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Resnico, srž človeka, najdeš v njegovem narečju. Materin jezik – kaj je to? Katerega od nas pa je mati prvič nagovorila v
knjižni slovenščini?
(Iztok Mlakar, igralec in kantavtor)
Narečja so zame vedno bila najlepši del našega jezika. Jezika,
ki mi je tako ljub in ki ga vedno znova in znova odkrivam, negujem in se čudim njegovi širini, bogastvu besed. A slovenski
jezik ima nešteto odtenkov in nians, ki ga le še dodatno obogatijo. Kajti prav v narečjih se skriva prava zgodba ljudi.
Na svoje korenine sem bila vedno ponosna in bila tudi na
drugem koncu sveta vedno vesela, ko sem med tujci zaslišala
zvok meni poznanih besed. Res na prav poseben način poboža srce. Pa čeprav me moja nomadska duša vedno znova
in znova žene v odkrivanje nepoznanih delov sveta in kultur in čeprav še vedno utopično verjamem v svet brez mej.
A če je mera prava, je biti ponosen na svoje korenine nekaj
najlepšega.
Zato sama vedno z veseljem povem, da sem iz Zasavja. Da
sem Hrastničanka. Ne moti me niti to, da je prva asociacija
na Zasavje pri sogovornikih še vedno industrija. Je to res tako
narobe? Mar naša industrijska zgodovina nima svetlih točk?
Zame to pomeni tudi moje stare starše in starše, saj prihajam
iz delavske družine. Predstavlja mi delavsko solidarnost, tovarištvo, ki ga danes le še stežka najdemo. Predstavlja mi upore,
boje za boljši jutri. Zasavci smo vedno bili ponosni ljudje, ki
smo se znali boriti za prave vrednote.
Ko pomislim na Hrastnik, pomislim tudi na bogato društveno
življenje. Če kdaj, smo letos, ko je svet zaustavila epidemija,
lahko prvič prav zares zaznali pomen, ki ga imajo društva,
kulturni ustvarjalci in športniki v lokalnem okolju. Kako zelo
bogatijo naša življenja! In kako prazno je naše življenje brez
njih. Zavedali smo se tudi vloge, ki jo imajo javni zavodi, ki nam
ponujajo številne vsebine in neštete možnosti preživljanja prostega časa. In vse to se vedno znova odraža tudi na straneh
tega časopisa, ko vam predstavljamo njihove aktivnosti.
Številka, ki je pred vami, je praznično obarvana, saj ste se jo
v nabiralnike prejeli ravno v času praznovanja občinskega
praznika. 3. julija se naša občina namreč spominja gladovne
stavke rudarjev leta 1934, ki so se ji pridružili tudi steklarji in
kemičarji. A prvič, odkar Hrastov list izhaja, v poletni številki
ni koledarja prireditev ob občinskem prazniku. Zaradi časa,
v katerem smo se znašli, smo morali aktivnosti ob občinskem
prazniku močno oklestiti, enako so se odločila tudi številna
društva in zavodi.
Prav to je tudi razlog, da bo letošnja osrednja občinska proslava potekala le v ožjem krogu občinskih nagrajencev, bomo pa
poskrbeli, da si jo boste lahko ogledali preko posnetka.

A potrudili smo se in vam praznik pričarali na malce drugačen način – s praznično obarvano številko Hrastovega lista.
Namesto koledarja prireditev vas tako čaka posebna priloga
o izvoru poimenovanj hrastniških in dolskih ulic ter zastavica,
predstavljamo vam novo grafično podobo občine, pokažemo
nekaj največjih in pravkar zaključenih investicij preteklega leta
(med drugim otvoritev podvoza na Dirmajerjev hrib, ki so ga
krajani čakali več desetletij) ter v branje ponudimo intervju z
gasilcema Andrejem in Slavkom, na gospodarskih straneh pa
z Ivanko Rožej. Z Vesninim gruntanjem in Nikovim potopisom
pa spoznamo, da se na koncu vsake poti še vedno radi vrnemo
domov. V Hrastnik.
In če se na koncu vrnem k Mlakarjevim besedam – naj vam
ne bo nerodno, če boste kdaj med javnim nastopom kakšno
besedo »zavili po naše« in ježu dodali še tisti j.
Drage Hrastničanke in Hrastničani, ob 3. juliju, prazniku
Občine Hrastnik, vam iskreno čestitam!
– Mateja Jecl, urednica
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Avtorica: Mateja Jecl • Foto: Mateja Jecl, Branko Klančar, arhiv PGD Hrastnik

»Ko ljudi poznaš, ti ne more biti vseeno«

Andrej Ferk in Slavko Draksler. Gasilca, zaposlena v poklicnem jedru, ki že skoraj tri desetletja predstavljata nepogrešljiv tandem v našem mestu. Malo je tistih, ki ju ne
poznajo, pa naj ju poznajo kot gasilca, na katera so se obrnili po pomoč, ali kot človeka, ki vedno najdeta prijazno
besedo. Strokovno podkovana, vedno mirna in preudarna,
nasmejana in z mnogo izkušnjami. Teh se je v vseh letih
nabralo za več kot le nekaj skromno odmerjenih časopisnih strani, ki so pred vami. In prav izkušnje so tiste, ki
so ju večkrat rešile. Skupaj s prostovoljnimi gasilci sta
doživela že nekaj največjih požarov in naravnih nesreč,
reševala življenja sokrajanov. A včasih se stvari ne iztečejo tako, kot bi si želeli, in izgubljena življenja te zaznamujejo do konca življenja. A tudi s tem se naučiš živeti.
Ko se z njima pogovarjaš, vidiš, da ju povezuje predvsem
nekaj – zaupanje. Brezpogojno. Ker brez njega tega dela
ne moreš opravljati. In to bo ostalo tudi po Andrejevem
odhodu v pokoj konec leta. In ko ju povprašaš, če se vidita
kot junaka, odvrneta, da le opravljata svoje delo.
Gasilca, ki sta zaposlena v poklicnem jedru Gasilske zveze
Hrastnik. Je poklicno jedro nastalo z vajinim prihodom ali že
prej?
Slavko: Ta oblika organiziranega gasilstva se je v naši občini pričela leta 1975, ko se je zaposlilo prva dežurna gasilca v
nastajajočem občinskem operativnem gasilskem centru. Leta
1987 sem se zaposlil jaz, dobrih 8 let kasneje pa še Andrej.
Takrat smo na to delovno mesto prišli iz gasilskih vrst ter nato
tekom zaposlitve svoje znanje dopolnjevali s šolanjem in tečaji.
Razlog za nastanek poklicnega jedra je narekovala potreba
po dvigu požarne varnosti, sploh v regiji, kot je Zasavje, ki je
sploh v tistem času imelo močno industrijo. Stalna prisotnost
dežurnega gasilca je omogočala hitrejši izvoz.
Andrej: Smo pa v različnih obdobjih spadali pod različne organe – pod samoupravne interesne skupnosti (SIS), pod ljudsko obrambo, pod občino …, na koncu pa pod Gasilsko zvezo
Hrastnik. Velik napredek je bil tudi v opremi, na začetku namreč še ni bilo mobitelov, tako da je moral biti dežurni gasilec
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ves čas v gasilskem domu, da je lahko slišal telefon. Šele v 90.
letih so bili prvi telefoni z malo daljšim radijem, da si jih slišal
tudi zunaj, nato pa so se komunikacijske linije toliko izboljšale,
da si lahko dežural tudi doma in ni bilo potrebno biti vseskozi
prisoten v domu. Tudi obveščanje ostalih gasilcev je potekalo
s sirenami, ki jih v današnjem času skoraj ne slišimo več, razen
prvo soboto v mesecu.
Kako pa je prišlo do vajine zaposlitve v poklicnem jedru? Je
bila to vajina prva služba?
Andrej: Oba sva pred tem bila zaposlena v TKI Hrastnik.
Najprej sem se zaposlil jaz, bil sem vodja elektro službe, nato
pa je prišel še Slavko, ki je prav pri meni delal pripravništvo.
Slavko se je nato prvi zaposlil kot gasilec, jaz pa šele po tem,
ko so v tovarni določene investicije ugasnile in je prosto mesto
gasilca prišlo ravno v pravem trenutku. Pogoje sem imel, saj
sem bil v reševalni enoti klor, tako da sem zaradi tega imel
opravljene številne tečaje, ki so komplementarni s tečaji in
znanjem, ki ga morajo imeti gasilci, imel sem tudi vozniški izpit za C in E kategorijo, imel sem opravljen tečaj za servisiranje … Ravno letos mineva 25 let od moje zaposlitve kot gasilec,
Slavko pa to delo opravlja že 33 let.
Slavko: Sam sem po izobrazbi električar in ker sem prakso
opravljal v TKI Hrastnik, kot je povedal že Andrej, sem tam nameraval tudi ostati. A naša družina je bila vedno povezana z
gasilstvom, saj smo živeli ob gasilskem domu, oče je kot voznik
tovornjaka ob intervencijah tudi pomagal pri izvozih, tako da
sem imel to v genih. In ko sem ob stoletnici društva pomagal
pri vzdrževalnih delih na gasilskem domu, star sem bil 21 let, se
je ponudila priložnost za zaposlitev in sem ostal tu.
Dva zaposlena, ki pokrivata tri izmene, med tednom, vikendi,
prazniki … Kako zmoreta?
Andrej: Delava zjutraj in popoldne, ponoči in čez vikende pa
dežurava od doma. Pri dežurstvih si pomagava tudi s sodelavci iz društev, brez katerih ne bi šlo. Seveda pa nama lahko
pomagajo le tisti, ki izpolnjujejo pogoje za dežurstvo − sposobnost vodenja, tečaj za dihalne aparate, voznik tovornega
vozila … Dežurni gasilec je prvi na kraju požara ali nesreče, kar

pomeni, da mora biti sposoben in pri delu samostojen, da lahko sam vodi intervencijo, pa naj gori smetnjak ali hiša. In mora
znati dobro oceniti situacijo, da ve koga aktivirati. Takšnega
kadra pa ni tako veliko.
Slavko: Osem let sva že sama, sam že vse od zaposlitve leta
1987 nisem bil niti en dan na bolniški. A ko opravljaš delo z
zadovoljstvom in si delu predan ter čutiš odgovornosti do sebe,
ljudi in sodelavca, to delaš z veseljem. Je pa pri tej službi tako,
da to ni služba z 8-urnim delovnikom, temveč si 24 ur na dan z
mislimi pri njej. Prepleta se nama tudi poklicno gasilstvo s prostovoljnim, kjer imava različne funkcije in zadolžitve. A res sva
dobra ekipa, tako da ob pomoči preostalih gasilcev, ki nama
pomagajo, zmoreva.
Kako pomembne so pri tem delu vajine dolgoletne izkušnje,
da lahko že ob prejemu klica ocenita, za kakšno situacijo
gre?
Slavko: Včasih kdo reče, da nas je prišlo deset zaradi enega
smetnjaka. Ampak mi moramo vedno pomisliti na vse možne
scenarije – mogoče so zraven parkirani avtomobili, na katere
se lahko požar razširi, ali pa je zraven hiša, zaradi česar bi
potrebovali večjo in bolj opremljeno ekipo. Ko se je pred časom prevrnil tovornjak in smo dobili informacijo, da je voznik
ukleščen, sem takoj aktiviral osrednjo gasilsko enoto. Kot prvi
na kraju oceniš situacijo in izdaš navodila za zavarovanje kraja nesreče (protinaletno, protipožarno …). Skupaj z ostalimi
službami – reševalci NMP, gasilsko enoto širšega pomena, se
nato izvede taktični postopek ob prometni nesreči. A ne glede
na vse izkušnje te še vedno lahko situacija na terenu preseneti,
zato je vedno v vsako intervencijo potrebno iti z rezervo.
Gasilci že dolgo ne gasite več le požarov. Pomagate pri
prometnih nesrečah, naravnih ujmah, ste prvi posredovalci,
vozite vodo … Zdi se, da, ko ne vemo, koga v stiski poklicati,
pokličemo gasilce. Je največ opravljenega dela še vedno vezanega na požare ali prevladujejo že druge nesreče?
Andrej: Požarov je vse manj, zasluge za to gre pripisati preventivi in s tem večji ozaveščenosti ljudi. Povečuje pa se število
tehničnih intervencij – pomoč ob naravnih nesrečah (vetrolom, neurja, žledolom, poplave), pomoč pri prenosih obolelih
oseb, pri prometnih nesrečah. Tovrstnih intervencij je vse več
in več. Tu so tudi nesreče v železniškem prometu, reševanje
ljudi iz nedostopnih krajev, reševanje iz vode … Je pa na srečo
res manj požarov oziroma jih zahvaljujoč hitrim intervencijam
ustavimo še predno se razširijo. Problem so požari na nedostopnih krajih, kjer traja, da do požara sploh pridemo. Tu izjemno pomembno vlogo igra ozaveščanje o prepovedi kurjenja
v obdobjih povečane požarne ogroženosti v naravnem okolju.
Slavko: Če pogledamo statistiko – lani smo imeli 80 intervencij,
kar se mogoče sliši malo v primerjavi z na primer Ljubljano,
ampak glede na velikost mesta, število ljudi in cest, je to še
vedno veliko. Od tega je bilo 14 požarov, ostalo so bile tehnične intervencije. Ampak požari so danes veliko bolj nevarni.
Včasih je bilo več lesa, danes pa prevladujejo plastika, vinil …,
ki povzročajo veliko nevarnih plinov in večjo intenzivnost gorenja. Včasih si lahko določene požare gasil brez dihalnih aparatov, dandanes je to praktično nemogoče. Požari so sedaj težje
obvladljivi in mnogo bolj nevarni. In potem velikokrat beremo

kritike ljudi, da kar ni uničil požar, da so uničili gasilci z vodo. A
najpomembnejše je, da požar obvladamo in preprečimo, da
bi se razširil na sosednjo hišo ali stanovanja. A še vedno je
veliko požarov zaradi malomarnosti. V porastu so na primer
dimniški požari, do katerih pride zaradi nestrokovnih in suhih
gradenj, ki otežujejo tudi gašenje. Zato ogromno delamo na
preventivi, se predstavljamo na različnih dogodkih, pripravljamo dogodke v okviru meseca požarne varnosti, delamo z
mladimi, ki nato izobražujejo svoje starše in stare starše.
Je oprema v teh letih napredovala?
Andrej: Na začetku, ko sva se zaposlila, opreme ni bilo veliko, le delovna obleka, škornji, čelada, rokavice, morda kakšen
dežni plašč. Kako se boš pozimi dodatno oblekel, je bilo na
tebi. Z leti je prišlo do razvoja zaščitne opreme, temu so sledili
tudi predpisi. Najino prvo posredovanje je bilo že v malo boljši
opremi, da nisva takoj dobila poškodb. Razvoj je bil na tem
področju res velik. Najpomembnejša je varnost, na tem tudi
vseskozi delamo. Redna izobraževanja, deljenje izkušenj, obnovitveni tečaji, boljša zaščitna oprema in infrastruktura.
Slavko: Od zaposlitve v 90. letih pa do danes je napredek res
očiten, kar se vidi že v sami opremi za zaščito operativnega
gasilca in v sodobnih gasilskih vozilih, s katerimi imaš popolno avtonomnost ob posredovanjih. V vozilih je praktično vsa
oprema, ki je potrebna za uspešno intervencijo. Tudi gasilska
tehnika se spreminja, več je strokovnosti, tako da se trudimo,
da na intervenciji naredimo čim manj škode. Kot poveljnik gasilske zveze se vseskozi trudim, da gremo v korak s časom in
sledimo razvoju.

Prevzem novega gasilskega vozila. Med prejemniki zahval za pomoč pri pridobitvi
vozila sta bila tudi Andrej in Slavko.

