot diktator vzdrževal svojo norost do

Bralne značke za odrasle »Hrastničani beremo«.

S k u p i n a s t ro kov n i h d e l a v k Vr tca
Hrastnik, (Mojca Perić, Anita Vidic in
Alma Mujadžić), se je v času od 4. 11.
do 8. 11. 2019 udeležila akcije učenja in
usposabljanja v Litvi, v okviru Erasmus+
projekta, katerega koordinator je naš
Vrtec Hrastnik. Naslov projekta je Z eksperimentiranjem odkrivamo svet okrog
nas. Na srečanju so bili prisotni še predstavniki vrtcev naših partnerjev iz Turčije,
Grčije, Litve in Bolgarije. Gre za prvi
projekt evropske razsežnosti za Vrtec
Hrastnik. V sklopu obiska smo spoznavale način in organizacijo dela v vrtcu, ob
tem pa še litovsko kulturo, njihove tradicionalne jedi ter zgodovino bližnjih mest.
Naš gostitelj je bil Vrtec Beržilius iz

Šakiaia, ki se lahko pohvali z velikim
igriščem (vsaka izmed enajstih skupin
ima svoj del igrišča) ter velikimi in dobro
opremljenimi igralnicami. Njihovi otroci,
stari 3 do 4 leta, brez težav sestavljajo
preproste robote ter uporabljajo sodobne tehnološke pripomočke s področja IKT, kar uspešno vključujejo v vsa
ostala področja kurikula. V vse svoje
projekte aktivno vključujejo starše in
lokalno skupnost. Vrtec je tudi drugače
tehnično in tehnološko izredno napreden. Tako med drugim strokovni delavci
uporabljajo računalniški program, ki jim
omogoča ocenjevati in spremljati otrokov napredek ves čas njihovega bivanja
v vrtcu (od vstopa do izstopa iz njega),

kar strokovnim delavcem bistveno olajša delo. Ob spoznavanju njihovega način dela v vrtcu smo strokovne delavke
dobile veliko novih idej. Akcija učenja in
usposabljanja nas je spodbudila k razmišljanju o uporabi podobnih oblik dela,
pri čemer si bomo prizadevale za vključevanja staršev in lokalnega okolja.Vrtec
Hrastnik bo v okviru projekta eden izmed
gostiteljev akcije učenja in usposabljanja,
in sicer v mesecu septembru leta 2021, ko
se bo projekt tudi zaključil. Do takrat se
bomo vsi skupaj potrudili, da bodo naši
otroci spoznali različne dimenzije eksperimentiranja, še posebej s pomočjo
IKT tehnologije.

konca. Osupljivo in napeto branje!

Beremo slovenske avtorje!
V knjižnici od leta 2010 deluje bralni
krožek za odrasle. Srečanja potekajo
enkrat mesečno ob torkih v prostorih
knjižnice. Tema vsakega krožka so
dela posameznega slovenskega pisatelja oz. pisateljice. Slednjim so se
poklonili tudi v posebni izdaji revije
Bukla, brezplačni reviji o dobrih knjigah s kulturno vsebino. Ta je izšla 26.
10. 2019 kot priloga Dela, Večera in
Primorskih Novic, v njej pa je bilo
predstavljenih več kot 160 aktualnih
knjig slovenskih avtorjev. Zato smo
članice krožka vprašali, če so katere
knjige s seznama že prebrale in katere so jim bile všeč.

Največ se jih je opredelilo za avtobiografski roman Bronje Žakelj: Belo se
pere na devetdeset, za katero je prejela
tudi letošnjega kresnika. Silva je zapisala: »Roman je iskriv, zabaven, še bolj

Ali ste vedeli ...

pa pretresljiv in žalosten. Včasih me je
nasmejal, še večkrat pa ganil do solz.
Njena zgodba mi je blizu tudi zato, ker
je glavna junakinja – pripovedovalka
le nekoliko starejša od moje hčere, njena pokojna mama, pa je bila mojih let.
Roman je tudi zgodba o borbi, upanju
in zmagi nad boleznijo. Upam, da bo
gospa Bronja še kaj napisala!« Zlati je
bil všeč pustolovsko-ljubezenski roman
Boruta Koruna: Zadnji inkovski zaklad.
Pisatelj ji je bil dokaj neznan, vendar
v knjigi opisuje zanimive in zanjo nez-
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Avtor: Mirjam Rupar

Mednarodni dan strpnosti
Otroci so del družabnega okolja, v katerem rastejo, živijo in delujejo. Dandanes
veliko časa namenimo strpnosti, prijateljstvu in sprejemanju drugačnosti.
Odrasli moramo biti zgled in vzor spoštovanja našim najmlajšim.

... da lahko v hrastniški knjižnici kupite darilne bone
in za praznike obdarite svoje najdražje?
Z darilnim bonom je za obdarovanca poravnana enoletna članarina v
Knjižnici Antona Sovreta Hrastnik. Ob
vpisu ali podaljšanju članstva naj prine-

24

nane inkovske Indijance. Marija je izpostavila delo Tanje Mlakar: Klošarka z
Miklošičeve. Zgodba opisuje delo Irene
in njene družine: »Tako me je presunila, kot že dolgo nobena,« pravi. Irena in
Vesna sta se opredelili za roman Sama
Ruglja: Resnica ima tvoje oči. Vesni je
bila všeč misel Andreja Blatnika, ki je
napisal recenzijo o njem: »... težko je živeti prav, če ne bereš pravih knjig. Takih,
ob katerih se sprašujemo, ali živimo
prav …« Naj s to mislijo zaključimo in vas
povabimo k branju!

se darilni bon in osebni dokument. Bon
se lahko unovči v šestih mesecih po izdaji. Bona ni možno menjati za gotovino.

Mednarodni dan strpnosti je vsako leto
šestnajstega novembra. Na enoti Sonček

smo ga obeležili 14. 11. 2019. V ta namen
smo izvedli izobraževalno-ustvarjalno
delavnico pod okriljem izobraževalnega
centra Eksena. Namen človekoljubnega projekta Mednarodni dan strpnosti – Dan za strpnost in prijateljstvo je
bil spodbujanje prijateljstva med otroki,
medsebojno spoštovanje in razumevanje ter sprejemanje in sodelovanje med
otroki. Tema letošnjega projekta je bila
Past neupravičene nestrpnosti.
Za uvod v delavnico smo vsi skupaj zapeli pesem o prijateljstvu. Prisluhnili smo
pravljici z naslovom Dinozaver Tiko in
veliki zob, avtorjev Ajde Bezenšek Špetič
ter Mirana in Ksenije Pečnik. Osrednja
nit pravljice je prijateljstvo, strpnost in
spoštovanje. Vsebina je bila otrokom
zelo všeč. Med pozornim poslušanjem

pravljice so otroci v besedilu prepoznali
nestrpnost do drugih ter nestrpnost do
samega sebe.
Dejavnost smo nadaljevali z ustvarjanjem likovnih izdelkov. Največji pečat je
pustil dinozaver Tiko, zato je upodobljen
na vseh otroških risbah. Likovne izdelke
otrok smo razstavili v prvi etaži našega
vrtca.
Dopoldne je bilo čustveno obarvano, saj
je pustila vsebina pravljice močno sporočilno noto na vse nas. Prišli smo do
ugotovitev, da je vsak človek drugačen,
nenadomestljiv in vreden spoštovanja.
Kot strokovni delavci smo odgovorni gojiti strpnost in prijaznost ter to prenesti
na naše otroke, da bodo znali ceniti sebe
in druge.
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VRTČEVSKE ISKRICE

Vsebino pripravlja Vrtec Hrastnik

Avtorica: Nataša Babič

Trajnostna mobilnost
v Vrtcu Hrastnik in Beli zajček
Z novim šolskim letom se je Vrtec
Hrastnik (enota Sonček) vključil v projekt
Trajnostna mobilnost v vrtcih in šolah, ki
ga razpisuje Ministrstvo za infrastrukturo RS in Konzorcij partnerjev.
Že najmlajši prepoznajo negativne vplive prometa na okolje in zdravje, se o
tem vsakodnevno pogovarjajo in nizajo
zamisli, na kakšen način bi lahko prispevali k zmanjšanju prometa v okolici vrtca.
Svoje novo pridobljeno znanje uspešno širijo na starše, ki so jim pripravljeni
prisluhniti in bodisi avtomobile puščajo
na bolj oddaljenih parkiriščih ali pa se že
od doma odpravijo peš.

spodbuditi, da prihajajo v vrtec na čim
bolj trajnosten način: peš, s kolesom, skirojem, rolerji, poganjalčkom, avtobusom,
s sopotništvom. Na takšen način želimo
prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, spodbuditi otroke h gibanju in
hkrati krepitvi zdravja.
Projekt traja celo šolsko leto in ena izmed dejavnosti je tudi izdelava makete
s predlogi otrok, njihov pogled na nevarne točke v okolici vrtca in druge zamisli
v povezavi s trajnostno mobilnostjo ter
predstavitev le-teh na Občini Hrastnik.

Vsebino pripravlja OŠNH Rajka Hrastnik

Pazljivo v prometu
Cesta ni igrišče,

26

•

Hrastov list št. 27

•

December 2019

Na naši šoli učence močno spodbujamo k
branju, zato smo na podružnični šoli Dol
pri Hrastniku v začetka novembra postavili knjižna kotička. Prvi kotiček se nahaja v prvem nadstropju in je namenjen
učencem od prvega do četrtega razreda,
drugi pa se nahaja v tretjem nadstropju
in je namenjen starejšim učencem.

Pazljivo v prometu ravnajmo zdaj vsi,
odgovorno do sebe in drugih ljudi.

Nesreča ne počiva, doživi jo lahko vsak,
zato na cesti ne bodi bedak!

Postavili smo ju zato, da bi lahko lastniki svoje lastne knjige postali tudi učenci
iz družin, ki si tega ne morejo privoščiti
in pa tudi tisti, ki enostavno radi berejo.
Izmenjava knjig poteka na različne načine: učenci lahko prinesejo svojo knjigo,

Pozor, varnost na prvo mesto,
da ne prinesemo še več nesreč v mesto.
Čelade na glavo, kresničke v roke,
na cesti pozor, pešec že gre!

ki je ne berejo več in v zameno vzamejo
drugo, lahko si knjigo samo izposodijo
in jo prinesejo nazaj, ko jo preberejo, če
doma knjige za zamenjavo nimajo, a
si knjige vseeno želijo, pa jo preprosto
»posvojijo« in v zameno ne rabijo narediti prav nič.
Med učenci je za nova knjižna kotička
opaziti kar nekaj zanimanja in resnično
upamo, da ga bodo čim več in v čim večjem številu obiskovali.
Saj veste, kaj pravijo: »Tisti, ki berejo, vidijo dvakrat dlje.«

Avtor: Tim projekta Pogum na OŠ NHR Hrastnik

Šola z vizijo v prihodnost
Hej ljudje!

Vrtec Hrastnik – strpen vrtec

Vrtec Hrastnik si je pridobil naziv »Strpen
vrtec«, saj pri otrocih spodbuja razvoj
strpnosti in razumevanja do drugačnosti. Vsako leto strokovni delavci Vrtca
Hrastnik aktivno sodelujejo na mednarodni konferenci, ki je organizirana v okviru
projekta, s predstavitvijo primerov dobre
prakse, prispevki v zborniku, s plakati, ter

Tisti, ki berejo, živijo tisoč življenj,
tisti, ki ne berejo, pa samo enega

Tibor Babič, 6. b

Avtorica: Nataša Babič

Projekt temelji na zavedanju lastne
identitete, spoznavanju Slovenije in drugih kultur, skrbi za socialno pravičnost,
spodbujanju interakcij med otroki in razvoju socialnih veščin. Otroke preko različnih dejavnosti (predstavitev sebe, družine, vrtca, kraja in države) motiviramo
in jih navajamo na rahljanje predsodkov, spodbujamo strpnost do drugačnih,
drugače mislečih, do tujcev itd.

Avtorica: Maja Klep

če ne paziš, je hitro pokopališče.

V okviru Evropskega tedna mobilnosti
smo pričeli z izvajanjem igre Beli zajček, katere cilj je očistiti zajčkov kožušček, ki je umazan zaradi izpušnih plinov.
Namen igre je otroke in njihove starše

Vrtec Hrastnik je od leta 2017 vključen v
mednarodni projekt Pomahajmo v svet
– Say hello to the world. Cilj projekta
je, da se otroci v vrtcih in šolah celega
sveta med seboj povezujejo preko video
omrežja, kjer se lahko vidijo, si pomahajo
in komunicirajo med seboj.

PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCA

na ta način predstavljajo Vrtec Hrastnik
tudi izven meja Slovenije.
V letošnjem letu se v projekt Pomahajmo
v svet vključujejo štirje oddelki, od tega
dva starejša oddelka mahata v tujino,
dva mlajša oddelka pa po Sloveniji.

Na cesti je potrebno biti zbran,
naj bo to pešec, kolesar, motorist ali voznik,
ki v rokah drži volan.

Hej ljudje, pamet v roke!
Kaj se ne zavedate, da imate življenje le eno?
Vsak mož ljubi le eno ženo ter vsaka mati otroka,
ki ji pomeni vse na svetu.

Najhuje je, ko nisi nič kriv
in imaš le to nesrečo, da si na napačnem kraju bil …
V enem trenutku se svet spremeni,
za vedno lahko zapreš oči.

Hej ljudje, pamet v roke!
Pomislite na vse otroke,
ki niso nič krivi in bi se zvečer radi
v topel objem očeta in mame privili.

Hej ljudje, pamet v roke!

Taja Mlinar, 6. a

Osnovna šola narodnega heroja Rajka
Hrastnik je kot razvojni vzgojno-izobraževalni zavod vključena v projekt Pogum
(POdjetnost, Gradnik zaUpanja Mladih).
Naš celoten tim deluje po načelih trajnostnega razvoja, kar pomeni, da učni
proces načrtujemo in organiziramo tako,
da ga obogatimo z vsebinami, ki spodbujajo razvoj kritičnega, etičnega in
trajnostnega razmišljanja. Naš cilj je, da
otroci na njim prijazen in sprejemljiv način začenjajo razumeti zapleten kontekst
oz. zakonitosti družbe, v kateri živimo.
Pomagamo jim torej, da na poti v odraslost prepoznajo svoje prednosti, na podlagi katerih bodo lahko kreirali svojo uspešno vlogo … Učijo se torej izraziti lastne
ideje, iščejo izvirne rešitve in odgovore, s
katerimi bodo kasneje, kot aktivni člani
družbe, sokreirali našo skupno prihodnost. To pa lahko uspe samo v sodelovanju z drugimi, kajti nujno je namreč razumeti, da človek ni osamljeno bitje, ki je
usmerjeno v zadovoljevanje zgolj lastnih
potreb, ampak v celoti družbeno.

Učitelji smo torej načrtovalci in organizatorji, pri delu sledimo vrednotam, kot
so spoštovanje drugih in skrb zanje, poštenost, odgovornost, strpnost … V okviru
medgeneracijskega in medvrstniškega
povezovanja pa imamo tudi pomočnike,
predvsem so to učenci višjih razredov, ki
na prvi šolski dan pospremijo mlajše do
njihovih učilnic, jih nato skozi leto spremljajo v knjižnico, jim berejo, rišejo in se z
njimi pogovarjajo. Aktivno se vključujejo v oddelke OPB-ja, kjer pomagajo pri
različnih dejavnostih, kot so ustvarjalne
dejavnosti, pomoč pri domačih nalogah,
učna in moralna podpora … Na prireditvi Veter v laseh, ki smo jo organizirali v
sodelovanju s KRC Hrastnik, so potekale
športne in družabne dejavnosti, pri čemer so učenci 8. in 9. razredov spremljali
učence 1. in 2. razredov, da so se lažje
orientirali na štadionu in »manevrirali«
od stojnice do stojnice, pri tem pa so jim
starejši vrstniki nudili oporo in varnost na
prireditvi.

Naša vizija je vzgojiti in poslati v svet
odgovorne in empatične mlade ljudi, ki
bodo s ponotranjeno mislijo »spreminjaj
sebe in spremenil boš svet« nadaljevali
naše delo.
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Vsebino pripravlja OŠNH Rajka Hrastnik

Avtorji: Ajda Kolenc, Jure Kreže, Mateo Mladenović, učenci 9. a

Po poteh kulturne dediščine – Dolenjska
Učenci 9. razredov smo se v četrtek,
25. 10. 2019, odpravili na ekskurzijo po
Dolenjski. S šolskega dvorišča smo se
odpravili ob 8.30 proti Litiji. Krajevna
tabla Šmartno nas je opozorila, da moramo zaviti levo. Strma vijugasta cesta,
ki je vodila skozi pisan gozd z zlato rumenimi in rdečimi listi, nas je pripeljala
do idilične Radohove vasi in tukaj se je
naše kulturno popotovanje po Dolenjski
šele začelo.
Zavili smo proti Ivančni Gorici in kulturni
dan začeli v Stični z ogledom samostana.
Razdelili smo se v dve skupini in kustosinji sta nas povabili v osrednji najstarejši
del iz 12. stoletja. Povedali sta nam, da je
bil samostan zgrajen v romaniki, prenovili pa so ga v baročnem času. Izvedeli
smo zanimivost, da je bila pred osamosvojitvijo Slovenije v prostorih samostana tudi šola, danes pa se v teh prostorih
nahaja Muzej krščanstva na Slovenskem,
ki predstavlja bogato krščansko tradicijo na slovenskih tleh. Pokazali so nam
zbirko Leopolda, ki je bil zbiratelj starih
predmetov. Z zanimanjem smo spremljali predstavitev rokopisnega oddelka, kjer so nam predstavili pripomočke
za rokopisno dejavnost. Knjige so pisali
na pergament, tj. živalsko kožo, črnilo pa
so pridobivali iz robidovja, lahko pa tudi
iz sipine tekočine. Pisanje bukev, obsežnejših knjig, je trajalo je od tri do šest
mesecev. V drugem predelu muzeja smo
lahko opazovali veliko zbirko lutk in slik
z Jezusovo podobo. Presenetilo nas je,
da so imele lutke pričvrščene lase deklic iz samostana. Videli smo tudi veliko
kovinsko napravo za pripravo hostije.
Danes skupina enajstih menihov daje
velik pomen zeliščarstvu. Za službo meniha so si morali zapomniti veliko nabožnih pesmi ali psalmov. Ni čudno, da je
moto menihov po latinsko »Ora et labora«, kar pomeni moli in delaj, saj se njihov delovni dan začne zelo zgodaj zjutraj. Res pa je, da je njihov čas rekreacije
v resnici čas za klepet, saj v večji meri
dan preživijo v tišini.
Ekskurzijo smo nadaljevali na Muljavi,
kjer smo obiskali domačijo Josipa Jurčiča.
Ogledali smo si film o njegovem življenju in delu. Zanimiva je bila njegova roj28
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stna hiša, krita s slamo, ki je še v povsem
prvotnem stanju, ogledali pa smo si tudi
njegovo zbirko knjig. Za slovensko književnost je Josip Jurčič pomemben zato,
ker je napisal prvi slovenski roman z
naslovom Deseti brat. Omenili so nam še
Jurčičevo pot, ki je dolga 15 kilometrov in
je med planinci ter drugimi obiskovalci
zelo priljubljena.
Jurčičevi domačiji je sledil ogled domačije Primoža Trubarja na Rašici. Na
knjigoveški delavnici smo veliko izvedeli o načinu življenja in oblačenja
iz Trubarjevega časa, nato pa smo se
podrobneje posvetili pisavi. Zelo smo se
zabavali, ko si je sošolec Luka oblekel
opravo pravega pisarja, da bi se preizkusil v pisanju nemške gotice, v kateri je
Trubar najprej pisal slovenska besedila.
Kasneje je pisal v bolj primerni bohoričici, čeprav ni imela črk za sičnike in
šumevce. Sledila je predstavitev vezave
knjige. Preko vodene razlage je kustosinja, oblečena v obleko tedanjega časa,
izdelala slepo knjigo, v kateri ni bilo besedila. V nadaljevanju smo si ogledali
spominsko sobo Primoža Trubarja, kjer
je v 16. stoletju stala njegova rojstna hiša.
Na stenah spominske sobe so bili zapiski
o pomembnih mejnikih njegovega življenja. Presenečeni smo bili nad podatkom, da je Primož Trubar pri dvanajstih
letih zapustilo svojo rodno Rašico in se

ni nikoli več vrnil. V času protireformacije so ga razglasili za krivoverca in zato
do 40. let 20. stoletja v Velikih Laščah
niso nikogar več poimenovali po imenu Primož. Kustosinja je poudarila, da
je Primož Trubar prvič poimenoval naš
narod Slovenci in da se ga vsako leto
spomnimo ob prazniku reformacije, 31.
10, kot utemeljitelja slovenskega knjižnega jezika. Ogled smo nadaljevali v spodnjem delovnem prostoru, kjer so nam
pokazali, kako so delovala vodna kolesa
in žaga. Trubarjev oče je bil namreč mlinar in tesar.
Naša zadnja postaja je bil grad
Bogenšperk, kjer je živel znameniti Janez
Vajkard Valvasor. Bil je velik znanstvenik,
pisatelj in polihistor ter član angleške
Kraljeve družbe. Poročil se je dvakrat,
prvič s 13-letno Ano Rozino Graffenweger,
s katero je imel devet otrok. Ko je umrla,
se je poročil z Ano Maksimilio Zetschker.
Skupaj je imel trinajst otrok, preživelo jih
je le 6. Umrl je v revščini, danes ima 117
živih potomcev. V samem gradu so nam
predstavili še bakroreznico ter značilne
črne stebre, ki so bili po Valvasorjevem
mišljenju iz črnega marmorja.
Ekskurzijo smo zaključili v večernih urah,
polni vtisov prijetnega sončnega jesenskega dne po poteh kulturne dediščine Dolenjske.

Vsebino pripravlja KRC Hrastnik

KRC

V Hrastniku je že osmič zapihal
Veter v laseh

Zanimivo športno
dogajanje

Kulturno rekreacijski center vsako jesen organizira vseslovensko prireditev
VETER V LASEH in tudi letos je bilo tako.
Konec septembra je naš športni park na
Logu žarel od energije mladih in malo
starejših.

V naših športnih dvoranah je urnik vsakodnevno zapolnjen z aktivnostmi številnih domačih športnih društev. Med
tednom potekajo vsakodnevni treningi,
ob vikendih pa nikar ne zamudite številnih tekmovanj v obeh športnih dvoranah
in na nogometnem igrišču na Logu. Na
naši spletni strani so ažurno objavljeni
razporedi posameznih dogodkov, tako
da se lahko odločite, katero tekmo in kje,
si želite ogledati.

Veter v laseh – s športom proti zasvojenosti je nacionalna športno-družbena akcija, ki pod okriljem Športne unije
Slovenije poteka že od leta 1996. Letos
je bila v Hrastniku izvedena že osmo leto
zapored. Njen namen je predstaviti mladim športno aktivnost kot zdrav in zabaven način preživljanja prostega časa ter
kot alternativo vsem oblikam sodobnih
zasvojenosti. Mlade želimo ozavestiti, da
vse oblike zasvojenosti negativno vplivajo na posameznikovo življenje, na drugi

strani pa imajo športne aktivnosti in redno gibanje pozitiven učinek na splošno
počutje in uspešnost na vseh področjih.
Vrednote, ki jih z ljubeznijo do športa
širimo, so zdrav in pozitiven pogled na
življenje, veselje, ekipni duh, pripadnost,
vztrajnost, disciplina, zdrava zabava,
spoštovanje in delavnost.
V Hrastniku se je dogodka aktivno udeležilo 620 sodelujočih, razdeljenih v 112
ekip, število vseh obiskovalcev pa je bilo
preko 700. Festival je potekal v dveh
delih: dopoldne so se preizkusili osnovnošolci OŠ NHR Hrastnik in otroci Vrtca
Hrastnik, popoldne pa mešane ekipe
otrok, mladostnikov, prijateljev, staršev,
dedkov in babic.

Posebej ponosni pa smo, da, kot eni
redkih v Sloveniji, na hrastniškem bazenu izvajamo tudi čisto posebne tečaje
za najmlajše – plavanje za dojenčke in
malčke, od starosti štirih mesecev naprej.
Vse informacije na naši spletni strani.

Kulturno rekreacijski center Hrastnik je
v sodelovanju z Občino Hrastnik, OŠ
NHR, Mladinskim centrom Hrastnik, KSP
Hrastnik, Zdravstvenim domom Hrastnik
ter domačimi športnimi klubi in društvi
pripravil obilo športa, zabave in smeha.
S pomočjo številnih prostovoljcev smo
vsem sodelujočim omogočili aktiven
preizkus v športnih in obšportnih dejavnostih, v ospredju pa so bili druženje, zabava in sprostitev.

Šola plavanja in Šola športa ponovno odprli svoja vrata
V oktobru KRC vsako leto prične z novo
sezono vadb za otroke.
Šola plavanja na hrastniškem bazenu
poteka že 14. leto zapored, tudi letos je
vpis nad pričakovanji. Veseli nas pred-

vsem dejstvo, da našo šolo plavanja
obiskujejo otroci iz celega Zasavja, kar
potrjuje rek, da »dober glas seže v deveto vas«. Trenutno pri nas plava okoli
sto otrok v starosti od treh do enajstih let.
Vadba, ki poteka ob ponedeljkih, sredah

in četrtkih, je namenjena tako neplavalcem kot plavalcem, saj so otroci razdeljeni v skupine glede na predznanje.
Tudi Šola športa se je v Hrastniku že
dobro zakoreninila. V osmem letu delovanja je presegla na začetku začrtano
pot, da bomo nekaj otrok poskusili seznaniti z različnimi športnimi disciplinami, da se bodo tako v prihodnosti lažje
odločili, kaj jih pravzaprav navdušuje. V
letošnjem šolskem letu v dveh skupinah –
predšolski in šolski – vadi preko 60 otrok,
na podlagi česar že razmišljamo o širitvi
tega uspešnega programa.
Do zapolnitve prostih mest v posameznih skupinah je vpis v oba opisana programa možen tudi med šolskim letom.
Dodatne informacije in prijave sprejemamo na številki 041/664-424.
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Vsebino pripravlja KRC Hrastnik

Vsebino pripravlja Zdravstveni dom Hrastnik

S pravljicami in zgodbami
v nove dogodivščine
F. Schiller je zapisal: »Pravljice, zgodbe, ki so
mi jih pripovedovali v otroštvu, imajo globlji
pomen kakor resnice, katerih me je naučilo
življenje«. Ta rek še vedno neizpodbitno drži.
Otroci vselej potrebujejo pravljice in zgodbe
preko katerih spoznavajo resnično življenje,
hkrati pa se podajajo v neskončni svet domišljije. V KRC-u se trudimo, da bi jim to omogočali tudi preko predstav otroškega abonmaja
– pripravili smo jih pet, po eno na mesec.

V novembru smo si tako ogledalo prvo, in
sicer smo se s Piko odpravili po svetu ter
spoznavali prebivalce različnih celin. Otroci
so bili navdušeni, njihovi starši pa prav
tako – predšolske otroke in prvošolce lahko ena odrasla oseba na predstavo spremi
brezplačno.
Vse informacije o otroškem abonmaju so na
voljo na naši spletni strani. Pridružite se nam,
da skupaj »zajadramo na krilih domišljije«.

Nova gledališka
sezona
V Kulturno rekreacijskem centru
Hrastnik tudi letos organiziramo gledališki abonma za vse,
ki želijo svoj vsakdan popestriti
s čarobnostjo teatra. V sezoni
2019/2020 smo pripravili zanimive uprizoritve, ki bodo obiskovalce razvedrile, pa tudi zastavljale vprašanja, spodbujale k
razmišljanju in zapeljale v svet
domišljije.
Pridružite se nam vsi, ki uživate v
čaru odrskih luči. V kolikor pa ste
že naši gostje in vam je program
všeč, pa na »nekaj za dušo« povabite še znance in prijatelje.

Rojstni dan
lahko praznujete
tudi z nami

Vse lepe stvari se
odvijajo na filmskem platnu
Kino dejavnost, ki se izvaja v Delavskem
domu Hrastnik, sledi novostim evropske
filmske produkcije in želi ustreči okusom
vseh generacij. Tudi letos smo, tako kot vsako leto, v avgustu organizirali letni kino na
terasi bazena Hrastnik. V septembru pa smo
začeli z rednim programom projekcij evropskega vrhunskega filma, predstave so na
sporedu ob petkih in sobotah. V času šolskih
počitnic organiziramo brezplačne filmske
matineje. Kino program lahko spremljate na
naši spletni strani in družbenih omrežjih.

Pripravili smo tudi novost za mlade do 29.
leta starosti, in sicer:
•
•

•

ob nakupu dveh kino vstopnic (cena
vstopnice 3 €), tretja brezplačno;
ob nakupu dveh vstopnic za bazen (cena vstopnice 4,5 €), tretja
brezplačno;
ob nakupu dveh vstopnic za
abonmajsko gledališko predstavo (cena vstopnice 14 €), tretja
brezplačno.

KRC Hrastnik ponuja tudi organizirano praznovanje rojstnih
dni za otroke. Ti lahko športni
rojstni dan praznujejo na našem
bazenu ali pa v mali telovadnici na Dolu, seveda pod skrbnim
varstvom naših animatorjev. Na
tem področju pa pripravljamo
še dodatne programe, in sicer
se bodo lahko otroci v prihodnje
na praznovanju zabavali tudi s
poslikavo obraza, plesnim rajanjem, raznovrstnimi ustvarjalnimi delavnicami in celo ogledom
igrane/lutkovne predstave v našem Delavskem domu. Da je vse
kot mora biti, poskrbimo tudi za
tortico in darilo za slavljenca.

Vabljeni, da se
nam pridružite …
V veselem decembru se bo dogajalo marsikaj, zato spremljajte
program prireditev in našo spletno stran. Veseli bomo, če boste
v naši družbi preživeli nekaj trenutkov najbolj bleščečega meseca v letu. Prisrčno vabljeni!
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ZDRAVSTVENI DOM

Avtor: Gregor Pajić, v. d. direktorja

Aktivnosti v Zdravstvenem domu Hrastnik
Zdravstveni dom je za vsako lokalno skupnost izrednega pomena, v
Občini Hrastnik pa je eden izmed najstarejših domov v državi. Ker je naša
osnovna naloga skrb za bolnike, smo v
Zdravstvenem domu Hrastnik v zadnjem
obdobju svoje aktivnosti usmerili v:
1.
2.
3.

kadre, njihovo znanje, strokovnost in
vseživljenjsko izobraževanje;
negovanje medsebojnih odnosov s
poudarkom na prepoznavnosti;
vzdrževanje objekta in investicije.

Težava pomanjkanja zdravnikov ni težava samo v Občini Hrastnik, ampak v
vsej državi. Pri nas deluje pet splošnih
ambulant, od tega dve s koncesijo in tri
javne. Težava pomanjkanja zdravnikov
je stara več let. V mesecu decembru 2019
so v vseh ambulantah družinske medicine zdravniki in trudimo se, da bodo tako
tudi naprej.
Na področju ginekologije imamo za krajši obseg dela zaposleno eno zdravnico,
uspeli smo pridobiti še dve odlični zdravnici specialistki ginekologije, ki pogodbeno pomagata zagotoviti zdravstveno
varstvo žensk. Vseskozi iščemo dolgoročnejšo rešitev.
V zadnjem času zaposlujemo diplomirane medicinske sestre, ki se bodo pripravljene izobraževati na področju specialnih
znanj, saj smo prepričani, da lahko izo-

braženi in zadovoljni zaposleni prispevajo k skupnim ciljem bolj, kot če so odnosi med zaposlenimi skrhani in vsakdo
gleda samo svoj »vrtiček«'. Poudarjamo
pomoč in prenos znanj med zaposlenimi.
Prepričani smo, da se bodo dobri odnosi odrazili tudi pri zadovoljstvu bolnikov.
Trudimo se po svojih močeh.
Smo pri koncu postopka za uvedbo
standardov ISO, kar pomeni stalno zavezanost k urejenosti in kakovosti dela.
Certifikat kakovosti v Zdravstvenem
domu Hrastnik pričakujemo v začetku
naslednjega leta. H kakovosti dela so zavezani vsi zaposleni. Za ves njihov trud
pri pridobivanju certifikata se jim globoko zahvaljujem.
Ob dnevu spomina na mrtve smo skupaj
s Fundacijo svečka iz Zagorja, cvetličarno Octa in s cvetličarno Joli izvedli prostovoljno humanitarno ekološko akcijo
Manj svečk za manj grobov. Zbrali smo
2.915,44 evra. Za potrebe fizioterapije
smo kupili prenosni aparat za kanalno
elektroterapijo in aparat za magnetno
terapijo. Iskrena hvala vsem, ki ste donirali sredstva.
V zdravstvenem domu smo obnovili in
ob tem pridobili novo strežniško sobo
za informatiko, obnovili prostor za čistila, prepleskali prostore fizioterapije in
moško garderobo, kupili nov biokemijski analizator za laboratorij, zagotovili

novejši ultrazvok v dispanzerju za žene,
nabavili opremo za patronažo in nego
na domu, dokupili obutev in oblačila za
zaposlene, zamenjali nekaj klim, zagotovili agregat za primer izpada elektrike, zamenjali del ogrevalnega sistema, uredili drsna vrata v prehodu med
zobozdravstvom in splošno ambulanto
itn. Objekt v zadnjih desetletjih ni bil
primerno vzdrževan, zato bo v prihodnje potreba po zagotavljanju dodatnih
sredstev v vzdrževanje večja.
Za potrebe nujnih reševalni prevozov
pričakujemo novo reševalno vozilo, ki
bo imelo novo sodobno opremo. Nakup
bosta sofinancirala Občina Hrastnik,
Ministrstvo RS za zdravje ob lastni udeležbi Zdravstvenega doma Hrastnik. V
prihodnje bomo lahko izvajali vse nujne
prevoze za še večje zadovoljstvo bolnikov. Reševalna enota nujne medicinske
pomoči in vsi v okviru izvajanja dežurne
službe se trudijo skrajšati odzivni čas in
se seznanjati z novimi znanji ter smernicami pri skrbi za življenje bolnikov.
Posebna zahvala našemu reševalcu,
Marku Koritniku, za njegovo hitro, nesebično in požrtvovalno posredovanje
pri reševanju življenja ljudi ob veliki prometni nesreči med Zagorjem in Litijo ob
koncu novembra, v katerem so bila udeležena tri vozila.

Hrastov list št. 27

•

December 2019

•

31

MLADI

GOSPODARSTVO
INTERVJU

Vsebino pripravljata MCH in ŠOHT

Karate med počitnicami
V Ve č g e n e r a c i j s k e m c e n t r u i n
Mladinskem centru Hrastnik tudi med
krompirjevimi počitnicami niso počivali. Prve dneve počitnic so v sodelovanju
s Karate klubom Hrastnik organizirali
osnove karateja za osnovnošolce, ki jih
je vodil izkušeni Aleš Pižmoht. Vadbe so
potekale več dni zapored v mali telovadnici osnovne šole Hrastnik.
Vadba karateja otrokom prinaša več
samozavesti, odločnosti, discipline, koncentracije, prav tako pa boljši razvoj motorike in koordinacije telesa. Treningi so
bili raznoliki, privlačni, polni domiselnih
vaj in prilagojeni starostnim skupinam
osnovnošolcev.

Avtorica: Mateja Jecl • Foto: Maja Lesar, osebni arhiv

Če konju spremeniš ime, to prinaša nesrečo

Delavnica ozvočenja v MCH
Mladinski center Hrastnik je 25. oktobra
organiziral delavnico tonske tehnike.
Udeleženci so se na praktični delavnici
lahko spoznali z osnovami tonske tehnike
in opremo za ozvočenje preizkusili tudi v
praksi. Delavnico je vodil izkušeni tonski
mojster Nejc Žepič, ki je udeležence med
drugim opozoril tudi na največje pasti pri
ozvočevanju prireditev ali posameznih
dogodkov. Direktor MCH Jani Medvešek
je dejal, da so delavnico organizirali zato,
da bi zavodi in društva, ki prireditve organizirajo, kakšen manjši dogodek lahko
bolj kvalitetno ozvočili tudi sami. »Opazil
sem, da je ozvočenje na številnih prireditvah zelo slabo, kar je razumljivo, saj tisti,
ki ozvočujejo, nimajo niti osnovnega znanja o tej tematiki,« in dodal, da je prepričan, da se z lastnim znanjem velikokrat
da prihraniti kakšen evro.