Za vama je že kar nekaj intervencij – katera je bila za vaju
najtežja?
Andrej: Kar nekaj jih je bilo. Spomnim se, ko je poplavila Sava
v Podkraju in sva reševala domačina, ki je z vozilom ostal ujet
v vodi. Med reševanjem se je vodostaj Save tako močno dvignil, da nam je zalilo vozila, midva sva bila že do pasu v vodi.
S pomočjo še enega vozila in delovnega stroja smo potem
uspeli vse izvleči na varno.
Slavko: To je bil sicer klasičen primer malomarnosti, kajti cesta
je bila zaprta, a se je občan vseeno odločil nadaljevati pot.
Sava je zelo nepredvidljiva, tudi za reševalce. Bil sem del intervencije leta 2000, ko so v Savi utonili trije raftarji, ki so se
na rafting podali v Zagorju. Takrat smo morali iz vode potegniti tudi žrtve. A danes je tudi ta osveščenost boljša, redno
namreč spremljamo napovedi vodostaja in takoj ko pride
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šali izgube. Ker se je dolga leta obljubljalo nov dom, se ga v
preteklosti ni veliko obnavljalo, zato je bilo potrebno toliko več
dela. Brez članov, ki so v dom vložili nešteto ur dela, to ne bi
bilo mogoče. Sedaj tudi vsi rajši pridejo v dom, tako člani kot
veterani in mladina. Obnovljeno skladišče je na primer prišlo
zelo prav v epidemiji za potrebe civilne zaščite. Dom je sedaj
obnovljen v tolikšni meri, da je funkcionalnost zagotovljena. A
potreben bi bil nov dom, na drugi lokaciji, sploh ker vse akcije
potekajo od tu ven.

Slavko med intervencijo.

Vse več intervencij je povezanih z naravnimi ujmami.

Del njune službe je tudi servisiranje gasilnih aparatov.

voda do določene višine, cesto zapremo in kakršnakoli vožnja
je prepovedana. Tudi to je del naše preventive. Na splošno
spremljamo vse vremenske napovedi in se že na podlagi tega
pripravljamo na morebitne intervencije (na primer če se pričakuje neurje ipd.).
Kaj pa večji požari?
Slavko: Spomnim se požara na rudniških delavnicah leta 1984,
kjer sem tudi sam sodeloval. Še bolj se mi je vtisnil v spomin
katastrofalni požar v Steklarni Hrastnik, ravno letos bo 30 let
od tega. To je bilo obdobje, ko še ni bilo ustrezne zaščitne
opreme in sodobnih gasilskih vozil. Takrat so bila izgubljena
tri človeška življenja, gmotna škoda je bila ogromna, gasilcem
pa je uspelo rešiti proizvodni del tovarne.
Kako se s takšnimi intervencijami, kjer sta priča tudi izgubi
življenj, soočata? Imata na voljo kakršnokoli psihološko pomoč? Ostane to z vama?
Andrej: Velikokrat smo soočeni s takšnimi situacijami. Izguba
življenj v Savi, v prometnih nesrečah, na železniških tirih, najdeni v stanovanjih … Mi poznamo skorajda vsak kotiček naše
občine in s tem tudi skorajda vse občanke in občane. In zato
je toliko težje. In ravno zato je toliko bolj pomembno, da se v
teh trenutkih zbereš, odmisliš vse in vse moči usmeriš v to, da
človeka rešiš in hkrati pri tem ne ogroziš svoje ekipe. A vedno
človeka ne moreš rešiti in to je nekaj, kar moraš premleti in
predelati v sebi, saj posebne psihološke podpore nimamo. No,
sedaj je tudi na tem področju boljše in imamo v okviru regije
tudi takšno pomoč, ob večjih dogodkih na širši ravni se zagotovi zaupnika. A največkrat to predelamo z medsebojnimi
pogovori.
Slavko: Včasih še nekaj ur prej srečaš domačina in z njim izmenjaš kakšno besedo, potem pa te obvestijo o nesreči na
železniških tirih in vidiš, da je prav on žrtev. In ne moreš storiti
nič, poskušaš le biti čim bolj zbran za svojce. A seveda pozneje
04

•

Hrastov list št. 29

•

Junij 2020

Gasilske vaje in prikazi so izjemnega pomena (na fotografiji Andrej).

pride za tabo. Ko ljudi poznaš, ti ne more biti vseeno. Takšnih
zgodb in situacij je zelo veliko.
Andrej: Sam sem reševal svojega sina. Imel je res hudo prometno nesrečo in slučajno sem se nahajal v bližini, ko se je
zgodilo. Ne da bi sploh vedel, da je v avtomobilu moj sin, sem
priskočil na pomoč, pa čeprav nisem bil v službi. Kazalo je, da
sopotnik ni več pri življenju in ko sem mu preverjal pulz, so se
mi oblačila zdela poznana. In nenadoma sem spoznal, da je
v avtomobilu moj sin. Rešil sem mu življenje.
Si medsebojno zaupata?
Andrej: Seveda, brez tega ne gre.
Slavko: Drug drugemu morava zaupati, drugače ne gre. Pa
tudi na splošno mora med vsemi gasilci, ki so skupaj na intervenciji, vladati popolno zaupanje. Pa naj gre za intervencije
pri notranjih požarih, ko vstopaš v goreč prostor, ali pri naravnih nesrečah, na primer pri vse številčnejših vetrolomih in
snegolomih, ko le z zaupanjem ne pride do česa hujšega.

Ljudje se pri gasilcih največkrat obregnejo ob gasilske veselice. Kaj bi jim na to odgovorila?
Andrej: Nekoč je bilo zelo veliko veselic, ne le gasilskih.
Generacijsko se je marsikaj spremenilo, življenje je drugačno,
a krajevne veselice, na primer v Turju in na Marnem, so še
vedno zelo dobro obiskane. So pa veselice za gasilce vir dohodka, ki gre v opremo. Kako bo z veselicami in s tem sredstvi
za gasilce letos, je zaradi epidemije še pod vprašanjem.
Slavko: Veselice so del naše folklore in vir preživljanja organizacij. Vsak, ki kolikor toliko spoštuje gasilce, ne samo takrat, ko
jih potrebuje, na veselice gleda pozitivno in se jih tudi udeleži,
ker ve, da bo s tem podprl gasilce. Seveda pa je to odvisno od
človeka do človeka, pa tudi na splošno je vse manj druženja
med ljudmi. V vsako veselico je tudi vloženo ogromno truda
in dela. Izjemno nas je navdušil odziv občank in občanov, ki
so se udeležili naše veselice ob 130. obletnici PGD Hrastnik.
Dogodek je bil res dobro sprejet in obiskan in tudi prek tega
smo lahko ljudem predstavili naše delo.
Je reševanje mačk z dreves le mit o gasilcih ali sta že rešila
kakšno mačje življenje?
Slavko: Nazadnje prejšnji teden (smeh). Pa ne le z dreves, tudi
s streh hiš in blokov.
Andrej: Enkrat sva reševala mačko s strehe hiše v bližini
Abecede. In nama je vztrajno bežala iz ene na drugo stran.
So se ljudje, ki so situacijo opazovali z blokov, lahko pošteno
nasmejali (smeh).
Gasilci so v marsikaterih očeh videni kot heroji, sploh v zadnjih letih, ko lahko ne glede na situacijo vedno računamo na
vas. Se smatrata za junaka?
Slavko: Kot sva že rekla – tu ni 8-urnega delavnika. Ker ti ni
vseeno za gasilski dom, društvo, za ljudi. Odrekanja je res ve-

liko, tako da je izjemno pomembno, da tudi družina razume in
ti stoji ob strani. Tudi doma je potrebno kaj ponarediti − midva
imava prostovoljnih ur vsaj toliko kot rednih službenih ur. Tudi
ko sva bila sama, sva bila en drugem res podpora, da sva
zdržala vse to. Tudi ko potrebujejo kaj v društvih, na občini –
vedno priskočimo na pomoč.
Andrej: Če nekaj dobrega narediš, da posledično intervencija
uspe, imaš neko zadoščenje, da si nekaj dobrega naredil. Ne
čutiš, da si heroj, čutiš pa neko zadovoljstvo in voljo za naprej,
sploh ko se ti ljudje zahvalijo. Ni pa vedno tako – lahko se še
tako trudiš, da zadevo rešiš, ni nujno, da bodo ljudje to tudi cenili, nekaterim je to vse samoumevno. So pa ljudje, ki naše delo
res cenijo. Spomnim se primera, ko smo reševali gospo, ki si
je zlomila nogo na res težkem in nedostopnem terenu. Komaj
smo prišli do nje in jo nato na nosilih nesli vse do reševalcev,
ki so jo peljali v bolnišnico. Ko je gospa po vseh operacijah
prišla iz bolnišnice, je prišla s celo družino v dom in se nam
vsem zahvalila, nam spekla dobrote … Ne znam opisati, koliko
nam je to pomenilo. In to je tisto poplačilo našega truda, ki
ga vložimo v to naše poslanstvo. Pa tudi pozitiven odziv ljudi,
ki jih vsako leto obiščemo pri raznašanju gasilskih koledarjev.
Andrej, konec leta odhajate v pokoj in svoje mesto prepuščate vašemu nasledniku, Tilnu. Po vseh letih na tem delovnem
mestu, ko ste doživeli vse dobro in vse slabo, kar takšna služba prinaša, kakšen nasvet bi mu dali?
Andrej: Tilen je mlad, sposoben, priden in vesel sem, da takšen fant pride namesto mene, saj vem, da bo pomagal Slavku.
Tudi Slavko mu daje veliko nasvetov. Sam bi mu svetoval, da
naj bo čim bolj umirjen, zbran in da mora vedno najprej paziti nase, kajti le s tem, ko ne ogrožaš sebe, lahko pomagaš
drugim. Pri delu z ljudmi pa naj bo vedno miren in spoštljiv.
Predvsem pa – vseskozi naj se izobražuje, saj bo tako tudi delo
lažje opravljal.
Boste pogrešali to delo?
Andrej: To delo me bo spremljalo do konca življenja. A z leti
čutiš, da nisi več toliko sposoben, da ni več isto, tako da se
veselim upokojitve.
Slavko, boste pogrešali Andreja?
Slavko: Po tolikih letih se navežeš. Bila sva res dobra in uigrana ekipa. A če imaš dobro zamenjavo, je vsaj malo lažje.

Za petke 13. velja prepričanje, da se jih drži smola in da se
na takšne dneve dogodi največ slabega. Pa pridimo enkrat
temu do dna. Če gledamo z vidika intervencij – je kaj na tem?
Slavko: Če pogledamo statistiko intervencij – ne.
Kako sicer izgleda vajin povprečen dan?
Slavko: Zjutraj najprej presodiš, katere gasilce imaš tisti dan
dosegljive, da veš, koliko ljudi imaš na voljo, če bi do česarkoli prišlo. Potem pa delaš po vrsti od najbolj do najmanj nujnega. Dela nikoli na zmanjka. Vsak dan je drugačen, dela je
neomejeno.
Andrej: Tudi gasilski dom se vseskozi obnavlja, saj je stavba
stara že več kot 100 let. Dom smo v preteklih letih v celoti obnovili, saj je bilo ogromno vlage v vseh pisarnah in garderobah, zraven smo delali še energetsko sanacijo, da smo zmanj-

Njuno poklicno delo se vseskozi prepleta s prostovoljnim (skupinska fotografija članov
PGD Hrastnik).
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Avtorica: Jasmina Janjić • Vir: Irena Ivančič Lebar: Hrastnik, 2000.

Avtorici: Lilijana Oplotnik in Jasmina Janjić • Foto: Branko Klančar

50 let Delavskega doma Hrastnik

Laibach v Hrastniku

Delavski dom Hrastnik, v katerem danes potekajo številne prireditve, koncerti, gledališke in kino predstave, predavanja in proslave, letos praznuje svojo 50. obletnico. Zgrajen je bil namreč leta
1970. Ker je bilo v zgornjem delu Hrastnika vse več stanovanjskih
objektov, se je pojavila potreba po gradnji kulturnega doma. V
prejšnjem delavskem domu je sicer bila dvorana, a je postala premajhna že med obema vojnama. Uporabljati so začeli staro pri
Logarju, a ta ni imela pravih pogojev, saj je bila zidana iz kamna,
dotrajana in v nasprotju z urbanističnim programom zgornjega
Hrastnika. Prvi kulturni dom je bil načrtovan v okolici godbenega
doma, odprli pa naj bi ga leta 1960. Naslednjih 10 let je vse ostalo
le pri načrtih. V letu 1970 pa se je na mestu nekdanje Logarjeve
dvorane odprla nova, ki je predstavljala podaljšek nove stolpnice
in trgovine. V letu 1999 je bila njena večja konferenčna soba prilagojena tudi ogledu likovnih in drugih razstav. V prostorih zadaj pa
so na voljo tudi sobe za pripravo in ogrevanje gledaliških igralcev
in drugih nastopajočih.

V četrtek, 28. maja 2020, je bila po dolgem karantenskem premoru odprta prva fotografska razstava.
Svoje fotografije je na ogled postavila Nevenka Flajs, ki je že
pred časom izrazila željo po fotografiranju koncerta znane
slovenske glasbene skupine Laibach. Želja se ji je uresničila,
rezultat pa so lahko občudovali zbrani na otvoritvi. Razstavo
je z nagovorom odprla Lilijana Oplotnik, nato pa besedo predala idejnemu vodji skupine Laibach Janiju Novaku. Dogodek
sta popestrila še Eva in Blaž Rojko, ki sta poskrbela za glasbeni oddih. Piko na i so otvoritvi dodali tudi posamezniki, ki
sodelujejo v ali s skupino Laibach – Sašo Vollmaier, klaviaturist
skupine, Primož Oberžan, član skupine The Stroj, Zoran Poznič,
občasni Laibachov sodelavec in nekdanji minister za kulturo,
kot tudi številni drugi.
Fotograf Janez Pelko, ki je na otvoritvi spregovoril nekaj besed,
avtoričino delo opiše tako: »Flajsova tu nastopi brezkompromisno in suvereno avtorsko, a z natančno odmerjeno globino
mehkobe. Ne ozira se na dediščino, na tradicijo fotografiranja kulta Laibach, a vseeno neguje najvišjo raven spoštovanja in do neke mere celo malikovanja že skoraj heretične
mističnosti. Sinhronizira se s samozavestjo akterjev in utre
povsem svojstveno gaz v vizualnem podajanju sporočilnosti
Laibacha.«

Avtorica: Mateja Jecl • Foto: Dani Repovš

Srčevke praznovale prvih pet let
V mesecu maju pred petimi leti so klekljarice iz osrčja Slovenije
ustanovile Društvo zasavskih klekljaric Srčevke. A s klekljanjem so
pričele že mnogo prej. »Klekljati smo se pod mentorstvom Minke
Majcen začele učiti že leta 2001 v Hrastniku. Kasneje so se nam
pridružile še klekljarice iz drugih zasavskih krajev, zato smo leta
2015 sklenile, da klekljarsko društvo ustanovimo tudi v Zasavju,« o
začetkih pove predsednica Jana Klinc Češnovar. Trenutno njihovo
društvo šteje 47 odraslih članic in 12 deklic, prihajajo pa iz kar devetih občin.
Ob obletnici so želele v Knjižnici Antona Sovreta Hrastnik pripraviti
razstavo horoskopov in ozvezdij ter predavanje o zimskem nočnem nebu v luči astronomije in grških pripovedk. Žal jim je načrte prekrižala epidemija. A Srčevke se niso vdale in so v tem času
ustvarjale doma, svoje izdelke pa bodo na ogled širši publiki ponovno predstavile takrat, ko bodo razmere to dopuščale.