Logout v MCH
Mladinski center Hrastnik je 14. novembra organiziral delavnico Logout.
Preventivna delavnica je bila namenjena
preprečevanju prekomerne uporabe in
zasvojenosti s sodobnimi tehnologijami
in mobilnimi napravami. Direktor MCH
Jani Medvešek je povedal, da so se za organizacijo delavnice odločili, ker pri delu
z mladimi opažajo čedalje večjo odtujenost med njimi zaradi uporabe sodobnih
tehnologij, kar po njegovem mnenju postaja vse večji družbeni problem.
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V sproščenem vzdušju je bilo predstavljeno, čemu je naprava, kot je mobilni
telefon, namenjena in na kaj je treba biti
pozoren pri njegovi uporabi, z različnih
vidikov. Debata je tekla o praktičnih napotkih in pravilih za uravnoteženo uporabo naprave. Preko osebnih zgodb so
govorili o varnosti na spletu in ukrepanju
ob neprimernih vsebinah ali zlorabah ter
sovražnem govoru. Skozi sproščen pogovor pa so osvežili tudi spletni bonton.

Če vas bo pot kdaj zanesla na Kovk, se
le ustavite pri Vanji Gianini in obiščite njen pravljični Mišin dol. Mogoče
srečate Mišo, kobilo, po katerem je
ranč dobil ime, in s katero ima Vanja

prav posebno vez. Vanja konju vedno
pogleda v oči, tudi rešenim, ki jim na
svojem ranču omogoča novo življenje,
saj tako nemudoma vidi, če se bosta
ujela. Življenje do nje ni bilo priza-

nesljivo, a danes živi svoje sanje, saj
je ljubezen do dela z otroki in konji
združila v lasten posel, v katerem
resnično uživa. In to se čuti.

Vanja, po poklicu ste diplomirana vzgojiteljica. Kdaj se je v vašem življenju ljubezni do otrok pridružila ljubezen do
konjev? Kdaj ste sploh prvič prišli v stik
s konji?
Že pri šestih letih so me starši vozili h
konjičkom. Vmes sem dala to ljubezen
malo na stran, a se k njej hitro vrnila, saj
sem kdaj namesto v šolo zavila kar na
ranč (smeh). A želela sem si delati tudi z
otroki, zato sem se pri šolanju usmerila
na to področje in po zaključenem šolanju začela delati v vrtcu. Nato se je ponudila priložnost, da združim svoji dve
veliki ljubezni – delo z otroki in s konji.
Ljubezen je prerasla v profesionalno
ukvarjanje s konji. Ste inštruktorica jahanja asistentka.
Res je, pridobljen imam naziv inštruktorica asistentka, želim pa si še nadaljnjega izobraževanja v tej smeri. Opravljene
imam tudi vse licence, torej skakalno,
dresurno … Na splošno imam ogromno
znanja, ki sem ga pridobila z leti jahanja v klubih v Ljubljani. Svoj čas sem tudi
tekmovala v skakanju; to je bilo zanimivo obdobje. Nekoč sem imela enega
»žleht« ponija, ki me je konstantno me-

tal iz sedla. Ampak takrat smo bili mladi
in smo med seboj kar tekmovali, kdo bo
bolj močno padel s konja. Danes je varnost na prvem mestu.
Koliko konj trenutno sestavlja konjsko
druščino Mišinega dola? Kako izbirate
njihova imena?
Trenutno jih imam v hlevu pet, en pa je
na paši pri dekletu, ki pri meni jaha, saj
je bil že precej v letih. Enako velja za kobilo, ki bo zaradi starosti odšla na pašo k
družini v Ljutomer, namesto nje pa pride
nov konj. Če bi bilo možno, bi seveda vse
konje imela doma, a žal to ni mogoče,
zato starejše konje, ki ne morejo več delati, podarim družinam. Vsi konji že imajo
svoja imena, torej ko konja kupiš, ime že
ima. In med nami velja prepričanje, da
če konju spremeniš ime, to prinaša nesrečo. Tako da imena vedno obdržimo.
Jim pa seveda nadenem ljubkovalna
imena. Moja Binca je na primer večkrat
Šunkica ali Bunkica, ker je kar bajsika.
Mišin dol je ime dobil po konju. Zakaj
ravno po kobili Miši?
Miša je edini konj, ki sem ga sama poimenovala, ker še ni imela imena. Bilo je
v času, ko mi je v prometni nesreči umrla

mami. V tisti žalosti sem šla in kar kupila konja. Torej, na vrat na nos sem vzela
kobilo, a se nikakor nisva ujeli, kar ni šlo.
Na tistem ranču je bila tudi Miša in svetovali so mi, da jo grem jahat. Jaz sem pa
rekla, da takšnega kluseta že ne grem
jahat, da me bo ubila, še preden bom
gor dala sedlo in uzdo. A nekako so me
prepričali, trajalo je, da sem ji uspela nadeti uzdo, se usedla nanjo in šla na teren.
Ko sem prišla nazaj, sem rekla, da želim
zamenjati svojo prej kupljeno kobilo za
Mišo. Takoj so bili za, jaz pa sem še imela
pomisleke. A tisto noč se je nekaj zgodilo.
V sanjah se mi je prikazala mami, tako
v živo, kot bi bila res ob meni. In v sanjah mi je rekla, da naj zamenjam konja. Naslednji dan sem odšla na ranč in
zamenjala. Vem, da komu mogoče zveni
neverjetno, a ko sem z Mišo, imam občutek, kot da sem z mami. Miša je sicer
precej bolna, saj ima raka, tako da trenutno ne vem, kako dolgo bo še z mano.
Ravno zaradi tega sem vedno govorila,
da ne bom nikoli imela belega konja, saj
so bolj podvrženi raku, sploh kobile, saj
se melanomi nabirajo in nastanejo bule
pri buli. No, zdaj bom imela že tretjega.
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In sedaj vaš ranč nosi Mišino ime.
Ko sem kupila Mišo, sem rekla, da če
bom kdaj imela svoj hlev, bo posvečen
Miši. In želja po lastnem hlevu se mi je
uresničila. Prišel je čas za ime in ker je
lokacija malce nagnjena navzdol, smo
dali ime Mišin dol. Je pa zanimivo, ko se
na primer peljem čez mejo in ko pokažem osebni dokument, je vedno malce
zmede, saj po nalepkah Mišin dol na
avtu pričakujejo, da sem Miša. In potem razložim, da nisem jaz Miša, ampak
moja kobila. Enako je bilo, ko sem registrirala klub.
V enem intervjuju ste dejali: »Konjeve
oči ti veliko povedo.« Vam res?
Jaz konja vedno najprej pogledam v oči.
In on pogleda mene. Tako je bilo s prvim
konjem in z vsakim pozneje. Enako je bilo
z Abbi. Prišla sem na travnik, sva se pogledali, usedla sem se gor kar brez sedla
in odjahala. In bila je moja. Pa Dečko.
Šla sem po konja, so mi jih nekaj pokazali,
a se za nobenega nisem odločila. Potem
sem videla njega in vedela, da ga želim,
zaradi načina, kako me je pogledal, a
Dečko ni bil naprodaj. En mesec sem jih
prepričevala in na koncu dosegla, da so
mi ga prodali. Binca pa je rešenka, in ko
sem prišla v zavetišče, je kar pritekla in
se stisnila k meni in začutili sva se. Konja
moram začutiti. Enako je bilo z Mišo,
pa čeprav me je najprej hotela ubiti, a
ko sem se usedla na njo, je bila ljubezen na prvi pogled. Včasih se s kakšnim
konjem sploh ne ujameš. Tako je z enim,
ki so mi ga podarili. Je super konj, ampak midva se karakterno sploh ne ujameva. Ujameva se toliko, kot se morava,
da lahko normalno delujeva, a sama ga
nikoli ne bi izbrala. S konjem se moraš
razumeti, on je tvoj delavec. Enega konja sem nekoč morala celo zavrniti, saj
se že midva nisva ujela, nato je napadal
tudi Mišo. In je moral iti. To je kot v službi,
če se s sodelavcem ne boš razumel, boš
težko delal z njim. Konju moraš zaupati in on mora zaupati tebi, da se samo
pogledata in vesta, kakšen dan imata.
Tudi konji imajo kdaj slab dan, in takrat
ne moreš od njega zahtevati nekaj, česar
ne želi.
Ali konji, po vaših izkušnjah, začutijo
ljubezen skrbnika in mu jo tudi vračajo?
Zagotovo. Imela sem poniko, ki je, takoj ko me je slišala na balkonu, že rezgetala, kar je seveda dober znak. Tako
te pozdravijo. S teboj se tudi igrajo, ti
zbežijo, ravno preden prideš do njih, a
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se vidi, da se le igrajo in da želijo, da jih
ujameš. Ali pa ko se pretvarjajo, da so
utrujeni, a ko jih zajahaš, povsem podivjajo in se igrajo. So kar pravi lumpi. Če si
ti dober z njimi, ti bodo vedno vračali. Če
si povezan, te oni čutijo in ti čutiš njih. Če
bo tebe strah, bo tudi njih strah, ker ne
vedo, kaj je tisto, zaradi česar te je strah.
Binca je posebna kobila, življenje do
nje ni bilo najbolj prizanesljivo. No, vsaj
dokler ni prišla v vašo oskrbo. Je vzgoja rešenih konj, za katere skrbniki niso
skrbeli in so bili zanemarjeni, težja? Je
prevzgoja težka?
Te živali so izjemno hvaležne. To so živali, ki so bile odvzete, in so nastanjene v
zavetiščih, dokler niso sposobne za posvojitev. Zavetišče v posvojitev konja ne
da, dokler ni pripravljen, sploh meni, saj
vedo, da delam z otroki. To so res zlati
konji.
Tudi vam življenje ni vedno prizanašalo. Kmalu ste izgubili mamo. Se vam zdi,
da morda konji to začutijo in se zato
lažje povežete z rešenimi konji?
Ne, jaz sem se že prej počutila povezano s konji. Se pa sedaj še bolj povežem
z Mišo. Če kdo verjame v to ali ne, jaz to
čutim. Jaz sem že vse življenje povezana
s konji, imam jih šest, pa se mi še ni zgodilo, da bi bila s katerim toliko povezana,
kot sem z Mišo. Jaz jo samo pogledam …
Na neki točki v življenju ste se odločili,
da svojo ljubezen do konj spremenite v
posel. Kaj je botrovalo takšni odločitvi?
To so bile vseskozi moje želje, že od
nekdaj, ampak vmes sem delala v vrtcu. Ko sem spoznala svojega partnerja,
17 let nazaj, sem že videla njihovo njivo kot prostor za hlev in konje. Ko se je
dejansko pokazala priložnost, sem kolebala med lastnim vrtcem in med hlevom. Odločili smo se, da naredimo hlev
in pripeljemo Mišo, ki sem jo do takrat
imela v Ljubljani. Nato se je zgodilo, da v
vrtcu nisem dobila podaljšane pogodbe,
pristala sem na zavodu, kjer smo morali
spisati poslovni projekt. In sem ga, celo
najboljšega med vsemi, in tako sem prišla v program Podjetnost ženskega spola. V pol leta mi je uspelo oditi na lastno
poslovno pot.
Opišite nam, prosim, vaš ranč. Kako
izgleda?
Jaz mu pravim kar moja mala pravljica.
Imam hlev, ki je okrašen z otroškimi ilustracijami, pa indijanski šotor, ki je prav
tako porisan in je videti kot iz risanke.
Včasih, ko sem sama, samo sedim in

uživam v miru, ko pridejo otroci, pa vse
postane živo in glasno in skupaj z otroki
res uživam. Pri nas delamo vse: otroci jahajo, čistijo hlev, se igrajo, božajo
konje … Poleti se tudi kopamo v bazenu, v dežju skačemo po lužah, pozimi se
sankamo. Podobno je, ko imamo tabor.
Vedno se prilagajamo skupini, in od nje
je odvisno, kaj delamo. Otroci sodelujejo tudi pri pripravi jedilnika. Otrokom na
naših taborih pustimo, da so otroci, da
imajo čim več svobode, saj so danes čisto preveč okupirani z vsemi obveznostmi.
Hkrati jih spodbujamo k samostojnosti,
da si sami pripravijo zajtrk, da se med
seboj dogovarjajo. Tudi ko sem še delala
v vrtcu in so se kregali okrog igrač, sem
vedno težila k temu, da se sami dogovorijo. Vzamemo jim tudi telefone, če je kaj
nujnega, lahko starši še vedno pokličejo
na moj telefon. Ko so pri nas, na telefone
sicer tudi kar pozabijo, toliko dogajanja
je. In nekateri otroci se vsako leto vračajo na tabor, kar je potrditev, da pri nas
uživajo.
Kaj vse ponujate na ranču? Na prav poseben način ste združili tudi svojo diplomo s področja vzgoje in ljubezen do
konj, kajne? Otroci radi pridejo k vam?
Poleti imamo poletne tabore za otroke,
ki trajajo ves teden. Otroci pridejo iz res
vse Slovenije, imeli smo jih celo iz tujine.
Potem imamo tudi praznovanja rojstnih
dni, v najem nudimo prostor za piknik
za do trideset ljudi, omogočamo najem
konjev za praznovanja na domu, v domovih za starejše izvajam terapije s konji.
Seveda je tu še šola jahanja, lahko gre
le za kakšno uro in le za otroke, nudimo
pa tudi družinske urice, da gre vsa družina na izlet s konji. Zadnje je res super
aktivnost za družine, med druženjem se
resnično povežejo, sem pa ugotovila, da
so pri jahanju bolj pogumne mamice
kot očetje. Imamo tudi igrarije s konji za
mlade, šole hodijo k nam na aktivnosti
in šole v naravi oziroma tabore. Ravno
pred časom smo imeli skupino 28 otrok
iz celjskega vrtca.
Kakšni pa so koraki pri spoznavanju
otrok s konji? Se otroci hitro naučijo
jezditi?
Eni takoj, so naravni talenti. Že prvo uro
gre kas. Nekateri potrebujejo več časa,
nekateri bi konja samo krtačili ali hodili poleg njega. Otroci strahu pred konji
nimajo, strah jim vcepijo starši. Tudi na
festivalih imajo včasih pomisleke, da je
otrok premajhen ali konj prevelik. Ampak

nikoli ni problema. Nekateri le potrebu- – vidim jih namreč naravnost z balkona.
jejo malo več časa, da se sprostijo. V Nisem suženj konjev. Ko gremo na dotakšnih primerih kar malo zapojemo, pust, jih damo na pašo, z domačimi in
pa se sprostijo, in nato v jahanju uživa- sosedi pa se dogovorimo, da hodijo prejo, sploh, ko vidijo, da gre. Tudi padec ni verjat, ali imajo vodo. Naši konji so res
problem, otroci so »mehki«, padejo lepo, vseskozi zunaj in takšni konji so najbolj
narahlo in znajo pasti tako, da se ne po- srečni. So sproščeni, niso zaprti, imajo
škodujejo. V bistvu se ob tem še zabava- ogromno prostora in zunaj so tudi v dežjo. Konj te lahko včasih malo pohodi, am- ju, saj najbolj uživajo, ko so mokri.
pak tudi to ni nič takšnega, malo zaboli, Konji so res zanimiva in veličastna bitja. Nam zaupate kakšno zanimivost o
to je pa tudi vse.
V Zasavju ste že precej poznani, sodelu- konjih, ki je še ne poznamo? Kako na
jete tudi s šolami. Kaj pa izven Zasavja? primer spijo?
Konji stoje dremajo, to je pri njih naPoznajo Mišin dol?
Izven Zasavja smo že precej poznani, va- gonsko, da bi v primeru nevarnosti lahko
bijo nas na različne dogodke. Sodelovali zbežali pred plenilcem. Ko je konj sprosmo že na festivalu v Domžalah, v Novi ščen in zaupa, se uleže in smrči.
Gorici … Otroci, ki nas obiskujejo na ran- Ste tudi mama. Ali sin deli z vami ljubezen do konj? Ste jo prenesli nanj?
ču, pa prihajajo iz vse Slovenije, enako
Jih ima rad, ne kaže pa večjega zanimavrtci in šole.
Kako sicer, ob dnevih, ko nimate obisko- nja in navdušenja. Ga niti ne silim, če mu
valcev, poteka delo na takšnem ranču? ni, mu ni. Raje je vitez in lovi zmaje po
gozdu. Se mu pa zdi fino, ko na ogled
Zahteva veliko dela?
V tem času so konji na paši, kar pome- konj pridejo njegove sošolke. Takrat jim
ni, da ni preveliko skrbi in dela. Sami se pove, da so to njegovi konji.
najejo, jaz pa poskrbim, da imajo dovolj Za konec pa le še o prihodnosti
vode. Konji so se tako prikupili sosedom, Mišinega dola. Boste pod svoje okrilje
sprejeli še kakšnega konja? Ali boste
da so jim še ti odstopili svoj travnik. Na
ostali pri trenutni konjski družini? Se
splošno se s sosedi zelo razumemo in
si med seboj pomagamo. Ko so konji v obeta še kakšna novost?
hlevu – moj je tak, da lahko ves čas ho- Če bi mi finance dopuščale, bi naredidijo ven in noter –, jim pripravim seno la hlev, v katerem bi lahko bivali starejši
za ves dan, očistim hlev in je opravljeno. konji, da bi lahko ostali pri meni. In še en
Pozimi jim poleg sena dajem še vitami- hlev za najemnike, da bi lahko ljudje pri
ne in minerale. Ni torej strogega urnika, meni imeli svoje konje. Želja je tudi poda bi morala ob šestih zjutraj biti v hlevu. krita jahalnica, da bi se lahko jahalo tudi
Predvsem pregledujem in pazim na njih v dežju.
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Avtor: Gregor Lisec • Foto: m24.si

Zanima me, do kam lahko grem in kje se bo ustavilo. Če se bo
Je sredi avgusta leta 2016, ko je takrat naslednji, ko bo po mojem mnenju celo
skoraj 33-letni Peter Kauzer na sijaj- najpomembnejša sezona v moji karieri.
nem sprejemu navijačev v Hrastniku Do tja še prideva, vendar malo razložiparadiral s srebrno olimpijsko kolajno te, prosim, najprej, kaj ste mislili s tem,
iz Ria, kdo pomislil, da 'Kapsl' ne bo v da nekdo pazi na vas tako, da vam
čolnu na brzicah dočakal še ene olim- sodniki po mnenju marsikoga krivično
pijske sezone, svoje četrte v karieri? Kdo 'pribijajo' sekunde?
misli, da v Tokio ne bo šel v lov na zlato? Poglejte, jaz sem sam dopustil, da sem
Ta ne pozna hrastniškega šampiona, ki prišel v situacijo, da so lahko drugi odkljub (predolimpijski) sezoni brez zma- ločali o moji usodi. Me je pa zmotilo,
ge kot rojeni zmagovalec razmišlja le o da so bila dvojna merila. Meni so dali
kazen, drugim pa ne, čeprav bi lahko
– zmagovanju.
še vsaj deset tekmovalcev za isto stvar
dobilo 50 kazenskih sekund, ampak jih
niso. To me je zmotilo. Če so pravila za
vse enaka, naj tako tudi bo. Ne pa da za
enega veljajo, za drugega ne.
Vas ta dvojna merila kaj skrbijo tudi za
prihodnost, ali imate vendarle občutek,
da je to preteklost?
Sploh se ne bom s tem obremenjeval.
Od sedaj naprej ne bom več dajal možnosti, da bi do tega lahko prišlo. Dobro,
napake seveda lahko vedno pridejo,
voda se spreminja, je nepredvidljiva.
Še ena sezona je pod streho, kako bi Sploh v kajaku, v moji disciplini, pa so
razlike tako majhne, da moraš malo
jo ocenili?
Kot toplo-hladno oziroma kar bolj hla- tvegati in je kratka pot od junaka do
dno kot toplo. Edina svetla točka so bile bedaka, po domače povedano (smeh).
stopničke v Tacnu (na tekmi svetovnega Tehnika je tako napredovala, da se vozi
pokala op. p.) in četrto mesto v Pragi na vedno bolj 'na knap', čeprav morda
zadnji tekmi svetovnega pokala. Tista včasih to niti ne bi bilo potrebno. Ampak
vožnja je bila v bistvu še najboljša, kar te potegne, ko želiš še nekaj dodati.
sem jih letos pokazal. Lahko bi se tolažil Vemo, da ste rojeni zmagovalec, letos
z drugim mestom v skupnem seštev- pa zmag ni bilo. Vas to kaj žre, morda
ku svetovnega pokala, ampak se ne dodatno podžiga za naprej?
morem. Cilj sezone je bila kolajna na Žre me ne, ker sem sezono pustil za sesvetovnem prvenstvu, ker je to navse- boj. Nekaj pozitivnega sem iz nje izvlezadnje bila tudi prva izbirna tekma za kel in zdaj sem osredotočen le še na to,
olimpijske igre. Tako da sem si malo da odpravim napake. Pravijo pa mi, da
otežil kvalificiranje v Tokio, vendar bolje, je to res lahko dodatna motivacija za
da je bilo letos tako, kot da bi bilo nas- starega konja (smeh). Jaz mislim, da je
ta položaj, v katerega sem se spravil s
lednje leto.
Na nekaterih najpomembnejših tek- slabšo sezono, z vidika olimpijskih iger
mah sezone, tako svetovnem kot zame dober. Saj tudi sicer ne bi ničesar
evropskem prvenstvu, ste brez boja za prepustil naključju, zdaj pa sem samo
kolajne ostali, ker so vam sodniki, kot še bolj odločen. Vse bom vložil v to, šel
da bi vas vzeli na piko, pripisovali 50 bom 'all-in', potem pa bomo videli, ali
kazenskih sekund pribitka. Ste že ugo- se bo to obneslo ali ne.
Preden pogledava tja proti daljnemu
tovili, komu ste se tako zamerili?
Niti ne, da sem se zameril, ampak re- Tokiu, ki pa je iz meseca v mesec bližje,
kel bi, da nekdo pazi name, če se lahko se morava spomniti Ria. Kako daleč se
malo pohecam. Daje mi določene si- vam zdi danes, več kot tri leta kasneje?
gnale. Kot pravim, še dobro, da se mi je Kot da bi bilo včeraj. Res. Tako na hitro
to dogajalo v tej sezoni in se mi ne bo v so se obrnila ta tri leta, da je to neverjet36

•

Hrastov list št. 27

•

December 2019

no. Ko zdaj poštudiram, da so naslednje
leto že nove olimpijske igre … Takrat po
Riu sem rekel, da opravim še en olimpijski ciklus in si poskušam izboriti še svoje
četrte olimpijske igre. Prav spomnim se,
ko sem si rekel, da bo to verjetno najtežje štiriletno obdobje v moji karieri,
ampak so leta tako hitro minila, da res
ne vem, kam so šla (smeh).
Kaj od, predstavljamo si, da vašega
najlepšega poletja kariere, vam je najbolj ostalo v spominu?
Na žalost mi prihod v cilj ni ostal v spominu. Imam 'blackout' (smeh). Tako da
ne morem podoživeti, kaj sem takrat
občutil. Vem le, da sem bil olajšan. To je
edino, kar vem. Bolj mi je v spominu ostalo, ko sem se vrnil iz Brazilije domov in
se lahko ulegel na domač kavč. Se umiril, bil s svojimi. Ko sem takrat potegnil
črto, sem bil zadovoljen in izpopolnjen.
Pa tudi tisti sprejem s srebrno olimpijsko kolajno okrog vratu v Hrastniku bi
najbrž z veseljem podoživeli …
Uh, ja. Še kakšnega večjega si bomo
privoščili prihodnje leto, če bo razlog
za to (smeh).
Koliko ali konkretno kaj vam je dala
olimpijska kolajna, ko ste jo enkrat
končno dobili? Tako dolgo ste si jo želeli in niste obupali …
Dobil sem zadovoljstvo in mirnost. Ko
bom zaključil kariero, si mi ne bo treba postavljati vprašanja, kaj vse bi dal
zanjo, kaj vse bi moral narediti, zakaj
je nisem dobil … Saj sem dosegal velike
zmage v vseh tekmovanjih, imam naslove prvaka z vseh velikih tekem, sem
zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala, ampak ostala bi mala črna
pika, če ne bi imel še olimpijske kolajne.
Veliko mi pomeni, da sem pustil pečat v
slovenskem športu, v kajaku pa sploh.
Povejte nam, če morda poznate odgovor, kaj imate Zasavci v sebi, da ste
v individualnih športih tako uspešni.
Imamo vas, enega najboljših kajakašev na svetu, kolesarskega superšampiona Primoža Rogliča, verjetno že
najboljšega namiznoteniškega igralca v Sloveniji Darka Jorgića, železnega
triatlonca Denisa Šketaka … V čemu je
skrivnost?
Vsi pravijo in jaz se s tem popolnoma
strinjam, da smo trmasti. Prepričan

sem, da nam delajo krivico, ko pravijo,
da smo Zasavci majhni. Mogoče imamo oteženo pot, ampak to nas samo
podžge. Nekoč znaš pogledati čez sosednji hrib, razširiti obzorja in videti, da
je tudi zunaj Zasavja nov svet, ki ga lahko tudi mi dosežemo.
Vi boste prihodnje poletje pogledali vse do Tokia, kjer seveda nihče ne
dvomi, da boste nastopili. Na začetku
najinega pogovora ste dejali, da bo to
najpomembnejša sezona v vaši karieri.
Zakaj?
Ker je iz leta v leto težje. Če me vprašate,
kakšen je recept, da se še vedno lahko borim z deset, petnajst let mlajšimi
in jih lahko še vedno premagujem, vam
ne znam odgovoriti (smeh). Ampak jaz
se s tem ukvarjam, ker me zanima, do
kam lahko grem. To me vleče naprej. To
vprašanje, kje se bo ustavilo, če se bo.
Verjetno nam niti ni treba spraševati,
če bi od sebe zahtevali preveč, če bi
napovedali zlato v Tokiu?
Ne. Dokler se čutim sposobnega, grem
na vsako tekmo zmagat! Oziroma s ciljem zmagati. Je pa res, da ima iste cilje