Fotografije z razstave so na ogled na spletni strani Kulturno
rekreacijskega centra Hrastnik v obliki e razstave. Vabljeni k
ogledu!

Celoten dvojni celoletni horoskop po vzorcih Martina Bruggemana izpod rok
članice Dani Repovš.

Avtor: JJ

Razstava ART KUM
V Kulturno rekreacijskem centru Hrastnik so bili zaradi razmer
v preteklih mesecih prisiljeni iskati nove oblike delovanja. Izziv
je bil toliko večji pri razstavah umetniških del, ki so se tako
začasno preselile v virtualni svet.
Na spletni strani krc-hrastnik.si si še vedno lahko ogledate
e-razstavo ART KUM. Gre za tradicionalno razstavo, ki je rezultat vsakoletnega projekta Ekstempore Art Kum na Kumu.
Srečanje umetnikov na tej zasavski gori že vse od leta 1991
poteka na pobudo domačina, akademskega slikarja Janeza
Kneza. V vseh teh letih se ga je udeležilo že veliko število znanih slovenskih in tujih ustvarjalcev. Tema letošnjega srečanja
je bila 100. obletnica rojstva Franceta Štiglica.
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Vsebino pripravlja Mateja Jecl

Vsebino pripravlja Mateja Jecl

Foto: arhiv Občine Hrastnik

Foto: arhiv Občine Hrastnik, Branko Klančar, Fanči Moljk, arhiv PGD Dol pri Hrastniku

Kulturno stičišče Dola v novi preobleki

Dolski gasilci z novim domom

Konec lanskega leta je Občina Hrastnik pričela s prenovo
Kulturnega doma na Dolu, ki bo temu kulturnemu hramu
dala podobo, ki si jo zasluži. Dela so v zaključni fazi, uradna otvoritev pa bo v mesecu septembru.

Svoje prostore bodo po prenovi v objektu imeli Krajevna
skupnost Dol pri Hrastniku, Društvo upokojencev Dol in KUD
Svoboda Dol. V notranjosti bo namreč odslej moč najti večnamensko dvorano, pisarne, sejno sobo, kuhinjo in sanitarije.

Prenova stavbe kulturnega doma, ki je bil zgrajen leta 1850,
vključuje zunanjo in notranjo prenovo. Andreja Pavlič Udovč,
vodja Oddelka za splošne zadeve na Občini Hrastnik, o investiciji pove: »Na objektu se je zamenjalo stavbno pohištvo,
streha, uredila se je nova fasada s toplotno izolacijo. Prenovili
smo tudi vodovodno in električno napeljavo, dodan je bil
dostop s parkirišča, uredili sta se dve stanovanjski površini.«
Dela so se pričela v septembru 2019, do uradne otvoritve po
koncu poletja bo projekt v celoti končan − tako energetska
sanacija objekta, zunanja ureditev okolice kot tudi prenova
stanovanjskega dela.

Projekt prenove je v delu, ki ga bo krila Občina Hrastnik, ocenjen na nekaj manj kot 440 tisoč EUR v letih 2019 in 2020. »Del
sredstev bo občina poskušala pridobiti povrnjenih iz EKO sklada, pridobili pa smo sredstva MGRT po 21. členu Zakona o
financiranju občin, to je 118.500 EUR nepovratnih sredstev in
v enaki višini povratnih,« še doda Pavlič Udovčeva. Pridobitev
nepovratnih sredstev načrtujejo tudi v letu 2020.
Na občini si želijo, da bi ta večnamenski objekt ponovno postal
center druženja, kulture in društvenih dejavnosti vseh krajank
in krajanov.

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

Konec lanskega avgusta se je zgodilo prvo dejanje izgradnje
novega gasilskega doma PGD Dol pri Hrastniku – rušitev stare Dolančeve hiše in priprava zemljišča za začetek gradnje.
Rušitev in pripravo je izvedla Občina Hrastnik, celotno investicijo, vredno kar slabega pol milijona evrov, pa sicer vodi PGD
Dol pri Hrastniku.
Dela že vse od začetka potekajo po planu, pretirano jih ni
upočasnila niti epidemija. »Na gradbišču so dela potekala
vseskozi in brez zaustavitve, potrebno je bilo samo malo upočasniti izvedbo, da so se lahko spoštovala vsa pravila, ki so bila
predpisana s strani vlade in NIJZ,« delo med epidemijo opiše podpredsednik PGD Dol pri Hrastniku Tadej Logar. Datum
končane izgradnje se je tako zamaknil zgolj za dober mesec
dni, na konec junija.

Na mestu stare Dolančeve hiše danes stoji nov gasilski dom.

Izgradnja gasilskega doma in okolice je bila s tem zaključena
v manj kot letu dni. V domu, ki ima dve etaži, najdete večnamensko dvorano, garaže, garderobe, delavnico, poveljniško
sobo, razdelilno kuhinjo in sejno sobo.
A selitve še ne bo takoj, saj je dom še brez notranje opreme,
ki bo ponovno precejšen finančni zalogaj za društvo in bo
sredstva še potrebno zbrati. »Ko bo dom imel tudi notranjo
opremo, pa sledi tudi selitev gasilske opreme in vozil. Upamo,
da jo bomo lahko opravili do jeseni,« zaključi Logar.
V oktobru bi dom radi že predstavili krajanom, uradni prevzem
pa bo po vsej verjetnosti moral počakati do prihodnjega leta.

Kulturni dom pred prenovo.

Nova podoba zgradbe.
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Podpredsednik društva Tadej Logar je pooblaščen za koordinacijo in nadziranje gradnje novega gasilskega doma.

Nova podoba zgradbe.
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Ureditev sprehajalne poti
Hrastniška sprehajalna pot, ki poteka od Naselja Aleša Kaple pa vse
do Glasbene šole Hrastnik, bo prejela novo urbano opremo. Pot je
med občankami in občani izjemno priljubljena, na kar kaže tudi
število dnevnih sprehajalcev.
Da bi bila pot uporabnikom kar najbolj prijazna, se je v celoti
zamenjala poškodovana in uničena urbana oprema. Na poti bo
odslej moč počiti na kateri od številnih novih klopeh z letvami iz
kvalitetnega lesa. Zamenjani so bili tudi koši za smeti, ki so odslej
betonski iz pravega betona (material rečni prodec) in z vgrajenim
pepelnikom.

Foto: arhiv Občine Hrastnik, Branko Klančar, arhiv PGD Hrastnik

Zgrajen nov podvoz na Dirmajerjev hrib

Modernizacija lokalne ceste v
Šavni Peči

Po dolgoletnih opozarjanjih lokalne skupnosti in prebivalcev t. i. Dirmajerjevega hriba o neprimernosti podvoza so v začetku letošnjega leta gradbeni stroji na veselje
krajanov le zabrneli. In v zadnjih dneh junija je bil – po
več kot letu dni priprav in gradnje – nov podvoz tudi uradno odprt.
Rekonstrukcija podvoza na lokalni cesti LK123071 – Cesta
Hermana Debelaka do območja »Dirmajerjev hrib« pod železniškima tiroma številka 11 in 12 železniške postaje Hrastnik
je predstavljala enega večjih logističnih izzivov za hrastniško
občino. A hkrati je to tudi ena izmed težje pričakovanih in želenih investicij v našem kraju.

Z investicijo je bila rekonstruirana cesta v Šavni Peči, in sicer v dolžini 450 m. Ob rekonstrukciji ceste je bilo urejeno tudi dreniranje
pobočne podtalne vode in odvodnjavanje meteorne vode z vozišča.

Neprimernost podvoza, na kar so krajani opozarjali že leta.

Cesta Hribarnik je bila izvedena v dolžini 860 m in širini 2,75 m. V
enaki dolžini je bila zgrajena tudi podzemna telekom kanalizacija.
Gre za investicijo RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d. o. o., − v likvidaciji (RTH), ki je ocenjena na nekaj več kot 135 tisoč evrov. Občina
Hrastnik je v sklopu izgradnje obnovila vodovod v dolžini približno
100 m.
Rekonstrukcija podvoza v teku

RS za infrastrukturo in podjetjem Javno železniško infrastrukturo je največji izziv predstavljala zagotovitev komunalne,
zdravstvene, protipožarne in ostale potrebne oskrbe v času
gradnje. Na srečo se je vse dobro izšlo, tudi zaradi sodelovanja krajanov,« o zahtevnosti projekta pove župan občine
Hrastnik Marko Funkl.
Investicija rekonstrukcije podvoza je vključevala razširitev
in poglobitev podvoza tako, da bo odslej omogočen dostop
osebnim in intervencijskim vozilom (vključno z gasilskim vozilom višine 3 m). Posodobljeni so bili tudi dostopi (delna ureditev ceste, ukrepi na železniških tirih) in komunalna infrastruktura (zaščita in prestavitev komunalnih vodov ter preureditev
naprav za odvodnjavanje).

Uradna otvoritev novega podvoza. Na fotografiji župan občine Hrastnik Marko Funkl,
v. d. direktorice DRSI Ljiljana Herga, vodja Sektorja za železnice Dejan Jurkovič in
predsednica KS Steklarna Nina Pečnik.
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Skupna vrednost del je znašala 65 tisoč evrov, izvajalec del je bilo
podjetje Gradbeništvo in storitve Blaž Švelc, s. p.

Cesta Hribarnik

»Gre za resnično dolgo želeno in pomembno investicijo, a
hkrati tudi izjemno zahtevno, tako za nas kot za krajanke in
krajane. Poleg zahtevne priprave dokumentacije, iskanja virov
financiranja in usklajevanj s Slovenskimi železnicami, Direkcijo

Gasilci PGD Hrastnik preizkušajo propustnosti novega podvoza na Dirmajerjev hrib.
Preizkus so uspešno opravili z njihovim največjim vozilom AC 35/60.

Skupna vrednost prenove in posodobitve opreme bo znašala nekaj
manj kot 8 tisoč evrov.

Naročnika del sta bili Občina Hrastnik in Direkcija Republike
Slovenije za infrastrukturo, celotna vrednost investicije pa je
znašala kar dobrih 650 tisoč evrov (60 % DRSI, 40 % Občina
Hrastnik).

Cesta Hribarnik je le eden od projektnih investicij RTH, že v kratkem
se pričakuje zaključitev tudi preostalih projektov.

Hrastnik odslej z lastnimi
meritvami zraka
Z julijem Občina Hrastnik pričenja z lastnimi meritvami kakovosti
zraka. Merilni napravi bosta nameščeni na dveh lokacijah v mestu
– na glavnem križišču na Dolu pri Hrastniku ter v križišču pri bivšem
Rücklovem mostu. Letni najem merilnih naprav bo občino stal nekaj
manj kot 10 tisoč evrov.
Meritve bodo namenjene spremljanju kakovosti zraka v občini,
med drugim bodo beležile tudi vrednosti PM10 delcev, ki v Zasavju
predstavljajo velik faktor tveganja za zdravje.
Izmerjene vrednosti koncentracij onesnažil bodo skozi celotno obdobje opravljanja meritev javno dostopne na spletni strani Občine
Hrastnik.
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Vsebino pripravlja Mateja Jecl

TIC v centru mesta

Občina uvaja modre cone

Turistično informacijski center Hrastnik (TIC) je zaživel v
letu 2018 po uspešnem kandidiranju projekta na 1. javnem pozivu Partnerstva LAS Zasavje za dodelitev sredstev
EKSRP − Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Ustanovljen je bil z namenom spodbujanja razvoja turizma v
občini − s promocijo turističnih ponudnikov, Hrastnika in regije
ter razvoja novih turističnih produktov.

Občina Hrastnik z mesecem junijem na nekaterih območjih v mestu uvaja modre
cone za parkiranje.
»Namen modrih con je zagotoviti večjo pretočnost parkirišč in vplivati na problematiko prezasedenosti parkirnih mest,« odločitev za uvedbo con poda Aleš Venko z
Občine Hrastnik.
Cone bodo na Dolu pri Hrastniku zajemale parkirišča in parkirna mesta uličnega
parkiranja v enosmerni ulici vzporedno z novim kulturnim domom in kmetijsko zadrugo, v Hrastniku pa parkirišče na tržnici ter parkirna mesta pred vrtcem Dolinca.
»Na teh predelih bo parkiranje še vedno brezplačno, bo pa med tednom med 7. in
17. uro ter ob sobotah med 7. in 13. uro na teh predelih dovoljeno parkirati za največ
2 uri,« še doda Venko.

Pisarna centra se je vse od odprtja nahajala v Muzeju Hrastnik,
a s koncem junija je TIC svoja vrata že odprl na novi lokaciji – na tržnici v Hrastniku, s čimer se je prestavil v sam center
mesta in tako obiskovalcem postal še dostopnejši.
Prostori centra so na novo urejeni, s spremembo lokacije pa
je prišla tudi nova ponudba turističnih produktov in storitev. V
pisarni TIC-a lahko tako domači in tuji obiskovalci povprašajo
po različnih informacijah, si rezervirajo oglede, kupijo spominke, najamejo kolo ali pa prevzamejo izdelke in pridelke lokalnih ponudnikov. Na novi lokaciji je odslej možen tudi osebni
prevzem pridelkov lokalnih ponudnikov, ki ste jih naročili na
e-tržnici.

Uvedba modrih con je le eden od korakov, ki jih občina na področju reševanja problematike pomanjkanja parkirnih mest načrtuje v naslednjih letih.

Denarna pomoč ob rojstvu otroka
Občina Hrastnik že vse od leta 2007 izplačuje denarno pomoč za novorojence v višini
150 evrov, do katere so ob izpolnjevanju pogojev upravičeni starši ob rojstvu otroka.
Denarna pomoč za novorojence se izplačuje na osnovi določil Pravilnika o enkratni
denarni pomoči za novorojence v Občini Hrastnik (UVZ št. 15/07)
Pogoji za pridobitev pomoči so, da sta novorojenec in vsaj en starš državljana
Republike Slovenije in da imata novorojenec in vsaj en starš stalno prebivališče v
občini Hrastnik, pri čemer mora starš imeti stalno prebivališče v občini vsaj 12 mesecev pred rojstvom otroka.

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

Hrastničanka grunta ...
Zelo zgodaj, pri svojih šestih letih, sem se zaljubila v malo belo celuloidno
žogico.

Do prejetja sredstev ob rojstvu otroka so upravičeni vsi, ki izpolnjujejo zgoraj zapisane pogoje, za pridobitev pravice pa je potrebno oddati vlogo, ki je na voljo na
sedežu občine ter na občinski spletni strani. Rok za vložitev pisne vloge je najkasneje
6 mesecev po otrokovem rojstvu.
Denarna pomoč se nakaže na račun vlagatelja v roku 15 dni po pravnomočnosti
odločbe.

Žogica me je vodila, mi odpirala vrata iz kraja v kraj, iz države v državo in
tako sem prepotovala svet. Videla blišč in bedo, spoznala najrazličnejše
kulture sveta in od vsega sem se vedno najraje vračala domov v moj Hrastnik.
Na življenje gledam zelo optimistično in pozitivno, zato ga vedno jemljem
kot tekmovanje. Ni pomembno s kom, proti komu ali sama s seboj, vedno

Hrastniškim društvom 140 tisoč evrov
V začetku leta so bili zaključeni razpisi Občine Hrastnik za sofinanciranje letnega programa ljubiteljske kulture, športnega programa ter dejavnosti društev, organizacij in
združenj. Na razpise, za katere je občina v proračunu namenila skoraj 140 tisoč evrov,
je prispelo nekaj manj kot 90 vlog.
Za sofinanciranje letnega programa športa v občini je bila letos namenjena enaka
višina sredstev kot lani, tako da je 24 prijavljenih društev (eno društvo je od prijave
odstopilo) skupaj s Športno zvezo Hrastnik prejelo nekaj več kot 73 tisoč evrov.
Za programe ljubiteljske kulture je bilo med 13 prijavljenih društev in sekcij razdeljenih
dobrih 34 tisoč evrov, kar je enako kot v preteklem letu. 47 vlog pa je prispelo na splošni društveni razpis, pri čemer je bila ena vloga ob odpiranju zavrnjena, preostalim
pa je bilo razdeljenih nekaj manj kot 31 tisoč evrov.

tekmujem.
Enkrat zmagaš, velikokrat izgubiš …
Edino kar šteje je, da se po porazu znaš pobrati in da greš močnejši naprej.
Čas, ki ga imamo, je omejen, zato sledite svojim sanjam.
Zavedajte se, da ni pomembno videti cilja, pomembno je narediti prvi korak.
Po srcu vedno Hrastničanka.
— Vesna Ojsteršek

* Kolumna izraža stališča avtorja in ne nujno tudi uredništva.