še deset ali petnajst drugih tekmovalcev.
In vemo, da gre za šport, v katerem moraš od štarta do cilja dati vse od sebe,
potem pa videti, kam te to pelje. Če do
zlata, super, če do petega mesta, je pač
to bil tvoj maksimum. Na tekmah, kot je
olimpijska, se ti mora sestaviti cel mozaik. Lahko si najboljši, najbolje pripravljen in zmagaš vse tekme do olimpijskih
iger, pa jaz ne bom dal roke v ogenj, da
boš dobil olimpijsko zlato kolajno.
Ne nazadnje ste to spoznali na lastni
koži, kajne?
Res je, London 2012 je bil tak …
Kako se boste lotili olimpijske sezone,
priprav nanjo? Po ustaljenem programu izpred Ria?
V sezoni pred Riom sem se vračal po
hudi poškodbi, tako da sem takrat razmišljal predvsem, da do konca sezone
pridem na nivo, na kakršnem sem bil
pred poškodbo. Potem pa graditi naprej zgodbo do olimpijade. Letos se sezona ni razpletla tako, kot sem si želel
in zastavil, predvsem nisem nobenega
finala oddelal tako, kot bi moral. Tako
da je načrt, da grem konec decembra

za dva meseca v Avstralijo, kjer bom
imel svoj mir in se čim bolje pripravil na
sezono. Delal bom na temu, da bo čim
manj napak, šel bom iz tekme v tekmo.
Po toliko letih točno vem, kaj je treba
delati, da rezultat zagotovo ne bo trpel
zaradi pripravljenosti. To pa je to. Samo
umiriti se moram, pa bo vse OK.
O konkurenci ste že povedali, da je
mlajša od vas. Kako je z močjo? Je veliko fantov, ki jih bo težko premagati?
Olimpijskega prvaka iz Ria ne bo, ker
se v Tokio ni uvrstil. Tudi proga je tam
specifična in vemo, da je pri mladih
tako, da se spustijo na glavo dol, potem
pa če 'pali', 'pali' (smeh). Lahko so zelo
hitri, ampak bolj podvrženi napakam.
Vendar sploh nima preveč smisla razmišljati o konkurenci. Vsak, ki je na štartu, je konkurent, na koncu pa si največji
konkurent sam sebi.
Bi na olimpijske igre v Tokio prihodnje
leto vzeli Petra Kauzerja iz leta 2012,
ki je bil v Londonu z naskokom prvi favorit in morda na vrhuncu moči, če bi
imeli to možnost? Ali imate raje tega
Petra Kauzerja, ki ga poznamo danes?
Tak, kot sem bil takrat, sem bil takrat, tak
kot sem sedaj, pa sem sedaj. Bom pa
tako rekel: če bi bil leta 2012 tak, kot sem
sedaj, bi bil tudi rezultat malo drugačen.
Ampak vse se naredi z razlogom. Je že
moralo biti tako, kot je bilo.

Avtor: Gregor Lisec • Foto: ITTF

Cilj so olimpijske igre
Trenutno najboljšemu slovenskemu namiznoteniškemu igralcu Darku Jorgiću
je uspel nov podvig. Na zadnjem letošnjem turnirju ITTF World Tour Platinum
v Linzu se je v konkurenci 197 prijavlje-

nih uvrstil med najboljših 16, njegov pohod je zaustavil šele prvi igralec sveta,
Kitajec Fen Zhendong. Jorgiću, ki je na
izredno močnem turnirju s prisotno večino največjih asov tega športa med

drugimi izločil 14. loparček na svetu,
Korejca Janga Woojina Janga, se tako
obeta nov skok na jakostni lestvici. Pa
že zdaj, pri zgolj 21 letih, je na zelo dobrem 49. mestu, v hrbet mu gleda tudi
slovenska legenda iz Jajca Bojan Tokić.
Hrastničan je lahko z letošnjo sezono
zelo zadovoljen, kajti odlično mu gre
tudi v klubski opremi, s Saarbrücknom
se bori za naslov nemškega prvaka.
Pa cilji za naprej? »Vsekakor da ostanem čim višje na lestvici, da se uvrstim
na olimpijske igre in da čim bolje odigram turnirje, ki me še čakajo,« je kratko in jedrnato povedal hrastniški športni
dragulj.
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Dolski rokomet nekoč, danes in jutri
Tovariš Mare pravi, da se bo še dolgo
igralo
Marko Planinc, eden od očetov rokometnega kluba na Dolu, dolgoletni trener
in vodja v svojih zlatih časih ene najbolj cenjenih rokometnih šol v državi ter
eden glavnih 'krivcev', da se je na Dolu
igrala prva liga, o preteklosti, sedanjosti
in prihodnosti dolskega rokometa.
Nedavno je na gala prireditvi ob 70.
obletnici Rokometne zveze Slovenije na
Ljubljanskem gradu prejel zlato plaketo za doprinos slovenskemu rokometu.
Če kdo, si jo je 'Mare' za prijatelje in
svojčas 'tovariš' za številne mlade rokometaše zaslužil, kot bi si nekoč spomenik v Dolanki. Kdo ve, kako bi izgledali
sobotni večeri na Dolu, pri marsikomu
rezervirani za ogled rokometnih tekem,
če Marko Planinc in ostali zanesenjaki
iz njegove generacije – Darko Planinc,
Rado Venko, Brane Majes, Bojan Kreže
idr. – ne bi v osnovni in srednji šoli vzljubili rokometa in leta 1982 ustanovili
kluba. Začelo se je s krvavimi koleni na
asfaltu pred šolo, končalo se ne bo še
dolgo, poudari Planinc.
Pravi razcvet dolskega rokometa, katerega vrhunci so bili nastopanje v
prvi slovenski ligi v sezonah 2016/17 in
2018/19 ter preboj na finalni turnir pokala Slovenije v sezoni 2014/15, je nastopil
z izgradnjo Dolanke leta 1998. »Takrat
smo lahko doživeli to našo rokometno
šolo. Meni je bilo zelo pomembno, da to
naredimo tako, kot je treba. In res je bil
v naslednjih letih Dol pojem v Sloveniji.
38
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Naša mini rokometna šola je bila takrat
najboljša v državi, zagotovo. To se je
poznalo tudi v pionirskih konkurencah.
V enem letu so bile vse štiri pionirske
generacije na finalnem turnirju slovenskega prvenstva, generacija ’92 je bila
celo državni prvak. Takrat smo šolo razširili na Sedraž, Rimske Toplice, Hrastnik,
tako da smo bili zelo razvejani,« se je
Planinc spomnil najbolj produktivnega
obdobja. »Sčasoma se je to odrazilo
na uspehih članov, vse do tega, da so
prišli v prvo ligo. Jaz sem ves čas sanjal
to prvo ligo, ker se mi je ves čas zdelo,
da si jo zaslužimo, da smo tako dobri.
V klubu pa so se malo bali financ, pa
da morda nismo tako dobri … Saj veste,
igralci na Dolu niso bili nikoli tako ambiciozni, kot recimo v Trbovljah. Bili so
zadovoljni, da igrajo na Dolu, tudi da
napredujejo, nikoli pa v njih ni bilo tistega ubijalskega nagona, da bi gradili
svoje kariere. To mi je žal. Ker je bilo kar
nekaj zelo, zelo talentiranih igralcev, ki
bi lahko uspeli v slovenskem prostoru,«
je razmislil dolgoletni trener in rokometni delavec, sicer ugledni novinar.
Konkurenca športov, padec elana,
starši, stroka …
Prvo ligo so na Dol pripeljali točno ti
domači fantje, produkti dolske šole, ki
so šli skozi roke obeh Planincev, Venka,
Mirana Hribška … Iz praktično vsake
generacije je zrasel kakšen igralec za
prvo ekipo. Danes ni več tako oziroma ne bo jutri, ko bodo 'adidaske' še
zadnjič iz kurilnice v Dolanki odnesli Gregor Klepej, Jasmin Ramić, Amal

Ajdari, Domen Hribšek, katerih leta več
niso njihovi zavezniki. Nekako v skladu
z umikom omenjenih trenerjev na čelu
s 'tovarišom Maretom' je namreč produktivnost rokometne šole padla, odmevnih dosežkov je bilo vse manj, prav
tako mladih rokometašev, da na Dolu
niti niso več mogli prijaviti ekip v vse
starostne kategorije državnega prvenstva. Nastala je skrb vzbujajoča luknja
za prihodnost članske ekipe. »Razlogov
je več. Eden je ta, da je konkurenca
športov čedalje večja. Drugi, da je mogoče malo padel elan. Eden mora to
vleči naprej. To so ure in ure dela, česar
nihče ne vidi. Jaz sem velikokrat delal
ponoči sezname, sestavljal ekipe, ker si
moral tehtno razmisliti, kako poskrbeti, da bo čim več fantov čim več igralo
in tako napredovalo. In obenem delati
rezultate, čeprav meni ti niso bili nikoli
tako pomembni. Ampak mi smo bili tako
dobri, da smo zmagovali. Tretji razlog
pa je ta, da so se starši preveč začeli
vmešavati v strokovno delo. Niso samo
podpora, kar bi morali biti, ampak se
vmešavajo v to, kdo bo igral in koliko.
Jaz tega nisem nikoli pustil. Malo pa je
zatajila tudi stroka, ki ni več to, kar bi
morala biti,« je ocenil Planinc. Pa se bo
dalo – upajmo, da ne prej kot čez nekaj
let – nadomestiti zdajšnjo generacijo z
lastnimi fanti? »Vprašanje je, kako hitro
bodo uspeli h članom potegniti mlade
in jim dati priložnost. Saj jih imamo nekaj, od Simončiča, Zobariča, Semeta,
Blagotinška … Oni morajo igrati, dobivati priložnost. Nimam več toliko vpogleda, koliko jih je zadaj, mislim pa, da so
jih veliko izgubili, ker jih niso pravočasno vključevali. Vsaj eden na generacijo
mora pri 17 letih priti v člansko ekipo in
tam tudi vsaj malo igrati. Pomembno je,
da igralci, kot so Klepej, Hribšek in ostali prenesejo svoje izkušnje na mlade.
Ni mačji kašelj odigrati dve, tri sezone
v prvi ligi. To ti ostane,« odgovarja izkušeni rokometni zanesenjak, vseeno
optimističen glede prihodnosti dolskega rokometa: »Prepričan sem, da se
bo rokomet na Dolu še dolgo igral. Nič
hudega ne bo, če se nekoč spet izpade
v drugo ligo in se odigra dve, tri sezone
tam, pa potem spet vrne. Čeprav bi pa
bilo dobro za vsako ceno obdržati vsaj
to 1. B ligo. Če to uspe in znamo vključiti
mlade, se za prihodnost ni treba bati.
Nisem pa za to, da se vozi igralce od

drugod, ki niso nič boljši od domačih,
čeprav se zavedam, da bo problem ob
slovesu zdajšnje generacije.«
Kar smo naredili, je neponovljivo
Pa ne samo domače fante, tudi domače
trenerje bi po Planinčevem prepričanju
morali bolje izkoristiti. Kar nekaj je dobrih ali potencialno dobrih, ki jih trenutno
ni zraven. No, med njimi je ne nazadnje tudi Planinc sam, ki se je umaknil že
pred leti. »Po pravici povedano sem se
malo naveličal. V klubu sem delal več
kot 30 let, po nekaj ur na dan sem dal
rokometu in človek se izpoje. Poleg tega
so stvari začeli prevzemati mlajši in čisto pošteno je tako. Ampak potem hodiš
na sestanke, kaj predlagaš, si pameten,
a počasi vidiš, da to ni več to. V nekem
trenutku se vprašaš, zakaj bi »matral«
sebe in druge. Mladi delajo po svoje,
imajo svoje poglede, jaz pa sem zelo
spoštoval tradicijo. Zdi se mi, da je tega
spoštovanja zdaj malo premalo. Ne ve
se več, kdo je kaj naredil in bilo je nekaj
situacij, ko sem se počutil malo odveč.
Saj zadeva se je peljala naprej. Nekaj
časa sem še vztrajal pri mini rokometu, ampak če nisi celostno v tem, ne gre.
Moje prepričanje je, da mora šolo voditi
nekdo, ki bo bdel nad vsem. Mora izbirati trenerje, sestavljati ekipe … Ko tega
ni bilo več, to ni bilo več zame. Zato sem
se umaknil,« je razložil Planinc. Obstaja
kakšna možnost, da se še kdaj vrne?
»Ne vem. Po pravici povedano sem se
v nekem trenutku prav zgrozil, ker me
niti na tekme ni več vleklo. Pa so ti fantje, ki igrajo za člane, v bistvu vsi moji
igralci. Bila je sobota zvečer in sem se
spomnil, da je tekma, a me ni potegnilo v Dolanko. Včasih pa nisem zamudil
od dopoldneva naprej nobene pionirske tekme. Vsako soboto. Nikoli ne reci
nikoli, ampak težko je ponavljati stvari.
Tisto, kar smo naredili, je neponovljivo.
Kamorkoli sem prišel, so nas spoštovali.
Še nedavno na prireditvi RZS v Ljubljani
mi je marsikdo stisnil roko in moram reči,
da sem bil vesel, ker sem videl, da ljudje
to cenijo. Res pa je, da te drugod veliko
bolj cenijo kot doma.«
Res je škoda, ker takih ljudi ni več zraven. A saj veste, kako pravijo – nobena
zgodba ni večna. No, če je prava, ostane za vse večne čase. In ta je (bila)
prava.

Avtor: Gregor Lisec • Foto: osebni arhiv sester Haberl

Kolajn kot gob po dežju
Skorajda ne mine teden, da se trboveljski
Karate klub ne bi pohvalil s kakšnim lepim uspehom Hrastničank Barbare in
Urše Haberl.
Ne vemo, kakšno omaro, škatlo ali predalnik za pospravljanje kolajn imata
doma sestri Haberl, ampak mora biti
velik(a)! Če jih morda obešata na steno,
obstaja nevarnost, da se ta zruši pod
težo žlahtnih kovin. Samo to jesen sta
domov v Hrastnik prinesli cel kup novih.
Barbara blesti v konkurenci članic do 55
kilogramov, Urša pri mlajših članicah do
21. leta starosti in 50 kilogramov, pa tudi
pri članicah že zbira kolajne in zmage.
Obe sta z dosedanjim delom sezone,
kakopak, zelo zadovoljni. »Zdi se mi, da
sem na vseh tekmah pokazala največ kar
znam in sem z nastopi kar zadovoljna.
Seveda pa se najdejo stvari, ki bi jih lahko
storila drugače, bolje,« rezerve sicer še
vedno vidi Barbara, ki je sezono odprla z
dvema zlatima medaljama na mednarodnem turnirju v Čakovcu, nato vzela zlato
in srebro v Mariboru … »Najbolj ponosna
pa sem na 1. mesto, ki sem ga dosegla na
mednarodnem turnirju Croatia open na
Reki. Turnir velja za enega najmočnejših
in do sedaj mi tam še ni uspelo osvojiti

kolajne,« je razložila starejša od sester.
Uršina žlahtna bera je primerljiva.
»Večina tekem, katerih sezona se je
otvorila z začetkom študijskega leta, je
izbornih tekem za prihajajoče evropsko
prvenstvo. S svojimi nastopi na njih sem
zadovoljna, a so še napake, katere je
potrebno popraviti in iz katerih se iz tekme v tekmo učim. V Čakovcu sem dvakrat osvojila drugo mesto, nato je skoraj
vsak teden sledila nova tekma. Na vsaki
sem dala svoj maksimum in poskusila
zabeležiti čim več zmag oziroma borb.
Najboljši rezultat ob začetku sezone pa
je tretje mesto na mednarodnem turnirju
v Reki,« pa je črto pod opravljeno potegnila Barbarina mlajša sestra.
Obe sta kot glavni kratkoročni cilj izpostavili veliko tekmovanje, vsaka svoje.
Urša, ki je na prvo mesto sicer postavila
študij, a ga bo poskušala čim uspešneje
usklajevati s športom, si ob čim boljših
uvrstitvah na naslednjih izbornih tekmah
želi preboja na mlajše člansko evropsko
prvenstvo v Budimpešti. Barbara cilja
predvsem na člansko evropsko prvenstvo
naslednje leto v Bakuju. Če bosta tako
nadaljevali, najbrž ni bojazni, da jima ne
bi uspelo.
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Sveta Barbara ima kapelico v Hrastniku
Zavetnica rudarjev, sveta Barbara, ima
god 4. decembra. Njen god postaja vsako leto bolj pozabljen. Z odhodom rudarjev iz jam, še bolj pa z odhodom starih
knapov s tega sveta pod njeno okrilje se
v starih časih mogočen praznik v naših
revirjih umika v pozabo. Stari knapi so se
ji priporočili ob vsakem odhodu v jamo
in zahvalili ob srečnem prihodu iz nje. To
je bila globoka vera in veliko zaupanje v
njeno pomoč. Ob njenem godu čestitka
vsem rudarjem.
Direktor rudnika je sicer ostal brez rudarjev, a ni pozabil na našo svetnico.
Zato lahko zdaj že v novembru od da-

leč opazujemo lepo osvetljeno kapelico,
zgrajeno pred vhodom v jamo Hrastnik.
Kipec svete Barbare je delo kiparja
Franca Ravnjaka iz Šoštanja. Kipec ni
nastal po naročilu, pravi kipar, rudarji
iz Hrastnika so ga opazili na razstavi v
šoštanjski termoelektrarni. Takoj so sklenili skulpturo odkupiti in jo postaviti na
vidno in tako rekoč zgodovinsko mesto:
pred obnovljeni vhod v jamo Hrastnik.
Kapelica je prav gotovo zadnja, ki so
jo postavili v revirjih v čast svetnice, in
predstavlja veliko dragocenost. Je kot
spomin na vse rodove rudarjev RTH, ki
jih je dvesto let čuvala.

Kapelico si sedaj ogledajo udeleženci
Jamatlonov, ki jih tako skrbno organizira Zavod Savus skoraj ob vsakem prazniku z ozirom na rudarstvo. Mogoče
ob teh množičnih udeležbah v kakšnem
športniku le vzbudi zanimanje za našo
zavetnico.
Hrastniški rudarji jo lahko gledamo
samo skozi rešetke ograjenega dvorišča
ob kapelici. Lepo je videti, da ji sveti večna lučka.
Prispevek nam je poslal bralec Franc Potrpin, star rudar, kot
se je poimenoval, ki bi s prispevkom rad iz pozabe iztrgal
vsaj delček lepe navade rudarjev ob godu svete Barbare.

Avtorica: Irena Senčar • Foto: Anja Trstenjak Innes, osebni arhiv

Kakršno koli delo, kjerkoli
Any work, anywhere (Kakršno koli

Pogovarjali sva se preko spletne kle-

delo, kjerkoli; op. p.) … Naslov spletne

petalnice, zvečer po njenem času. V

strani in hkrati želja Anje Trstenjak,

izrazito hrastniškem dialektu mi je

ki jo je življenje leta 2010 iz naše do-

nasmejano pojasnila, da mora kma-

line odpeljalo v širni svet. Par klikov,

lu v posteljo, ker jo naslednji dan

urejanje dokumentacije, rezervacija

čaka mud run (tek po blatu; op. p.).

enosmerne letalske vozovnice in …

Prosim?! A začnimo na začetku.

akcija! Anja je človek dejanj. Danes z
družino živi na Novi Zelandiji.

Avtorica: Maruša Stoklasa Drečnik
Informator: Leopold Podmenik

Šjir lukna
Včasih je u glažut vladala posebna hierarhija. Točen se je vejdel,
gdu je pršu ta pru in gdu ta zaden. Šihmajstri so imeli tako vse
pod kontrolo. Dobesedno. Tam, kjer se je ročno pihal, je blu zlo
vroče. Skuz! Sploh pa pulejt. Puzim je še nekak šlu. No, takrat
smo se znal tudi kej pogrejt. Vedno so pri pjič udnašale tut lušne
punce. Za vse smo vejdl, kam kjira spada. Tudi za tiste, ku so se
hotle kdaj pugrejt. U šjir lukn. Tu je prostor, pod pečjo, kamor si
se lahko odmaknil – tudi s kakšno lušno žjinsko. Naredil si svojo
normo, se pozimi malce pugreu, nabrau novih muči ter spučiu.
Potem pa nazaj pihat, delat. Ja - vsi smo bili zadovoljni.
ŠJIR LUKNA

PODPEČJE

GLAŽUTA

STEKLARNA

ŠIHMAJSTRI

NADREJENI

Občina Hrastnik in RKS-OZ Hrastnik
Vas vabita v petek, 13. decembra 2019, ob 16. uri
v Športno dvorano v Hrastniku
na tradicionalno novoletno srečanje.

Prihodnost je ponujena razprta dlan,
za dotik – umik – dejanje – pričakovanje
– ali le za sanje......
Predsednica RKS-OZ Hrastnik:
Belinda Ladiha
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Vljudno vabljeni.

Marko Funkl
Župan občine Hrastnik

Anja, kdo si?
Sem Anja Trstenjak, poročena Innes.
Mama dveh deklet, starih 4 in 6 let, torej zaposlena »na polno«. Smeh.
Kdaj, kam in zakaj iz Hrastnika,
Slovenije?
V tistem obdobju sem živela doma,
pri očetu, in delala v Veletekstilu v
Trbovljah. Le-ta se je zapiral, znašla
sem se pred odločitvijo, kaj in kako
naprej. Vedela sem, da si želim spremembe. Nekaj let pred tem je Slovenija
vstopila v EU, kar je iskanje zaposlitve
izven meja naše države precej olajšalo.
Vedno sem si želela živeti nekje na severu, malo sem pobrskala in preverila,
kje bi se našlo kaj primernega zame.
Našla sem razpis za mesto receptorke v hotelu na Šetlandskih otokih in se
prijavila. Že naslednji dan sem dobila
pozitiven odgovor, v službi dala odpoved in rezervirala enosmerno vozovnico. V roku dobrih dveh tednov sem že
letela na sever, novim dogodivščinam
naproti. Časa za kakšno paniko ni bilo,
mogoče le kakšen trenutek negotovosti na letalu, ko ne veš, kaj te pravza-

prav čaka. Pa našo babico je skrbelo.
A imela sem dovolj prihrankov, da bi se
lahko vrnila domov, v kolikor bi šlo kaj
narobe. Skrbi so bile odveč, že začetek je bil krasen, ker sem na Šetlandske
otoke prispela na enega redkih sončnih
dni, to je bil zame nov svet, vse je bilo
fascinantno.
Šetlandski otoki so zelo izolirani, trajekt s celine je do našega mesta vozil 12
ur, let pa traja dobro uro in pol. Otok
ima okrog 22.000 prebivalcev, življenje
je umirjeno, otoško. Ni Mcdonaldsa, ni
velikih trgovskih centrov, zabav … Šele
pred par leti so zgradili malo večji sodobnejši kompleks s teatrom in kinodvorano, prej ni bilo praktično ničesar. A
ljudje so izredno prijazni in odprti, narava pa prelepa. Vreme pa … Hja, na
Šetlandih velja pregovor: »Ni slabega
vremena, le neprimerna oblačila.« Pa
za frizuro ti ne sme biti hudo!  Letni
časi so sicer razporejeni enako kot v
Sloveniji, tudi zimske temperature so
podobne našim, a sneg zapade zelo
redko. Zato pa dež, veter in babje pšeno, če te dobi slednje, si videti kot da

bi imel ošpice! Poleti se segreje tja do
18 stopinj, tako da je morje namenjeno bolj neoprenu kot bikinkam. Poleti
je svetlo do 1h zjutraj, ob 23h z lahkoto
brez luči zunaj bereš časopis, pozimi pa
trda tema nastopi že ob 16h.
Kako je potekalo tvoje delo, življenje?
Z delom v hotelu sem bila zadovoljna,
zadeve so bile urejene. V tej službi sem
ostala približno dve leti in pol. V hotelirstvu in na podobnih delovnih mestih
zaposlujejo predvsem mlade, veliko iz
tujine, ki si želijo delati zelo intenzivno,
nekaj prihraniti in nato nadaljevati na
drugih področjih. Na začetku sem imela nekaj težav z jezikom, na Šetlandskih
otokih sicer govorijo angleško, ampak
njihovo narečje je tako posebno, da
gre praktično za drug jezik. Kot naša
»šajtrga« proti slovenski samokolnici.
 V našem hotelu so bivali tudi delavci,
ki so bili zaposleni v predelavi nafte –
Šetlandski otoki so namreč bogati s to
surovino – in tako sem spoznala moža.
Kupila sva hišo in si ustvarila družino.
Poroka Slovenke in Škota je bila …
Ah, jaz se sploh nisem želela poročiti.
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Mavrica v soseski Waipukurau, Nova Zelandija