Z društvi so že bile podpisane pogodbe in nakazan prvi del sredstev.
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OSEBNO S SVETNIKI

OSEBNO S SVETNIKI
od kar se spomnim, je bila kakšna od
njih vedno pri hiši. Trenutno imamo
muca z imenom Džuli. Ne glede na to,
da ni čisto hišni muc, je, kadar je doma,
gospodar hiše. Ko bo prišel pravi čas,
bomo sigurno imeli kužka. Takšnega, ki
bo zahteval malo več gibanja, da me bo
tudi čez teden prisilil, da se bom odpravila na kakšen sprehod.

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.

1. Kako izgledajo vaša jutra?
Za prijeten vstop v nov dan potrebujem
kavico, potem pa me že čakajo ustaljeni jutranji opravki v hlevu in na paši
ter skrb za mlajšo sestrico, ki živi v malo
drugačnem svetu in potrebuje posebno
skrb in ljubezen.
2. O čem najpogosteje razmišljate, ko
se sami vozite v avtu?
Med vožnjo rad v miru razmišljam o novostih in posodobitvah na kmetiji. Moje
misli pa so povezane tudi z idejami in
predlogi o izboljšanju pogojev življenja
v Hrastniku, ki bi bili vabljivi tudi za mlade. Želim si, da bi imeli mladi možnost
doma nadgrajevati svoje pridobljeno
znanje in s tem vsestransko razvijati in
pomlajevati naš Hrastnik.
3. Če bi na kavo lahko povabili kogar
koli – koga bi izbrali in zakaj?
Antona Janšo, ki je bil začetnik modernega čebelarstva in eden najboljših
poznavalcev čebel. Kot akademsko izobražen slikar je bil tudi prvi učitelj čebelarstva na cesarskem dvoru.
4. Kateri film ste si nazadnje ogledali v
hrastniškem kinu?
V Hrastnik sem iz rodnega Zagorja prišel službeno in tu tudi ostal. Tako sem
si bil v mlajših letih boj domač s kinom
v Zagorju. Se pa v našem delavskem
domu rad udeležim raznih prireditev in
proslav.
5. Katero knjigo trenutno berete in
katera je tista, ki vam je od prebranih
najbolj ostala v spominu?
Priznam, da v zadnjem času berem bolj
malo leposlovja. Veliko več pozornosti
namenim branju strokovnih knjig o živinoreji, sadjarstvu, čebelarstvu …
6. Vaši hobiji?
Za hobije mi ob delu na kmetiji in dopolnilni dejavnosti ostane bolj malo časa.
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8. Kako preživljate konce tedna?
Po delovnem tednu mi ugaja ostati doma. Pocrkljati sina, ki se praviloma samo za vikend vrne iz Ljubljane.
Skuhati dobro kosilo in seveda pospraviti po hiši. Ker čez teden po navadi ni
časa, je obvezni del vikendov tudi daljši
obisk staršev.

Ksenija Jakopič

Franc Bokal

Zadnja leta pa mi je v užitek spoznavati
čebelarstvo. Če se le pokaže priložnost,
pa z veseljem zaplešem.
7. Ali imate kakšnega hišnega ljubljenčka ali domačo žival?
Vse moje domače živali – goveda, kokoši, muce – mi prirastejo k srcu, saj se
z njimi ukvarjam in zanje skrbim vse dni
v letu.
8. Kako preživljate konce tedna?
Mogoče se ponavljam, toda kmetu, ki
opravlja tudi dopolnilno dejavnost, se
nekako konci tedna ne razlikujejo veliko
od preostalih dni. Kljub vsemu pa poskušam nedeljske popoldneve bolj posvetiti družini in vnuku, ki nam je prinesel
posebno srečo in radost.
9. Kuhate? Katero jed najraje pripravite?
Ja, kuham pa rad, če le najdem čas.
Postal sem že pravi mojster pri izdelavi
naših domačih testenin, ki jih naredim
na tisoč in en način.

10. Najljubši kotiček v Zasavju? Kaj bi

pokazali prijatelju, ki bi iz tujine prišel
na obisk k vam v Hrastnik?
Rad imam Kovk in Kupško vas s svojo
domačijo, ki bi jo z veseljem pokazal
prijatelju. Popeljal bi ga tudi v naš muzej
in na ogled lutkovne predstave, ki zna s
svojimi krasnimi marionetami pričarati
pravljično vzdušje za vse generacije.
11. Brez katerega izuma si ne predstavljate življenja?
Dizelski motor. Brez tega izuma nemškega inženirja Rudolfa Diesela si ne
morem predstavljati dela na kmetiji in
v gozdu.
12. Če bi bili superjunak, kakšna bi bila
vaša supermoč?
Moč zdravljenja. Že dolga leta spremljam, kako neraziskane in neozdravljive
bolezni otrok spreminjajo in osiromašijo brezskrbno otroštvo in mladostniška leta njim in vzporedno tudi njihovim najbližjim, ki smo v tej bitki ljubeči
spremljevalci in sopotniki, a hkrati tako
nemočni.

1. Kako izgledajo vaša jutra?
Sem jutranji človek in po jutru se dan
pozna. Seveda se ta čez teden ali čez vikend razlikujejo. Med vikendom so krajša – jutranja higiena, na hitro pospravljena postelja in potem obvezna kavica.
Pravzaprav konkretna kava. Mini zajtrk
sestavlja košček temnega kruha z avokadovim namazom. Ta mi je najljubši.
Predno se odpeljem v službo, pa še slaba razvada, ki je ne bom omenjala in za
katero si potem med službo po navadi
ne vzamem časa. Jutra med vikendi so
daljša, zajtrk konkretnejši, prvi kavici
sledi skoraj zagotovo še druga.
2. O čem najpogosteje razmišljate, ko
se sami vozite v avtu?
Med vožnjo se skoncentriram na vožnjo.
Če je slednja daljša, se prepustim, da mi
misli letijo, tako kot kilometri. Sicer pa mi
misli zaposlujejo vprašanja, odvisno od
tega, kam se peljem. Če grem v službo, službena, ko grem domov pa, kaj
bom najprej postorila doma. Opravim
tudi kakšen klic, za katerega prej nisem
imela časa.
3. Če bi na kavo lahko povabili kogar
koli – koga bi izbrali in zakaj?
Sošolko iz gimnazijskih let in hkrati
sostanovalko iz študentskih časov, saj
se že dolgo nisva videli. Vendar to ne bi
bila samo kava, ampak vrč kave za vsako od naju. Ko si vzameva čas, to pomeni celo popoldansko izmenjavo in poročanje o vsem, kar se nama je pripetilo v
času, ko se nisva videli. Kljub temu da se
redko vidiva, je vsakič, ko sva skupaj, kot

da sva bili na kavici pred dvema dnevoma. Vez, ki sva jo izgradili v času, ko sva
bili nerazdružljivi, je ostala. Vsekakor jo
v naslednjih dneh pokličem!
4. Kateri film ste si nazadnje ogledali v
hrastniškem kinu?
Tega pa se res ne spomnim. Nisem ne
vem kako velik ljubitelj obiskov kino dvoran. Verjetno je bil to kakšen mladinski
film, še iz mladostniških časov. Rada pa
si ogledam kakšno gledališko igro.
5. Katero knjigo trenutno berete in
katera je tista, ki vam je od prebranih
najbolj ostala v spominu?
Knjigo lahko berem, ko imam dovolj
časa, ne vzamem je v roke, ko imam
samo pol urice, tako da v tem trenutku na nočni omarici nimam nobene.
Najbolj pa mi je v spominu ostala avtobiografska knjiga Barbare Pešot – Prvi
polčas. Navdahnili so me njen optimizem, življenjska moč in kreativnost, s
katerimi avtorica opisuje preteklost
in predvsem sedanjost, ki jo je zaznamovala napredujoča bolezen multipla
skleroza.
6. Vaši hobiji?
Zelo rada hodim in tečem. V zadnjem
času iz zdravstvenih razlogov sicer zelo
malo, ampak hoja v hribe, predvsem
tiste nad gozdno mejo, je tisto, kar me
najbolj sprosti in okrepi.
7. Ali imate kakšnega hišnega ljubljenčka ali domačo žival?
Že od mladih nog imam najraje muce,

9. Kuhate? Katero jed najraje pripravite?
Kuham rada, če imam dovolj časa. To
je največkrat med vikendi. Vse sestavine
si vnaprej pripravim, stehtam, odmerim
… Med kuhanjem jedi stalno poskušam.
Rada pripravim tradicionalno nedeljsko
kosilo, ko se zbere cela družina. Goveja
juhica in vse, kar gre zraven. Doma pravijo, da pripravim najboljše palačinke,
takšne z namazom iz domače pregrete
smetane in z jagodovo marmelado.

10. Najljubši kotiček v Zasavju? Kaj bi
pokazali prijatelju, ki bi iz tujine prišel
na obisk k vam v Hrastnik?
Mislim, da se je pregovorna nezanimivost in industrijska usmerjenost Zasavja
v zadnjem času precej spremenila.
Dosti je kotičkov, kamor bi prijatelje popeljala, na primer kalska planina je prečudovita v vsakem letnem času. Na Kal
bi ga popeljala s strani občine Laško,
iz Zavrat, preko Bab in Ostrega vrha.
Za občutek, da je delo vrednota, ki jo
v Zasavju še vedno zelo v živo živimo,
pa bi se dogovorila za ogled Steklarne,
proizvodnje, kjer ustvarjamo najlepše
steklene izdelke.
11. Brez katerega izuma si ne predstavljate življenja?
Elektrike. Kaj nam vse nudi in omogoča,
spoznamo, ko je zmanjka.
12. Če bi bili superjunakinja, kakšna bi
bila vaša supermoč?
Upočasniti svet in življenje. Vse se prehitro odvija, premalokrat imamo čas
za sebe, prijatelje ali za hobije, ki nas
izpopolnjujejo.
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Avtor in foto: Jani Zore

Avtorica: Mateja Jecl

Strelska tekmovanja OZSČ Hrastnik

Vračanje lokalni skupnosti

tekmovanja izdelalo protokol za izvedbo strelske tekme, ki so
ga morali spoštovati vsi udeleženi tekmovalci. Poleg tega je
bil izdelan tudi podroben urnik tekme, tekmovalci pa so bili
naprošeni, da točno upoštevajo časovnico prihoda, zadrževanja in odhoda s strelišča.

Zimska strelska liga Občinskega združenja slovenskih častnikov Hrastnik (OZSČ Hrastnik) je bila načrtovana od novembra
2019 do marca 2020, vendar je bila v marcu zaradi pojava
koronavirusa prekinjena in se je zaključila v maju 2020, ko so
se omejitveni ukrepi sprostili in dovoljevali strelsko dejavnost.
Strelske lige se je udeležilo 17 članov našega združenja.
Najboljše rezultate zimske strelske lige so dosegli:
1. mesto: Gregor Koritnik
2. mesto: Gorazd Hafner
3. mesto: Franci Grom
4. mesto: Branko Šmit
5. mesto: Jani Žitnik.
V okviru mednarodne strelske lige Alpe-Adria je OZSČ Hrastnik
pripravilo in izvedlo strelsko tekmovanje s pištolami in revolverji velikega kalibra v I. kolu lige A-A v soboto, 6. junija
2020, na strelskem poligonu v Hrastniku. Upoštevajoč trenutno veljavne omejitve zaradi epidemije in skladno s priporočili Strelske zveze Slovenije je OZSČ Hrastnik kot organizator

Tudi pri sami izvedbi tekme so bili predpisani določeni postopki, ki niso običajni na tekmah:
•
vsak tekmovalec si je moral stehtati orožje pred tekmo
sam v prisotnosti odgovorne osebe za kontrolo orožja;
•
upoštevanje premikanja tekmovalcev po označenih
koridorjih;
•
medsebojna razdalja 1,5 m pri registraciji, pri kontroli
orožja in v čakalnem prostoru pred odhodom na strelišče;
•
razkuževanje strelskih mest po vsaki izmeni;
•
podelitev medalj in pokalov je bila opravljena brez stika,
tako da so tekmovalci po razglasitvi rezultatov sami vzeli
medalje in pokale, ki so bili pripravljeni na posebni mizi.
Strelske tekme so se udeležili tekmovalci iz 17 društev.
V kategoriji »pištola« je tekmovalo skupno 88 tekmovalcev oziroma 25 ekip in 13 posameznikov, v kategoriji »revolver« pa
skupno 83 tekmovalcev oziroma 23 ekip in 14 posameznikov.
OZSČ Hrastnik se je tekmovanja udeležilo v kategoriji »pištola«
s štirimi ekipami, v kategoriji »revolver« pa s tremi ekipami.
Tekmovalci iz našega združenja so dosegli solidne rezultate. V
kategoriji »pištola« je najboljši rezultat dosegel Gorazd Hafner
iz ekipe OZSČ Hrastnik I (15. mesto v posamični konkurenci),
ekipno pa je bila najboljša I. ekipa v sestavi B. Šmit, G. Hafner
in F. Grom, ki je v ekipni konkurenci dosegla 15. mesto. V kategoriji »revolver« je najboljši rezultat dosegel Bogdan Kovčan
iz ekipe OZSČ Hrastnik II (18. mesto v posamični konkurenci), ekipno pa je bila najboljša naša II. ekipa v sestavi J. Žitnik,
I. Zavrašek in B. Kovčan, ki je dosegla v ekipni konkurenci 15.
mesto.

Borut Grmšek že dolga leta, najprej s Centrom za socialno
delo Hrastnik, sedaj s Centrom za socialno delo Zasavje, enota
Hrastnik (CSD Hrastnik), sodeluje v različnih humanitarnih akcijah kot donator. Med zaposlenimi se ga je prijel kar vzdevek
»dobrotnik«, čeprav sam o svojih gestah nikoli ne želi govoriti
na glas, okleval je tudi tokrat.
Na CSD Hrastnik je prvič poklical kar sam. »Poklical je in dejal, da bi želel nekaj prispevati za občane Hrastnika kot bivši
krajan Hrastnika, ki mu je v življenju uspelo in si je želel nekaj
vrniti lokalni skupnosti. Nad klicem smo bili pozitivno presenečeni,« o prvem stiku pove Mirjana Kellner, vodja hrastniške
enote CSD. Da je poklical prav njo, je bil razlog v njunem dolgoletnem poznanstvu. »Z Mirjano se poznava že od majhnega
in takoj sem pomislil nanjo, saj sem vedel, da ima zagotovo
najboljši pregled nad stanjem v Hrastniku. Pričela sva sodelovati, predlogi so bili z obeh strani in razvilo se je dolgoletno
sodelovanje,« o sodelovanju pove Borut Grmšek.
In čeprav ne živi več v Hrastniku, se je odločil pomagati prav
svojim bivšim sokrajanom. »V Hrastnik se pogosto vračam in
vidim, kakšna je tu situacija in se mi zdi prav, da, če imam to
možnost, pomagam v svojem kraju,« kratko odgovori Grmšek.
Tako je že v letu 2007 petim družinam v Hrastniku omogočil
nepozabno letovanje na morju. Ta enkratna akcija pa se je
razvila v dolgoletno sodelovanje. Ker sam verjame, da je znanje tisto, ki lahko posameznika, ki je socialno šibek, povzdigne
in ponese v svet, se je odločil, da bo vsako leto obdaril deset
prvošolčkov ob vstopu v šolo. Podaril je vse potrebne šolske
potrebščine, torbo ter še kakšno darilo. CSD Hrastnik je skupaj
z njim pripravil in organiziral svečano podelitev in obdaritev
otrok. V več kot 10 letih so z njegovo pomočjo obdarili 100 otrok.
Ker zadnja leta pomoč pri nakupu šolskih potrebščin nudijo
tudi Občina Hrastnik ter različne organizacije, se je letos sku-

Suzana Mikolič (strokovna delavka CSD), Borut Grmšek, Mirjana Kellner (vodja enote
Hrastnik)

paj s CSD Hrastnik odločil, da obdari socialno šibko družino iz
Hrastnika. »Gre za družino, kjer je otrok že od leta 2005 nameščen v rejniško družino, saj mu starša ne zmoreta nuditi ustreznega življenja doma. Otrok se vrača k staršema za stike, na
obiske in počitnice. In ob otrokovem junijskem obisku staršev
se je Borut odločil, da obdari tako fanta kot njegovo matično
družino,« lepo gesto opiše Kellnerjeva. Fantu je podaril prenosni računalnik, ki ga zaradi nadaljevanja šolanja potrebuje,
šolske potrebščine, oblačila in denarna sredstva, staršem pa
hrano in opremo za dom. Gesta, ob kateri prejemniki niso ostali ravnodušni.
To sicer ni edina aktivnost, ki jo hrastniški CSD izvaja skupaj z
drugimi. Center tako sodeluje z različnimi organizacijami oz.
v različnih dobrodelnih projektih – z Občino Hrastnik, Rdečim
križem, Adro Slovenija, OZPM-jem, Karitasom, Anino zvezdico,
v akciji Božiček za en dan, v programih eko subvencij za socialno ogrožene ... Pa tudi posameznikov, kot je Borut, je več.
S pomočjo vseh omenjenih so v lanskem letu tako dodatno
na različne načine oskrbeli preko 200 družin, še za pol več
starostnikov, otrok in posameznikov. In vse to so aktivnosti, ki
ji zaposleni na CSD Hrastnik opravljajo kot dodatno delo, tudi
izven svojega rednega delovnega časa in obveznosti, na prostovoljni bazi.

Avtorica: Fanči Moljk • Foto: Alojz Jeraj

Planinci z Dola čistili okolico doma v Gorah

Avtorica: Fanči Moljk • Foto: Iztok Železnik

Čistilna akcija v KS Turje-Gore

V soboto, 16. maja 2020, je dopoldan potekala čistilna akcija
na relaciji Turje–Gore.

V soboto, 16. maja 2020, je dopoldan potekala čistilna akcija
na relaciji Turje–Gore.

»Krajani so se zbrali ob 8. uri zjutraj, končali pa okoli 12. ure,«
je povedala Tina Peklar, tajnica KS Turje-Gore. Zbralo se je
okrog 30 krajanov, od najmlajših do starejših: otroci prve triade Osnovne šole NHR Hrastnik, mladinke in mladinci ter drugi
krajani in krajanke.Razdelili so se v štiri skupine in čistili naslednja področja: od Črete do Turja, od Marnega do Turja, od
Turja do Kopitnika in od Turja do Gor.

»Krajani so se zbrali ob 8. uri zjutraj, končali pa okoli 12. ure,«
je povedala Tina Peklar, tajnica KS Turje-Gore. Zbralo se je
okrog 30 krajanov, od najmlajših do starejših: otroci prve triade Osnovne šole NHR Hrastnik, mladinke in mladinci ter drugi
krajani in krajanke.
Razdelili so se v štiri skupine in čistili naslednja področja: od
Črete do Turja, od Marnega do Turja, od Turja do Kopitnika in
od Turja do Gor.
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»Največ odpadkov so pobrali ob glavnih cestah in po gozdovih,« je še dodala Tina. »Prevladovale pa so pločevinke in
plastika. Iz gozdov je bilo treba odstranili tudi nekaj kosovnih
odpadkov.«

»Največ odpadkov so pobrali ob glavnih cestah in po gozdovih,« je še dodala Tina. »Prevladovale pa so pločevinke in
plastika. Iz gozdov je bilo treba odstranili tudi nekaj kosovnih
odpadkov.«
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Avtorja: Mateja Jecl, Boštjan Laznik

Nova celostna grafična podoba občine

Grb je baziran na originalni skici
(levo) iz leta 1998 katere avtor je Alojz

Občina Hrastnik ob občinskem prazniku dobiva novo in mo-

in kuverte. Uvedeni so bili določeni grafični elementi, ki bodo

(Slavko) Marcen. Na sredini je sedanja

derno preobleko. Po več mesecih dela vam lahko končno

uporabljeni tudi za vse promocijske materiale. V skladu z no-

digitalizirana varianta v krivuljah, na

predstavimo izdelano celostno grafično podobo (CGP).

vim CGP-jem bo oblikovno narejena tudi nova spletna stran,

desni pa končni simbol občine.

ki bo zaživela v začetku julija.
CGP je celotna vizualna podoba organizacije, podjetja ali
dogodka. Gre za skupek posameznih grafičnih elementov, ki

Novi CGP je predstavljen v priročniku, ki ponudi tudi jasna na-

tvorijo identiteto organizacije in s tem prispevajo k večji pre-

vodila in priporočila za uporabo.

poznavnosti in zaupanju. Dobra grafična podoba je z vsemi že določenimi elementi tudi izhodišče za vse promocijske

Izdelavo CGP-ja smo zaupali izkušenemu oblikovalcu Boštjanu

materiale.

Lazniku. Gre za nagrajenega samostojnega grafičnega obli-

Nova grafična podoba občine natančno določa uporabo lo-

kovalca, ki je delal že z nekaterimi največjimi imeni na obliko-

gotipa oziroma grba (velikosti, oblike, barvne kombinacije)

valskem trgu. Poleg vsega pa je Boštjan tudi Hrastničan, tako

ter določa barvno shemo in tipografijo. Odslej bodo vsi doku-

da je lažje razumel našo zgodbo in zgodovino ter temu prila-

menti poenoteni, prenovljen je bil žig, oblikovan enoten podpis

godil tudi CGP. Na naslednjih straneh nam predstavlja nekaj

za elektronsko pošto, novo vizualno podobo imajo tudi vizitke

glavnih poudarkov nove podobe.

Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

T 03-5654-351
F 03-5644-041

W hrastnik.si
E povezani@hrastnik.si

Številka: 353-3/2019 • Hrastnik, 02. 12. 2019

Zadeva: onet mo et a soluptus alibusam as alicabo

Ibus ut dolor sum earum res aut es nonsereic temperchit idebit eiundipis volessunt opta voloreptia qui te
nimolor sit explique nos del intum fugit, odic tem fugia quas ut faccus quias acearum re con re nos et ut
earum sita dem im quam lam et molent esto illande storat aut hite et rerferumqui dolenim utempor epudant.
Unis simil ipsam aliquaes ea iuex etur maximus cipsape maximaio. Et veniet officiis ma quiae la dolorum
renis doluptat optatur?Icia venimet ernam, sumquo in re maionsequr, saepratet voluptati sequassit hillor accaectotam ad ut. Harcia sum faccum voloreiunt ut faccat optatqudande mo et d autemolorem harcita ex es
antiasin nonem quam ea cus sum, sed quidenda nim exerumetur, saepratet voluptati seoluptatur modipienisti
voluptae pe conest lanihitias asitam volupta veliquiam, quundia veliquodio eni tor sam expuate des aliquam,
officipiet quia dolorei cipsunt mintior roribusosam excea volorit ibusam es num vendeni mintio vidiatem senis

Kot Hrastničan sem se z veseljem lotil osvežitve CGP-ja naše občine. Takšni projekti so vedno delikatni zaradi raznovrstnih

si officiet imin porrovitat magnihit abo. Ti qui bea ditions equiaspero modioria am aut omnis debitas magnect-

razlogov, a na srečo je hrastniški znak močan, zapomnljiv, preprost in z dobro osnovo, tako da je sam simbol potreboval

aperita sentem qui sitibus dest est, volorer ibustior autem quia voluptat.

le manjše popravke, da ostane relevanten, vsestranski in času primeren. Večje spremembe so vidne pri celotni podobi in
pri spremljajočih elementih. Cilj vsega tega je, da s tem zgradimo konsistentno vizualno in komunikacijsko podobo našega
mesta in njegovih oziroma naših vrednot.
– Boštjan Laznik

em quae velis as enditem alitasi omni aspienihit voluptatem andusap ictur? Bit modi ullor a nemque poreprest

Idellup tatur? Perum ratem il il et quiatibus dolorro ipsam ipictatur sitibus, con perchil laborro tet volecaessit
qui aut uta porest, cum id mo blaboreptati quodis as cus eat prati aliquatiam nimodi totam iustrum ratur sit
quistio repelit, od que peliqui volo dolore ommolor ibusand eliquae quibus, si denis nonet modis sendus ide
id es dolo et reped et ut quaectempor audanih icitistis autemolorem harcita ex es antiasin nonem quam ea
cus sum, sed quidenda nim exerumetur, saepratet voluptati sequassit hillor accaectotam ad ut. Harcia sum
faccum voloreiunt ut faccat optatqudande mo et doluptatur modipienisti voluptae pe conest lanihitias asitam
volupta veliquiam, quundia veliquodio eni tor sam expedit, omnis cuptatibus, volorerspis quaeris nus re, sit
pario bea sed mos et quos solorum in repera sit labori ut venis ut pedi inullentio te nos alia sunt ut rem qui
coreprem et voloren ihilibus, qui to ex eos incit rem ut quunt rem inulpa venihilis dest, sitaturiore explis si ut
volore venda dolorro et, odia eum reius.

Odtenki zelene v
točno določenem
razmerju služijo kot
dodaten povezujoči
element.

Fotografije Hrastnika v silhueti hrasta iz grba,
se uporabljajo kot peti element na aplikacijah.

Predstavljeno je le del celostne grafične podobe.
Celoten priročnik z vsemi elementi bo kmalu na voljo na prenovljeni spletni strani.

NOVICE

Avtorica: UD (Zeos)

Napolnimo ulične zbiralnike
E-odpadki so posebni odpadki, zaradi
težkih kovin in drugih nevarnih snovi,
ki jih vsebujejo, ne sodijo med mešane
komunalne odpadke, zato jih je potrebno ločeno zbirati in oddati na posebna mesta. Možnosti za njihovo oddajo
je danes že veliko in ena izmed njih je
tudi ulični zbiralnik. Širom države jih je
postavljenih že 670, večinoma stojijo
na večjih ekoloških otokih. Še posebej
mali aparati in baterije se zaradi svoje majhnosti velikokrat znajdejo med
mešanimi odpadki, ulični zbiralniki
pa marsikaterega izmed njih uspešno prestrežejo in poskrbijo za pravilno
obdelavo. Postavljeni so v organizaciji
družbe ZEOS, d. o. o., v sklopu projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki pod
sloganom E-cikliraj, ki je sofinanciran s
strani Evropske komisije in Ministrstva
za okolje in prostor RS. V Sloveniji smo
v sklopu te mreže zbrali že dobrih 976
ton tovrstnih odpadkov. Njihove lokacije
20
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lahko najdete na spletnem zemljevidu
na www.stariaparati.si.
Že vse od oktobra 2016 tudi v občini Hrastnik stoji 7 sivo-zelenih uličnih zbiralnikov za oddajo odsluženih
e-odpadkov: malih aparatov in baterij. Pozicionirani so bili v sodelovanju z
lokalnimi partnerji – z Občino Hrastnik
ter podjetjem KSP Hrastnik, d. d. V teh
uličnih zbiralnikih se je od njihove postavitve zbralo že skoraj 8 ton malih
aparatov in odpadnih baterij.
Vsi občani in občanke ste vljudno vabljeni, da tudi v prihodnje svoje e-odpadke odvržete v enega izmed zbiralnikov v svoji bližini in tako pripomorete k
pravilni reciklaži dragocenih surovin, iz
katerih se bo lahko naredilo nove izdelke. S tem boste prispevali k čistejšemu
okolju in ohranjanju naravnih virov.

Hvala vsem, ki ste že
prinesli stari aparat in
naredili nekaj dobrega
za okolje!

Vabimo vas, da tudi v prihodnje oddate
svoje nedelujoče male aparate in odpadne
baterije v enega izmed uličnih zbiralnikov, ki se
nahajajo na ekoloških otokih in drugih lokacijah.

Kaj lahko oddamo v
ulične zbiralnike?

MALE
GOSPODINJSKE
APARATE

OSTALO MALO
OPREMO IN
ORODJE

PRENOSNE
BATERIJE IN
AKUMULATORJE

IGRAČE

RAČUNALNIŠKO
OPREMO IN ZABAVNO
ELEKTRONIKO
Več informacij:
www.stariaparati.si

LIFE GOSPODARJENJE Z E-ODPADKI LIFE14 GIE/SI/000176.
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DOM STAREJŠIH

Vsebino pripravlja Dom starejših Hrastnik

Avtorica: Andreja Kurbus, delovna terapevtka • Foto: arhiv Doma, Ping Pong Party band

Življenje v Domu starejših Hrastnik med epidemijo koronavirusa
Začetek
Tudi stanovalci in zaposleni v Domu starejših Hrastnik smo z
zanimanjem in bojaznijo spremljali pojav koronavirusa na
Kitajskem, v sosednji Italiji in nazadnje tudi pri nas v Sloveniji.
Zaposleni smo se zlasti spraševali, kaj bo, če okužba doleti
tudi naš dom, stanovalci pa so dogajanje spremljali drugače,
z zavedanjem, da življenje prinese marsikaj ...
Razglasitev epidemije in uvedba izrednih ukrepov je za vse
v domu starejših prinesla veliko sprememb in prilagajanja.
Stanovalci so morali po navodilih zdravnikov ostajati v sobah
in celo v posteljah, zaposleni pa smo morali svoje delo organizirati drugače in se prilagoditi novim razmeram.

Na mladih svet stoji
Dom starejših že od začetka delovanja sodeluje z Vrtcem
Hrastnik in OŠ NHR Hrastnik. Zelo smo se razveselili ideje
vzgojiteljice Veronike Anžur, ki je že kmalu po uvedbi izrednih
ukrepov dala pobudo, da bi si z otroki iz skupine Medvedki
spletno dopisovali. S podobno idejo so se pobudi nekoliko kasneje pridružili še učenci in mentorja OŠ NHR Hrastnik, Andreja
Peterlin in Gregor Strniša. Tako je nastalo nekaj ljubkih brošur,
ki so našim stanovalcem krajšale predvsem dolge vikende in
popoldneve. Hkrati pa je bila to ustvarjalna vzpodbuda za nekatere stanovalce, ki so z največjim veseljem pripravili pisma,
pesmi in slike v odgovor.

»Ognjeni krst« nove glavne sestre Katje
Le malo ljudem je znano, da se je Hedvika Černoša, ki je bila
pri nas glavna sestra dolgih 24 let, pred kratkim upokojila.
Nasledila jo je Katja Poznič, dosedanja vodja ekipe. Ravno
v času pojava koronavirusa v Sloveniji je začenjala s svojim
delom kot glavna sestra in ob vseh neznankah, navodilih, priporočilih in spremenjeni organizaciji je doživela »ognjeni krst«,
kot ga doživi le malokdo. Vsakodnevni sestanki, tudi ob vikendih, nabave, uvajanje novosti in ukrepov, spremembe organizacije dela … vse to je gotovo bilo veliko več, kot bi glavno
sestro čakalo v »običajnih razmerah«.