Lubenice na domačem vrtu

Anja in William na poročni dan

Mlini na veter na poti do Wellingtona, Nova Zelandija
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Moj pogoj, da grem v to, je bil: nobene
ceremonije, fanfar in gostov. Za najino
poroko so tako vedeli samo štirje ljudje,
podpisali smo dokumentacijo na magistratu in si privoščili kosilo. Preprosto in
poceni.  William se je poročil v izposojenem kiltu, jaz pa v obleki iz druge
roke. Obdržala pa sem svoj dekliški priimek, ker – to sem jaz, Anja. Tudi če živim drugje, sem še vedno Hrastničanka,
Slovenka. In na to sem ponosna. Še
vedno govorim »po zasavsko« in tako
tudi pišem, kar gre moji mami sicer zelo
na živce.
Po selitvi v hišo sem zamenjala tudi
službo, in sicer sem delala kot receptorka v zobozdravstveni ordinaciji.
Šetlandski otoki omogočajo dobre pogoje za kvalitetno življenje, a po rojstvu
druge hčerke sem se čedalje težje soočala z njihovim neprijaznim vremenom.
A. J. je bila zelo aktivna malčica, želela
si je ven, na zrak, a ni bilo mogoče, ker
bi jo veter odpihnil. V celem mesecu sva
lahko samo trikrat pomolili nos iz hiše.
V tem času se je začela tudi situacija z
brexitom, slišati je bilo mogoče različne
zgodbe o deportacijah in nisem se počutila prijetno. Želela sem drugam.
Pa mož?
Hehe, saj vemo, moški najprej ob
omembi kakršne koli spremembe
»zmrznejo«, ampak se je hitro »odtajal«. Usedla sva se in pogovorila, kako
in kaj. Kakšni so najini cilji, želje, kaj to
pomeni za našo družino. Padla je odločitev – gremo, a kam? Sama ne prenašam vročine, spet sem želela na sever, vleklo me je v Kanado, William za
to sploh ni hotel slišati, želel je nekam
na toplo. Sklenila sva kompromis ter
že na začetku iz nabora črtala Kanado
in Avstralijo, Nova Zelandija pa je bila
ravno pravšnja mešanica obojega.
Selitev štiričlanske družine z majhnimi otroki na drug konec sveta ni ravno
mačji kašelj …
Vedela sva, v kaj se spuščava in dobro
sva se pripravila. William si je poiskal
službo, da smo bili tako upravičeni do
vize, uredili smo dokumentacijo, preverili vse zadeve glede vrtca in šole,
prodali hišo. V približno desetih mesecih smo bili pripravljeni na odhod. V
okviru selitve smo dva tedna preživeli
na Škotskem, pri moževi družini, in dva
tedna v Sloveniji, pri mojih. Vedeli smo
namreč, da potem na takšno pot ne
bomo mogli tako kmalu. Dekleti sta vse

skupaj doživljali kot dogodivščino, za
njiju je bila to zabava. In tako smo leta
2017 zaživeli na Novi Zelandiji.
Živimo v hiši z vrtom, sama sem zaposlena v papirnici, William dela kot električar. Ne moremo si ravno privoščiti
počitnic na Fidžiju, a živimo prijetno
družinsko življenje. Ob nedeljah se radi
zapeljemo na izlet na plažo, dekleti uživata na igralih za hišo, družimo se s prijatelji. Saj veste, življenje je takšno, kot
si ga narediš. Pa naj bo to v Hrastniku
ali v Waipukurau.
Mlajša hčerka, A. J., obiskuje vrtec, starejša, Aria, pa je prvošolka. Šolski sistem
tukaj, predvsem v prvih letih, temelji na
igri. Ni nekega pritiska, poudarek je na
gibanju, veliko se dela na obnašanju,
komunikaciji, socialnih veščinah. Šole
se povezujejo z lokalnim okoljem, ravno
jutri se bom z deklicama udeležila teka
v blatu, s čimer bomo zbirali sredstva
za šolo. Otroci s šolanjem začnejo pri
petih z year zero (ničto leto; op. p.), ko
njihovi učitelji ocenijo, da so pripravljeni na pravo šolanje, pa napredujejo na
naslednjo stopnjo.
Je Nova Zelandija zdaj vaš dom?
Zaenkrat smo tu in nam je lepo. Ne
bom pa rekla, da bomo ostali za vedno.
Nikoli ne vemo, kaj nam prinese življenje, v kolikor se bo kaj spremenilo, se
bova pač usedla in »naštudirala« nekaj novega. Svet je velik, a veliko bolj
obvladljiv kot včasih. Vse je stvar naše
odločitve in izbire.
Kakšne vezi ohranjaš s prijatelji, družino? Kaj te veže na domače konce?
Z mami se slišiva vsak dan preko spletne klepetalnice, lansko leto nas je tudi
obiskala in v januarju spet pride. Takrat
so na Novi Zelandiji šolske počitnice in
njena pomoč bo pri čuvanju otrok prav
prišla.  Prav tako sem na vezi z drugimi člani družine in prijatelji, ohranili
smo stike in vedno poklepetamo. To je
tudi tisto, kar najbolj pogrešam – družina in prijatelji. Pa seveda kakšne vam
povsem samoumevne reči: sprehod čez
stadion do babice, ogled košarkarske
tekme v športni dvorani, pa rokometne
na Dolu. In babičino kuhinjo: štruklje,
jabolčni zavitek, paprikaš … Pa čokolino, cedevito, domačico in barcaffe! 
Kakšno sporočilo za naše bralce?
Vedno glejte s široko odprtimi očmi.
Svet je velik, oglejte si ga in mu pustite,
da vas prepriča. Pa seveda, »kdor ne
riskira, ne profitira!« 

S hčerkama

Mud run

Šetlandski otoki

Mud run
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JUŽNA + OTROŠKI KOTIČEK
Južna je rubrika, ki jo s srčnostjo in znanjem
pripravljajo in urejajo članice Društva kmečkih
žena in deklet Hrastnik.

KRIŽANKA

Pomagaj Božičku prinesti darila

Rubriko ureja: Milena Zupan

HRASTOV
LIST

Šarkelj

SLOVENSKI
ALPINIST
(VIKI)

KRAMP
ROVNICA

OBLEKA,
OBLAČILO

ZORAN
GAREVSKI

OKRASEK,
OKRASJE

OBDOBJE,
DOBA

GRŠKA
ČRKA

MAJHEN
GROZD

V decembru se bomo že malo sladkali. Objavljamo
preprost recept, ki ne zahteva veliko časa. Skoraj
vse sestavine imamo vedno pri roki, med peko
pa lahko postorimo še marsikaj drugega.
Šarkelj je bil na letošnji ptujski prireditvi Dobrote
Slovenije nagrajen z zlatim priznanjem. Še enkrat
čestitke naši članici Anici Draksler.

AMERIŠKI
SKLADAT.
(RICHARD)

SKRIVEN
NAMEN

VID PEČJAK

SLOVENSKI POŠKODBA,
ŠAHIST
DEFEKT
(MARKO)
FIN. PISAT.
PAASILINNA

Sestavine
•
70 dkg mehke moke
•
5 dkg kvasa
•
12 dkg masla
•
12 dkg sladkorja
•
7 rumenjakov
•
1 vanilijev sladkor
•
limonina lupina
•
malo ruma
•
žlička soli
•
3-4 dcl mlačnega mleka
•
20-25 kg rozin namočenih v rumu

OKOSTJE
RDEČI KRIŽ
MRLIČ,
TRUPLO
Avtor:
Vladimir
Milovanović, POVEZAVA
NAJETO
PERO

STOJALO
PRI FOTOAPARATU

ANGLEŠKI VRSTA ZAGLASBENIK VAROVANJA
(BRIAN)
AVTOV

CESTA ALI
PROGA V
SKALI
VULKAN
NA SICILIJI

SUROV. ZA
ČOKOLADO

NIKA JUVAN

SLAVKO
PREGL

NOVOST

ZGODOVIN.
BRATOŽ

CHAPLINOVA ŽENA

FILOZOFINJA SALECL

VSTOP V
PROSTOR

KIPAR
ZAHARIAŠ

RIBIČ S
TRNKOM

DRŽAVNI
PRAVNIK
AVANS,
NADAV

POSLABŠANJE
SITUACIJE

ROMAN W.
SOYINKE
NAZOR,
PREPRIČANJE

ASTAT

GRAF. VEL.,
OSMERKA

Poveži točke

FRANCOSKI
PLEMIŠKI
NASLOV

JOSIP
BROZ

GRUDA
SNEGA

VODNA
PTICA

MLADOST,
NOVOST

REKA NA
HRVAŠKEM

AMERIŠKA
IGRALKA
GARDNER
HRASTOV
LIST

MESTO
KDOR
VZHODNO ANKETIRA,
OD
IZPRAŠEBEOGRADA
VALEC

ČASOPISNI
OGLAS

KAKTUS

SL. PESNIK
(LUKA)

SL. REŽISER
(RAJKO)
NEKDANJI
AM. PREDSEDNIK
(WILLIAM H.)

GORA NAD
BOVCEM

SAMICA
GOVEDA

PIJANEC,
ALKOHOLIK

OTOK V
ALEUTIH

ZEVSOVA
ŽENA
ERNESTO
GUEVARA

PRIPADNIK
TURŠKEGA
LJUDSTVA
V RUSIJI
PRISTANIŠČE V
JEMNU

V presejani moki pripravimo kvasec. Rumenjake,
sladkor, vanilijev sladkor in limonino lupino dobro
zmešamo ter dodamo v mlačno mleko, kjer smo
že prej raztopili maslo s soljo. Zamesimo rahlo testo. Ko dobro vzhaja, ga razvaljamo za prst debelo,
posujemo z rozinami, zvijemo in položimo v namaščen pekač. Dobro vzhajan šarkelj pomažemo
z jajcem, večkrat prebodemo, postavimo v ogreto
pečico in pečemo na 180 stopinj približno eno uro.
Vsaka gospodinja pozna zmogljivost svoje pečice, v
kolikor pa se testo prehitro barva, ga pokrijemo z
vlažnim papirjem.

DAN. KIPAR
NIELSEN

NOR. ARHITEKT BANG

NEM. ZOOLOG (KARL
ERNST)

FRANCOSKI
IGRALEC
(PHILIPPE)

(P)AK

ZOLA EMILE
ZNANSTVENO DELO

IZDELOVALKA TKANIN

NAPADALEC
NA ZNANO
(POLITIČNO)
OSEBO

Ime in priimek:
Naslov in pošta:
Email/telefon:
Podpis:

NOGOMETNI KLUB
GRŠKI
DRŽAVNIK

KRAJ PRI
VELENJU

MESTO V
PIEMONTU

SLOVENSKI
INŽENIR IN
PEDAGOG
(PETER)

Geslo:

PEVKA
ZORJAN

Do 15. januarja 2020 pošljite kupon na naslov Občina
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik. Izžrebali bomo
srečnega nagrajenca, ki bo prejel praktično nagrado.
Nagrajenka križanke iz 26. številke Hrastovega lista je
Marija Lipar. Čestitamo! Nagrado lahko prevzamete na
vložišču Občine Hrastnik.

Bodimo prijazni, pa bosta jesen in zima svetlejši!
In s kosom okusnega šarklja še prijetnejši! 
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