Kavica in telovadba
Da bi bili dopoldnevi vsaj malo prijetnejši, so v naši kuhinji
kmalu po vzpostavitvi izrednih razmer pričeli kuhati kavico za
vse stanovalce, ki so to želeli. H kavici so vedno dodali tudi
posladek, obojega pa so se stanovalci razveselili že takoj po
končani telovadbi. Ker so bila druženja prepovedana, prostor
delovne terapije pa začasno namenjen drugim vsebinam, je
telovadba potekala kar na oddelku, najpogosteje v sobah ali
na hodniku. Vendar so vsi, ki so to zmogli in želeli, zelo prizadevno sodelovali in tako skrbeli za svojo kondicijo.
Razkuževanje
Ob začetku epidemije so prostore našega doma razkuži-
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DOM STAREJŠIH

li gasilci PGD Trbovlje – mesto. Stanovalci so vestno ravnali
po navodilih in niso prehajali iz sob na hodnike, čistilke pa so
marljivo počistile vse prostore.
Iz knjižnice v delovno terapijo in nazadnje v »covid cone«
Leta 2010 smo od Občine Hrastnik prevzeli prostore nekdanje
knjižnice in jih počasi spremenili v prostore za delovno terapijo,
prireditve, medgeneracijska druženja, ustvarjalne delavnice,
skupine … V 10 letih je to postal prostor, v katerem je veliko
naših stanovalcev kvalitetno preživelo vsaj nekaj svojega časa,
bodisi za terapijo, ustvarjalnost, druženje ali kratkočasenje.
Žal pa je nekdanja knjižnica točno po 10 letih dobila svojo novo
namembnost. V skladu z zahtevami zdravstvene politike smo
morali prostore delovne terapije izprazniti, pregraditi in spremeniti v prostore za stanovalce, pri katerih bi bil ugotovljen
sum na okužbo s koronavirusom, in stanovalce, pri katerih
bi bila okužba potrjena. Tako imenovani »siva in rdeča covid
cona« morata ustrezati določenim standardom in merilom
in sta za naš dom predstavljali precejšen podvig in strošek.
Za zdaj ostajata in čeprav smo nadvse hvaležni, da ju ni bilo
potrebno uporabiti, vsi zelo pogrešamo našo delovno terapijo.
Prostovoljci RK nakupujejo za nas
Naši stanovalci so navajeni živeti skromno. Od pokojnin jim po
plačilu stroška oskrbe ne ostane več veliko, zato so navajeni
preživeti s skromnimi priboljški, ki pa so zato še slajši in bolj zaželeni. Žal po uvedbi ukrepov izolacije tudi trgovin niso smeli
več obiskovati. Najprej smo skušali nakupe za njih opravljati
zaposleni, vendar se je kmalu izkazalo, da je to kar zahtevna
»operacija«, saj je potrebno zbrati naročila in denar, opraviti
nakupe in kupljeno pripeljati v dom, kjer mora počakati v »karanteni«, nato pa vse še razdeliti med stanovalce. Na pomoč
so nam priskočili prostovoljci območnega združenja Rdečega
križa Hrastnik, ki opravljajo nakupe za naše stanovalce in tako
zelo razbremenijo zaposlene. Upamo, da bodo z rahljanjem
ukrepov naši stanovalci končno lahko znova sami obiskovali
trgovine, tako prostovoljcem RK kot tudi potrpežljivim prodajalkam v trgovini pa smo zelo hvaležni za njihov trud!

Videoklici
Omejitev obiskov je zelo prizadela tako stanovalce kot tudi
njihove svojce. Tako eni kot drugi so bili v skrbeh za zdravje
svojih najdražjih, hkrati pa so pogrešali drug drugega. V najbolj tesnobnih trenutkih nam je izredno veliko pomenila humana gesta podjetja Telekom, ki nam je v uporabo odstopilo
dva prenosna telefona z naloženimi aplikacijami za videoklice.
Tako so se naši stanovalci lahko vsaj za kratek čas tudi v živo
videli s svojimi najdražjimi.
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Vsebino pripravlja Dom starejših Hrastnik

Koncert pod balkonom s Ping Pong Party band in KUD
Veter
V času karantene so se izkazali tudi naši glasbeniki! Koncert
pod balkoni so nam pripravili člani ansambla Ping Pong Party
Band in člani KUD Veter. Naši stanovalci so se lepega petja in
igranja zelo razveselili in seveda z veseljem prisluhnili. Glasba
pomeni balzam za dušo in s tem, ko izboljša razpoloženje in
počutje, vpliva tudi na našo odpornost in zdravje. Žal je še ne
moremo dobiti na recept, zato smo še toliko bolj hvaležni za
čudovito gesto obeh ansamblov.
Obiski pod posebnimi pogoji
S 7. 5. 2020 smo končno lahko pričeli z obiski, ki še vedno potekajo pod posebnimi pogoji. Veseli smo vsi: stanovalci, svojci
in tudi zaposleni, saj se razpoloženje in počutje naših stanovalcev po obiskih izboljša. Ker nam je tudi vreme naklonjeno,
se poleg obiskov tudi ostali stanovalci v spremstvu zaposlenih
že lahko odpravijo ven. Vsi skupaj pa znova veliko bolj cenimo
svež zrak, ptičje žvrgolenje in sončne žarke.

Časopisi in križanke preženejo dolgčas in pomagajo ohranjati čile možgane
Mnogim stanovalcem branje časopisov in reševanje križank
veliko pomeni. Ob kratkočasenju ohranjajo tudi svojo psihično
kondicijo, ki še kako vpliva na dobro počutje. Zato smo zelo
hvaležni podjetju Media 24, ki nam tedensko dostavlja časopise in križanke.

Sajenje rožic: en cvet še ne prinese pomladi, prinese pa
upanje
Vsako leto naše stanovalke posadijo rožice v balkonska korita
in cvetlične lonce pred domom, na dvorišču, pri »izbi« in pri
delovni terapiji. Letos nam je epidemija sprva vzela upanje na
vrtnarjenje, k sreči pa so se razmere umirile še dovolj hitro, da
smo lahko posadili vsaj rože na balkonih. Bili smo presenečeni,
kako veliko je to pomenilo našim stanovalcem. Vsi so jih bili
veseli! Znanilk pomladi in boljših časov.
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GLASBENA ŠOLA

Posebna priloga ob občinskem prazniku

Vsebino pripravlja Glasbena šola Hrastnik

Ob 3. juliju, prazniku občine Hrastnik, smo za vas pripravili posebno prilogo o izvoru poimenovanj hrastniških in dolskih
ulic. Prav vsako poimenovanje namreč v sebi skriva delček naše zgodovine. Za pripravo priloge se zahvaljujemo zgodovinarju in Hrastničanu Primožu Frajletu.

Z glasbo in plesom v prihodnost
Po postopnem sproščanju omejitvenih ukrepov na področju šolstva so
se 18. maja 2020 odprla tudi vrata
glasbene šole. Prisrčno je bilo ponovno srečanje učencev in učiteljev, lepo je bilo zaslišati glasbo iz
inštrumentov in baletno glasbo za
ogrevanje plesalk. Preberite vtise
učenk o izobraževanju na daljavo.

ljavo. Ampak vse je mogoče. Moram
pa priznati, da sem najbolj pogrešala
nasmehe naših učiteljev.
— Anđela Trivunčić, učenka violine

Pouk na daljavo v GŠ Hrastnik
Učenje na daljavo je bila nova in zelo
zanimiva izkušnja. Bilo je lažje in težje,
kot sem mislila. Pri urah inštrumenta
sem pošiljala videe, kako igram. Dobra
stran tega je, da sem snemanje ponavljala, dokler mi ni bilo všeč. Bil je
čuden občutek, igrati v telefon. Video
sem poslala učiteljici, ki mi je v odgovoru napisala, kaj je narobe in v čem sem
napredovala.
Pri teoriji je bilo malce težje, saj ni bilo
učiteljice, ki bi nam snov na razumljiv
način razložila. Učiteljica nam je naloge
poslala po spletu na e-naslov in napisala, kaj je naša naloga. Ko sem nalogo
opravila, sem jo poslala po e-sporočilu
nazaj učiteljici.
Nikoli si nisem predstavljala, da se bom
znašla v situaciji, kjer bi se učila na da-

nij je pouk potekal gladko. Sem učenka
1. razreda petja in mi pouk na daljavo
ni predstavljal večjih težav. Z učiteljico
sva obdelali tri pesmice, moja tehnika
petja in pravilnega dihanja pa se je v
tem času še izboljšala. Po dolgem času
pa sem se razveselila normalnega pouka v učilnici. Pouk na daljavo ni zaviral
učnega procesa, pri sebi vidim precej
velik napredek, vendar je vseeno pouk
v učilnici še boljši.
— Katja Stopinšek, 1. r. petja

V času pandemije se je za 2 meseca zaprla tudi Glasbena šola Hrastnik.
Čeprav je bila naša šola zaprta, se učni
proces v glasbeni šoli ni ustavil. Zadnja 2
meseca smo se z našimi učitelji dobivali
na videokonferencah in tam nadaljevali vsak svojo učno pot. Kljub občasnim
tehničnim napakam zaradi nasičenih li-

Moč glasbe
V tem času, ko smo bili več doma, je bilo
zelo priporočljivo poslušanje glasbe, ki
poleg uživanja v umetnosti pozitivno
vpliva na človeka in je pravi balzam za
živce. Znanstveniki — fiziki, psihologi in
muzikoterapevti ugotavljajo:
Mozart in pamet
G. Shaw je zaslovel z raziskavo iz leta
1993, ki je pokazala, da se ljudje na inteligenčnih testih odrežejo precej bolje, če prej poslušajo Mozarta. »Zaradi
Mozarta ne boste pametnejši za večno, pač pa poslušanje klasične glasbe
ogreje možgane za nadaljnje delo, in sicer tisti del, ki je odgovoren za abstraktno mišljenje na visoki ravni,« je ves čas
ponavljal. Mozartov klavirski koncert v
B-duru je primeren za slovesne trenut-
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ke, saj navdaja z upanjem in vzvišenim
razpoloženjem, premaguje turobnost,
melanhonijo in depresijo ter spodbuja
radostno pričakovanje, romantično počutje in hrepenenje.
Preobremenjenost in stres
Tudi njiju je mogoče ublažiti z izbrano
glasbo. Kadar ste napeti, preobremenjeni vzkipljivi in razdražljivi, priporočajo poslušanje Beethovnove Sonate
za klavir v d molu, opus 31, številka 2,
ki se imenuje Appasionata (strastna).
Primerna je tudi IX. simfonija istega
skladatelja. Ljubitelju glasbe, ki si v stresu zaželi glasbe za razum, srce in dušo,
pa se priporoča Clauda Debussyja,
njegova Preludija za klavir št. 1 in 2. Ta
človeka tako prevzame, da jo sprejema

tudi z očmi, jo torej vidi, in ne le z ušesi.
Nihanje razpoloženja in spremenljive
občutke je moč obvladati z romantično
glasbo izpod peresa slavnega poljskega skladatelja Frederica Chopina, kot
je Nokturno v H-duru, učinkoviti pa so
tudi Brahmsova 2. simfonija ter Bachov
preludij in Fuga v H-duru.
— Polona Kovač, ravnateljica

Korona je znak za podaljšanje tona najmanj za polovico
njenega trajanja. Največkrat stoji na koncu skladbe.

Poimenovanje hrastniških ulic, poti in trgov
postavljene po uličnem
sistemu. Že leta 1952 je
p ote ka l o p re š tev i l če nje naselij, vendar pa je
zaradi novih gradenj to
preštevilčenje bilo učinkovito samo slabih 10 let.
V naselju Hrastnik je bilo
v 60. letih 405 hiš in je
Pogled na zgornji Hrastnik 1987: Planinc, Marko, Ivančič Lebar, Irena: Hrastnik
(Celje : Fit media, 2010)
bilo dostikrat tako, da sta
stali npr. hiša s št. 10 in št.
300 druga zraven druge.
Razvoju naselja sta botrovala premog
Občinski ljudski odbor Hrastnik je na
in industrija, ravno izkoriščanje premoseji 30. junija 1962 imenoval 13-člansko
ga je ljudi pritegnilo v dolino. Naselje se
komisijo z nalogo, da pripravi predloje urbaniziralo, nastajale so soseske, ki
ge za imenovanje ulic in trgov v naselju
niso imele kmečkega videza. Vendar to
Hrastnik. Komisija je območje približno
ni bilo dovolj, da bi se kraj povzpel od
od vhoda v sotesko Boben pa do želevasi do trga ali celo mesta že pred druzniške postaje razdelila na 22 območij, ki
go svetovno vojno. To se je zgodilo šele
naravno predstavljajo zaokrožena naseleta 1952, ko je bil skupaj s Trbovljami
lja. Za vsako naselje je komisija izdelala
in Zagorjem tudi Hrastnik razglašen za
opis, obseg, število hiš ter znamenitosti
mesto. Kljub novemu statusu pa Hrastnik
naselja ter predlog, kako naj bi se imedo leta 1963 ni imel uličnega sistema.1
novalo. Tam, kjer niso našli primernih
Občina Hrastnik ima danes 19 naselij, ki
imen, se je komisija odločila predlagati
so organizirana v 10 krajevnih skupnosti.
stara, udomačena imena. Te predloge
Teritorialni obseg občine, kakršno pozso nato posredovali na zbore volivcev v
namo danes, se je od svojega prvega
potrditev. Sprejetih je bilo tako 13 predlonastanka pa do osamosvojitve večkrat
gov za poimenovanje naselij oz. ulic, ki
spreminjal, skladno z vsakršno državjih poznamo še danes. Sedem predlogov
no ureditvijo. Leta 1934 je tako nastala
so volivci zavrnili oz. spremenili. Pri dveh
skupna občina Hrastnik-Dol. Približno
območjih je komisija predlagala več
v istem teritorialnem obsegu je bila ormožnosti, za eno območje pa je komisija
ganizirana tudi pod okupacijo med 2.
prepustila, da se o imenu odločijo stanosvetovno vojno. Povojna ljudska oblast
valci. Stanovalci posameznega območja
v FLRJ je hrastniško občino teritorialno
so na podlagi predlogov komisije potrdili
razdelila, ponovno sta posebej obstajali
poimenovanja sledečih ulic:
hrastniška in dolska občina2. Septembra
1955 pa sta se ponovno obe občini
»Cesta 3. julija«; utemeljitev je bila, da so
združili in nastal je Občinski ljudski od3
na tem področju v predvojni Jugoslaviji v
bor Hrastnik. Ta ureditev je obstajala
zvezi s stavko leta 1934 potekale razne
do leta 1963, ko so se na podlagi nove
demonstracije in dogodki.
ustave Socialistične republike Slovenije
ustanovile skupščine občin, ki so s svojim
»Cesta Adama Dušaka«; ob tej cesti je
delom pričele aprila tega leta. Tako se je
stanoval mladinec Adam Dušak. V NOV
tudi prejšnji ObLO4 Hrastnik preformiral
je odšel 8. 11. 1941. Padel je v Pohorskem
v Skupščino občine Hrastnik.5
bataljonu 8. 1. 1943 na Osankarici.
Glavnina naselij se v hrastniški dolini in
»Ulica mladih borcev« je manjše strnjena dolskem obmoju razteza ob potoku
no naselje, ki leži približno vzporedno s
Boben in ob potoku Brnica. Stalen doCesto Adama Dušaka. Razlog za takšno
tok delavcev za potrebe industrije in
poimenovanje je v tem, da so v bližini
nove gradnje ter konfiguracija naselja
stanovali mlajši rudarji, ki so leta 1941 in
sta privedla do tega, da hiše niso bile

1942 odšli v partizane in so padli v raznih
borbah.
Ime »Studence« je kot poimenovaje ulice za naselje ostalo, hkrati pa so
Studence oklestili za dve ulici. Del je
nastal »Pot Josipa Brinarja«; Brinar je bil
edini hrastniški rojak – pisatelj. Rodil se
je 1. 11. 1874. Diplomiral je na učiteljišču
v Mariboru. Pisal je za pedagoške liste
ter mladinske povesti, skupaj je napisal
23 knjig. Bil je ravnatelj srednje šole v
Postojni, ki je bila v Avstro-Ogrski prva
z izključno slovenskim učnim jezikom.
Umrl je leta 1958 v Celju.

Josip Brinar

Drugi del, ki je nastal iz Studenc, pa je
»Cesta padlih borcev«. To je predstavljalo območje ob cesti od stare rudniške
ambulante (danes vrtec) pa do spomenika pod Zavraškom. Med okupacijo so
partizani ob priliki izvedli mobilizacijo po
Hrastniku in ko so se vračali z mobiliziranci, so jih na mestu, kjer je danes spomenik, iz zasede napadli Nemci. Padli
so Guček Franc, Kaluža Karel, Vrtačnik
Avgust, Babič Franc.
»Ulica prvoborcev« je bilo sprejeto ime za
območje stare rudniške kolonije, kjer cesta zavije proti Blatam in naprej proti Kalu.
Predlog so utemeljili s tem, da so v rudniški koloniji stanovali delavci, ki so organizirali stavke, protestna zborovanja ter se
borili za delavske pravice, zaradi česar so
bili tudi preganjani. To so bili Tone Jagodič,
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Franc Mlakar (op. t. i. Mlakarjevo stanovanje), Maks Hercog, Adolf Fuka, Ivan Mitnjak.
Vsi ti so bili kmalu po prihodu okupatorja
odpeljani v Mauthausen, od koder se ni
vrnil nihče izmed njih.

lokacijo približno okrog današnje cerkve,
čeprav se tudi mnenja zgodovinarjev o
lokaciji razlikujejo.6 Etimološko pa log pomeni močvirnat travnik ob vodi, delno poraščen z gozdom.7

»Naselje Aleša Kaple« je komisija poimenovala naselje na območju po stari cesti
rudniške žage ter delavskega doma na
levi strani potoka Boben oz. od današnje
tržnice do Leš v smeri do mostu, ki zavije v Mercator-tehniko. Na tem območju
se je rodil Aleš Kapla. Delal je pri rudniku v Hrastniku, bil je Kozarjev sodelavec
ter pred vojno večkrat preganjan in zaradi sodelovanja v stavkah obsojen na 3
leta zapora. Kazen je prestal v Sremski
Mitrovici. Aleš Kapla je bil eden prvih organizatorjev revolucionarne mladine v
Hrastniku. Kot kulturni delavec je bil pred
vojno aktiven v dramskih sekcijah društva
Svobode. Kljub temu da je bil od mladosti invalid, je odšel v partizane in leta 1944
padel pri Žužemberku.

»Novi Log« je bilo poimenovano področje
med vrtcem, današnjo športno dvorano in
domom starejših v smeri proti Prapretnem.
Tukaj so v 60. zgradili 30 novih hiš, zato je
komisija predlagala to ime.

»Trg Franca Kozarja«; komisija je predlog
utemeljila s Kozarjevim pred- in medvojnim delovanjem. Kozar je spadal med t.
i. stare predvojne borce in
revolucionarje.
Udejstvoval se
je v delavskem
gibanju in bil
večkrat zaprt
in preganjan. V
Hrastniku je bil
soustanovitelj
delavsko izobraževalnega
društva Vesna.
France Kozar
Za n i m i vo p a
je tudi, da se
Kozar v t. i. Erženovi kroniki od 1920 pa
do 1929 navaja tudi kot član katoliško izobraževalnega društva v Hrastniku. Že leta
1941 je bil med prvimi poslan v taborišče
Mauthausen. Po prihodu iz taborišča je
nekaj časa ostal doma, nato pa šel v partizane in leta 1944 padel v Savinjski dolini.
Kot zanimivost – na tem območju je svojčas
imelo obratne prostore tudi podjetje Sijaj.

»Log« je obsegal območje približno od
Logarjevega hleva in cerkve do mesta,
kjer danes stoji osnovna šola ter naprej po
pobočju do Dolančeve hiše. Najzgodnejša
omemba imena Log je v Otokarjevem urbarju iz 13. stoletja in naj bi se nanašalo na
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»Veličkova cesta« je bilo sprejeto ime za
naselje, ki je segalo do križišča, kjer stojita Malovrhova in Dolančeva hiša ter do
Prapretna oz. do Dovc. Veličko je partizanski vzdevek za rudarja Alojza Hafnerja,
ki je bil doma iz Prapretnega. Hafner je
leta 1941 odšel v partizane in hitro napredoval do komandirja čete. Njegova četa
se je v glavnem zadrževala na območju
Mrzlice in Gozdnika. Redno so se ustavljali
pri Hribarjevi domačiji na Igrišah vse do 7.
marca 1943, ko so Nemci kmetijo obkolili. V
boju so padli gospodar kmetije z družino
ter vsi partizani razen enega, ki mu je uspelo pobegniti.8
»Dolska cesta« je bilo ime za hiše od bivšega Rücklovega mostu pa po cesti do
bivše hiše »pod skalco«. Utemeljitev za
takšno ime je bila geografske narave, saj
ta cesta pelje na Dol. Naselje od železniške postaje Hrastnik pa do naselja Krnice
pa bi se imenovalo »Za Savo«.9
Omenjene predloge so aprila 1963 z odlokom o imenovanju ulic in trgov potrdili na
občinskem zboru. Pri sedmih predlogih za
poimenovanje naselij oz. ulic pa je prišlo
do sprememb s strani prebivalcev.
»Steklarsko naselje« naj bi nosilo ime območje od nogometnega igrišča oz. današnje nove steklarne pa do potoka Ribnik.
Vseeno se je obdržalo ime »Podkraj«. Za
zaselke na levem bregu Save in zahodno
od potoka Boben, ki vključuje tudi cerkveno hišo v Dragi, je komisija predlagala
staro ledinsko ime »Šibnik« (op. v virih
tudi Šibenik), saj naj bi na tem področju
svojčas rastle šibe, ampak nazadnje se je
obdržalo ime »Draga«.
Ime »Pod Kovkom« je bil predlog za naselje na Dirmayerjevem hribu, takoj nad železniško postajo. Za to naselje je bil sprejet
nov predlog, »Cesta Hermana Debelaka«.
Debelak je bil kot elektrikar zaposlen v

Podkraj

hrastniški steklarni in aktivno delal za cilj
NOV. Zaradi izdajstva bi moral biti aretiran, a je pravočasno pobegnil in se vključil
v NOB, kjer je leta 1944 padel.
Predlog za območje od t. i. Pečnikove
vile pa do steklarskega gradiča ter mimo
današnjega parkirišča pri balinišču steklarskih upokojencev naj bi nosilo ime
»Muzejska cesta«. Razlog za tako poimenovanje je bil v tem, da je bila v 60. letih
predvidena vzpostavitev steklarskega muzeja, ki bi ga umestili ali v vilo ali pa v novo
zgradbo na tem območju. Tako kot gradnja muzeja tudi ta predlog ni bil sprejet,
območje pa danes nosi ime »Grajska pot«.

Glavna prometna cesta čez hrastniško
dolini oz. hiše ob njej nosijo danes ime
»Cesta 1. maja«. To poimenovanje je bilo
vključeno na novo, prvotno pa so to območje razdelili na dva dela. Za območje
od železniške postaje Hrastnik pa do križišča, kjer se cesta odcepi na Dol, je komisija izoblikovala dva predloga: »Tovarniška
cesta« ali »Kolodvorska cesta«. Imeni
sta bili izoblikovani iz preprostih razlogov,
ker je ob cesti največ tovarn oz. industrije in ker vodi cesta na železniško postajo. Območje ob cesti od TVD10 Partizana
pa približno do današnjega Spara pa
naj bi se imenovalo »Partizanska cesta«.
Predlog je bil utemeljen s tem, da so v
času NOB na križišču, kjer se cesta začne, partizani minirali most (op. verjetno
Rücklov). Ob stari rudniški restavraciji naj
bi med vojno padel partizan, poleg tega
naj bi na koncu predlaganega območja
rudarska godba med vojno imela svoje
prostore in je leta 1944 odšla v partizane.
Ulice na vzpetini na desni strani Dolske
ceste bi se imenovale po naselju »Frtica«.
Komisija ni uspela ugotoviti, od kod oz.
po kom se imenuje Frtica, toda ker je bilo
ime uveljavljeno, ga je bilo smiselno obdržati. Domnevno naj bi ime v hrastniško
dolino prinesel Litijan Štefančič, ki je prvi
na tem področju zgradil hišo.11 Ime Frtica
naj bi bilo oznaka za mesto, kjer ima ve-

ter veliko moč.12 Vendar v sprejetem odloku iz leta 1963 hiše na Frtici nosijo naslov
»Taborniška pot«. Taborniška pot se imenuje zato, ker so hrastniški taborniki kot
prvi v Jugoslaviji leta 1959 s prostovoljnim
delom ob tej poti zgradili svoj dom.13 Ime
je bilo spremenjeno tudi naselju na levem
bregu potoka Boben od približno današnjega muzeja do mostička pred kemično
tovarno. Občinska komisija je predlagala
ime »Stranska pot«, vendar je bilo nazadnje sprejeto ime »Pot Franca Pušnika«.
Franc Pušnik je bil steklobrusilec, ki je bil v
Mariboru leta 1942 ustreljen kot talec.
V zgornjem Hrastniku je prišlo do preimenovanja območja od Logarjevega hleva
do (takrat) novega tovarniškega poslopja
Sijaj. V 60. je na tem področju stalo 16 hiš.
Ker je bil v navedenem območju takrat
samski dom, je komisija predlagala, da
bi območje imenovali »Samska pot«. V
končnem odloku je ta pot dobila ime »Pot
Vitka Pavliča«. Pavlič (ilegalno ime Gvido)

je bil že predvojni delavski aktivist. V NOV
je vstopil leta 1941 kot sekretar OF za revirje. V letu 1942 je bil ujet in ustreljen v Celju.
Leta 2017 mu je združenje borcev za vrednote NOB Hrastnik na mestu, kjer je stala
njegova hiša, odkrilo spominsko ploščo.14
Za dve območji v zgornjem Hrastniku ob-

Spomenik Vitka Pavliča Hrastnik RTH

činska komisija ni podala konkretnih predlogov za poimenovanje ulic. Podala je
samo splošne ugotovitve, odločitev o poimenovanju pa je prepustila prebivalcem
teh območij. Komisija je za naselje, ki se
razteza nad Rošem, od policijske oz. postaje ljudske milice do naselja Prapretno,

predlagala udomačeno ime »Hrastovlje«,
saj naj bi na zahodnem delu navedenega
področja nekdaj rasel hrastov gozd, skozi katerega je potekala pot v Prapretno.
Prebivalci naj bi bili glede imena precej
razdvojeni, zato je bil podan predlog, da
se o tem odločijo volivci iz samega naselja.
Na koncu so izoblikovali in tudi sprejeli za
to področje ime »Novi dom«. Negotovi so
bili tudi pri poimenovanju naselja ob cesti
za gostilno Senica v smeri Blat. V igri so
bili trije predlogi »Pot aktivistov«, »Pot
na Kal«, »Pot na Blate«. Prva različica je
temeljila na tem, da so po tej poti hodili
prostovoljci v partizane, ostali dve pa na
podlagi naravne danosti. Danes nosi to
naselje ime »Pot na Kal«15.
Vsa našteta področja skupaj so imela leta
1963, ko so razglasili ulični sistem, 428 stanovanjskih hiš. Po podatkih ministrstva za
notranje zadeve iz leta 1999 pa je isto področje imelo 439 hiš, tako,da se je število hiš
v 36 letih zvišalo le za 3 %. 16

1. vir: Irena Ivančič Lebar: Hrastnik, l. 2000; str: 10, 11, 16, 17; 2. vir: https://vodnik.zac.si/; 3. vir: www.dlib.si; Zasavski tednik: leto VII, št. 35; 3. september 1955, str. 7; 4. vir: ObLO – Občinski ljudski odbor; 5. vir: https://vodnik.zac.si/; 6. vir: Irena Ivančič Lebar: Hrastnik, L. 2000; str. 16; 7. vir: https://fran.si/iskanje?View=1&Query=log; 8. vir: http://hrastnik.si/nc/aktualna_obvestila_in_novice/arhiv_novic/novica/n/proslava-v-spomin-na-pobite-clane-druzine-hribar-in-borce-velickove-cete/; 9. vir: www.dlib.si; Zasavski tednik; leto XVI, št. 28, 2.julija 1963, str. 13; TVD – telovadno društvo;
11. vir: www.dlib.si; Jutro Leto XI, št. 209; 10. september 1930, str. 9; 12. vir: http://fran.si/iskanje?All=frtica; 13. vir: Stanko Brečko: Hrastnik skozi desetletja, str. 438; 14. Vir: https://savus.si/odkrili-spominsko-plosco-gvidu-pavlicu/; 15. Vir: www.dlib.si; Zasavski tednik; leto XV, št. 50; 6. 12. 1962, str. 8; 16. vir: Irena Ivančič Lebar: Hrastnik, l. 2000; str. 30

Poimenovanje dolskih ulic, poti in trgov
Dol je nastal na mestu,
kjer Bela, imenovana
tudi Dolski potok, zapušča dolinski kot. V
urbarju iz 13. stoletja
se naselje imenuje Tal
in navaja 4 kmetije in
župana. Hiše so bile
strnjene okrog cerkve
sv. Jakoba, vas pa se je
razširila, ko so se kmetije začele drobiti. Ob
koncu fevdalne dobe
(1848) je Dol štel devet
Dol pri Hrastniku na razglednici iz leta 1919
kmetij in tri majhne
kmetije. Ugodna lega
in bližina Hrastnika sta povzročili pričetek
V kraju je tudi osrednje pokopališče obširitve kraja že pred prvo svetovno vojno.
čine Hrastnik. Prvotno je bilo pokopališče
Nekdaj kmečko naselje se je po prvi in še
okrog stare cerkve, vendar so ga leta 1831
posebej po drugi svetovni vojni močno
opustili in ga prestavili na današnjo lokaspremenilo. Razširilo se je prek vse dolicijo. Pokopališče so kmalu začeli uporabne, najbolj v smeri vzhoda. Dol se je tako
ljati tudi prebivalci Hrastnika.
združil z Brnico in Črdencem, k čemer je
veliko prispevalo priseljevanje delavcev, ki
Leta 1956 je bila cesta skozi Dol temeljiso se zaposlovali v Hrastniku. Zaradi ometo popravljena, izboljšana je bila cestna
jenega prostora v Hrastniku zanje ni bilo
razsvetljava, urejeni so bili požarni himogoče zgraditi dovolj stanovanj, zato so
dranti, leta 1964 pa je Dol dobil asfaltirano
se naseljevali tudi na Dolu.
cesto skozi naselje. Šele v šestdesetih le-

tih so zrastli stolpiči v bližini osnovne šole.
Leta 1965 so zgradili prvi stanovanjski blok.
V osemdesetih letih pa so bili zgrajeni še
bloki poleg cerkve – vse to je dalo Dolu
bolj urbani videz. Tudi v dolskem dolinskem kotu, stari dolski gmajni, tam, kjer
so bili prej gozd in pašniki, je nastala v
novejši dobi večja naselbina večinoma
manjših hišic, imenovana Novi Dol, vendar
se je poimenovanje »gmajna« ohranilo do
danes. Tukaj je v šestdesetih letih takratno
podjetje Zasavski premogovniki Trbovlje
odprlo nov premogovniški obrat Novi Dol.
Leta 1977 so rudnik začeli zapirati, rudniške stavbe pa so izpraznili. Danes v njihovih prostorih delujejo lokalna podjetja. V
sedemdesetih letih so zaradi večanja števila prebivalcev odprli tovarno Jutranjka, v
kateri so se večinoma zaposlovale ženske.
Širitev naselja in njegova urbanizacija sta
privedli do tega, da so leta 1983 uvedli
ulični sistem.1

Nalogo za uvedbo oz. za pripravo predlogov za poimenovanje ulic, s čimer so začeli že konec leta 1982, je imela Krajevna
skupnost Dol ob sodelovanju z geodetsko
upravo. Svet krajevne skupnosti Dol je
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Vsebino pripravlja Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik
tako formiral predlog poimenovanj 14
ulic: Trg borcev NOB, Partizanska cesta, Brnica, Naselje Jake Klemna, Grča,
Cesta Ernesta Drakslerja, Čerdenc, Pot
Hameršek Emila, Cesta Senice Milana,
Slatno, Planinska cesta, Naselje Laz,
Naselje Jožeta Matka, Naselje Nandeta
Štuklaja.2 Večina predlogov imenskih
poimenovanj ulic je bilo po Dolanih, padlih v borbi, ki so bili ubiti kot talci ali pa
so umrli v taborišču med 2. svetovno
vojno.3 Po enomesečni javni razpravi so
predloge o poimenovanju skupaj s pripombami in mnenji odstopili v občinsko
službo, ki se je ukvarjala s to problematiko.4 Z občinskim sklepom št. 015-1/82,
sprejetim 26. 7. 1983 so za naselje Dol
tako bila sprejeta sledeča poimenovanja trinajstih ulic: Trg borcev NOB,
Partizanska cesta, Pod Javorjem, Grča,
Cesta VDV brigade, Čerdenc, Pot Emila
Hamerška, Krištandolska cesta, Slatno,
Planinska cesta, Naselje Laz, Na Selah,
Pod Hribom.5 Štiri ulice so poimenovali
po dogodkih iz NOB, pri ostalih pa so
se naslonili na stara in uveljavljena ledinska imena. Ledinska imena so v bistvu naselbinska zemljepisna imena in
se v glavnem ohranjajo iz roda v rod
z ustnim izročilom. Povečini so slovanskega (slovenskega) izvora, vendar so

v ledinskih imenih zaradi ustnega prenosa opazni tudi tuji vplivi, največ na
severu in zahodu in najmanj v osrednji
Sloveniji.6

Tako na primer »Laz« pomeni s travo
porasel nekdaj izkrčen svet v gozdu ali
ob njem, navadno z njivo.7 »Na Selah«
oziroma »Selo« je starinski izraz za
vas, naselje.8 Vodna ledinska imena se
izražajo v imenih naselja »Slatno« in
»Čerdenc«. Ime Slatno izhaja iz »slatine«, kar pomeni voda, ki vsebuje večjo
količino raztopljenih mineralnih snovi, torej mineralna voda. 9 Iz Črnega
»zdenca« oz. studenca pa je tekom časa
izšlo ime Črdenec.

Komunalni nasveti in priporočila

Poimenovanje ulice »Trg borcev NOB«
je nastalo verjetno na podlagi postavitve spomenika padlim borcem. Leta
1952 so ob cesti pri stavbi kmetijske zadruge odkrili spomenik žrtvam NOB, ki
so ga leta 1976 delno obnovili, povečali
in prestavili bližje cerkvi.12
Avtor: Primož Frajle

»Pot Emila Hamerška« se imenuje po
dolskem učitelju, ki je kot narodno zaveden človek sodeloval pri organiziranju
odpora proti okupatorju. Oktobra 1942
so ga v Mariboru kot talca ustrelili. V šoli
na Dolu je bila njemu v čast leta 1954
postavljena spominska plošča.10 Skupaj
z ženo Olgo sta aktivno delovala v organizaciji OF vse od poletja 1941. Omenjen
je tudi v poročilu vodje ŠDZ (Štajerske
domovinske zveze), kjer Schmidla ocenjuje učitelja Hamerška kot sovražno
razpoloženega do Nemcev.11

1. vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Dol_pri_Hrastniku; 2. vir: SI ZAC 1037 Skupščina občina Hrastnik, a. š. 923; 3. vir: Stanko Brečko: Hrastnik skozi desetletja, str. 285−290; 4. vir: SI ZAC 1037
Skupščina občina Hrastnik, a. š. 923, 5. vir: Uradni vestnik Zasavja, št. 12, Leto XIX, str. 162, Odlok o spremembi območja naselja Dol in o uvedbi uličnega sistema v naselju Dol ter preoštevilčenje naselja Brnica.; 6. vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Ledinska_imena; 7. vir: http://bos.zrc-sazu.si/cgi_new/neva.exe?name=ssbsj&expression=laz; 8. vir: http://bos.zrc-sazu.si/cgi/
a03.exe?expression=selo&name=sskj_testa; 9. vir: http://bos.zrc-sazu.si/cgi_new/neva.exe?name=ssbsj&expression=slatina; 10. vir: https://visithrastnik.si/dediscina/znani_hrastnicani/;
11. vir: Nasilje vojnih in povojnih dni (zbornik), l. 2014; Nevenka Troha: Hrastnik v letu 1942: Talci in njihove družine, str. 69; 12. vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Dol_pri_Hrastniku

Kako v poletnih mesecih preprečiti neprijetne vonjave iz
zabojnikov?
Neprijeten vonj iz zabojnikov za odpadke lahko z nekaj preprostimi ukrepi omilite kar sami, ob tem pa se lahko znebite
še morebitnih belih črvov in drugih insektov. Podajamo vam
nekaj napotkov.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Odpadkov v črni zabojnik in v zabojnik za biološke odpadke ne odlagajte v razsutem stanju.
Za odpadke, ki se odložijo v črni zabojnik, uporabite vrečke s trakom, da se dobro zapre.
Biološke odpadke je potrebno odlagati v biorazgradljivih
vrečkah ali zavite v časopisni papir.
Surovo meso in kosti zavijte v časopisni papir, odložite v
vrečke s trakom, vrečko dobro zaprite in jo odložite v črni
zabojnik za preostanek komunalnih odpadkov.
Embalažo jogurtov, mleka in drugih mlečnih izdelkov, rib,
paštet … pred odlaganjem v zeleni zabojnik z rumenim
pokrovom operite/sperite.
Poskrbite za čisto okolico zabojnikov. Morebitne odpadke,
ki vam pri odlaganju padejo na tla, je potrebno pobrati.

Letošnji pričetek toplejših mesecev je prinesel drugačen ritem, kot smo ga
bili vajeni v preteklih letih. Po novem koronavirusu v naš vsakdan vdira besedna zveza »nova realnost«. A vendar je realnost samo ena, in sicer ta,
ki jo živimo. Naša je takšna, da smo v tem letu priča zmanjšanemu številu
kulturnih in športnih prireditev ter omejevanju družabnega življenja, ki je
socialno vezivo naše družbe. V uporniškem duhu občinskega praznika in
praznika rudarjev vsem skupaj želim, da ne sprejmemo vsiljevanja »nove
realnosti«, temveč vedno in povsod na prvo mesto postavljamo razum in
kulturni ter socialni kapital, ki ju je še neodkritih v revirjih v izobilju. Le dovoliti si moramo stopiti na pot neznanega in odkriti čudovite ljudi in kotičke, ki
se nahajajo po celotnem ozmelju našega lepega Hrastnika.
Vse dobro in lepo praznovanje vam želimo občinski svetniki, kolektiv
Občine Hrastnik in Marko Funkl, župan Občine Hrastnik
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Kosovne odpadke lahko odpeljete tudi sami – od ponedeljka do sobote jih lahko brezplačno pripeljete v Zbirni center
Unično.
V primeru večje količine kosovnih odpadkov (menjava pohištva, praznjenje stanovanja, hiše …) lahko na komunali naročite 5-m3 kontejner. Stroške prevoza in uporabe kontejnerja
vam zaračunajo (kosovnih odpadkov ne).

Zakaj biološki odpadki smrdijo?
Biorazgradljivi odpadki se, kot pove že ime samo, razgrajujejo
ob delovanju dejavnikov iz okolja, kot so toplota, kisik, razkrojevalci (mikroorganizmi, glive, žuželke in njihove razvojne oblike). Beli črvi, ki se lahko poleti pojavijo v rjavih zabojnikih za
biološke odpadke, so ličinke muh. Ob višjih temperaturah je
razgradnja še hitrejša, pri njej pa nastajajo snovi, ki dajejo
odpadkom značilen neprijeten vonj. Pri visokih temperaturah
nad 30 °C se zmanjšuje tudi učinkovitost preparatov, ki vsebujejo encime ali mikroorganizme za zmanjšanje neprijetnega
vonja.
Kakšni so v poletnih mesecih dodatni ukrepi KSP
Hrastnik?

Spoštovane Hrastničanke, spoštovani Hrastničani!

Prepovedano je odlaganje kosovnih odpadkov na ekoloških
otokih v naseljih individualnih hiš in vikendov. Uporabniki individualnih hiš in stanovalci v blokih lahko pokličete KSP Hrastnik
na telefonsko številko 56 42 310 ali pišete na mail tajnistvo@
ksp-hrastnik.si.

1.
2.

3.
4.

Biološke odpadke praznimo vsak teden.
Zabojnike za biološke odpadke ob vsakem praznjenju
zaprašujemo in dezinficiramo z mikrobiološkim preparatom Agranett.
Počene zabojnike za biološke odpadke zamenjamo, da
preprečimo širjenje neprijetnega vonja.
Lastnikom individualnih hiš v poletnem času svetujemo
pranje zabojnikov za biološke odpadke.

Kam in kdaj odlagamo kosovne odpadke?
KSP Hrastnik je eno redkih komunalnih podjetij v Sloveniji, ki
pobira kosovne odpadke po sistemu »od vrat do vrat«, in sicer vsak 1. delovni ponedeljek in torek v mesecu. Kosovne odpadke (do 3 kose na gospodinjstvo) na ekološki otok odložite
šele v nedeljo pred prvim ponedeljkom v mesecu (in ne sredi
meseca). Na ekološke otoke pri blokih lahko kosovne odpadke
odlagajo le uporabniki, ki v blokih prebivajo in katerim je otok
tudi namenjen.

Ali avtomobilske gume spadajo h kosovnim odpadkom?
Ne, avtomobilske gume niso kosovni odpadek. Odpadne
gume lahko brezplačno oddate v Zbirni center Unično ali
vulkanizerjem.
Kako in kam odlagamo gradbene odpadke?
Gradbene odpadke je prepovedano odlagati v razsutem stanju ali v vrečkah na ekološke otoke v naseljih individualnih hiš
in pri blokih. Odpeljati jih je potrebno na deponijo gradbenih odpadov Neža v Trbovljah, ki deluje v okviru CEROZ-a. Za
gradbene odpadke lahko pri KSP Hrastnik naročite tudi 5-m3
kontejner, ki vam ga zaračunajo.
Kaj spada v straniščno školjko?
V straniščno školjko sodijo le človeški iztrebki in izločki ter toaletni papir. Vlažilni in čistilni robčki ter preostali higienski pripomočki spadajo med odpadke. Neustrezno odlaganje odpadkov v straniščno školjko povzroča škodo na kanalizacijskih
sistemih in čistilni napravi ter povečuje obremenjevanje okolja
v naši občini.
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Vsebino pripravlja Ana Černuta Deželak

Kaj se bere
Svetlana Makarovič,
Matej Šurc, Kotik: Luciferka

Petja Rijavec: Najini valovi

Nina Jelen, Anja Kurent: Naj

Lokacija: Oddelek za odra-

Lokacija: Oddelek za odrasle,

Lokacija: Oddelek za mladi-

sle, leposlovje za odrasle

leposlovno gradivo

no, strokovno gradivo

Zvrst: življenjepis

Zvrst: roman

Zvrst: priročnik

Strani: 320

Strani: 213

Strani: 189

Leto izdaje: 2019

Leto izdaje: 2019

Leto izdaje: 2019

Založba: Beletrina

Založba: Miš

Založba: Ocean

Svetlana Makarovič je slovenska vrhunska umetnica, ki je

Zakonski par, ki je nedolgo nazaj stopil v 6. desetletje življe-

Knjiga mladostnikom na začetku najstništva ponuja izhodi-

pri osemdesetih letih dobila prvo biografijo. V njej sledimo

nja, se znajde v krizi srednjih let. Ajda Maksu čez noč pred-

šča za razmišljanje o sebi, o tem, kaj se z njimi dogaja, kako

njeni življenjski in ustvarjalni poti od najzgodnejših dni,

laga začasno prekinitev odnosa in tako bodoča babica in

lahko vplivajo na svoje življenje in kakšno odgovornost ima-

kamor seže prvi spomin, do danes. Poznamo njena dela –

dedek zaživita na novo. Vsak na svojem koncu Ljubljane, vsak

jo do družbe. Za starše je knjiga dobrodošel pripomoček pri

poezijo, pravljice, šansone – nje pa ne. Bežanja v otroštvu,

v svojem stanovanju, vsak po svoje. Kaj jima prinese samsko

njihovih prizadevanjih, da bi iz zmedenih najstnikov vzgojili

iskanja v odraščanju in zavestna odločitev o neizprosni

življenje, sta pripravljena na korenite spremembe ali pa bo

odgovorne in prijazne ljudi. Priročnik je izdelek avtoric in

samosti v zrelih letih. Torej Svetlana, kot je nismo poznali!

predvidljiva varnost rutine tista, ki bo imela zadnjo besedo?

založbe iz Zagorja ob Savi.

Vabljeni med
knjižne police!
Od 25. maja 2020 se lahko uporabniki ponovno sprehodijo med policami
Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik in si
sami izberejo želeno gradivo ob upoštevanju navodil, ki jih je za knjižnice
pripravil Nacionalni inštitut za javno
zdravje (vzdrževanje osebne razdalje
med ljudmi v knjižnici, nošenje maske in
razkuževanje rok ob vstopu v knjižnico).
Gradivo je še vedno možno naročiti prek
storitve Moja knjižnica ali telefona 03 56
46 175 ali 040 175 886 (v času odprtosti)
ali e-pošte knjiznicahra@hra.sik.si.
E-učilnica in čitalnica nista na voljo.
Zaprta je tudi Premična zbirka Steklarna.
Zamudnina za izposojo knjig ne bo zaračunana za obdobje od 13. marca do
15. maja 2020.
Knjižnica je odprta po t. i. poletnem
obratovalnem času:
ponedeljek, torek, sreda: 13.00–19.00
četrtek, petek: 08.00–14.00
sobota: zaprto

ZBIRANJE GRADIVA BO POTEKALO OD 1. 6. 2020 DO 31. 8. 2020.
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Vsebino pripravlja Ana Černuta Deželak

Se vidimo,
kolektiv Knjižnice Antona Sovreta
Hrastnik

Dojenčki, vabljeni
v knjižnico!
Rojstvo otroka je najlepši dogodek
v vsaki družini, zato smo se lansko
leto v hrastniški knjižnici odločili,
da k brezplačnemu članstvu povabimo tudi dojenčke. Tako starši malih
Hrastničanov ob občinskem obvestilu o nakazilu denarne pomoči za
novorojenčka prejmejo povabilo za
vpis. Poleg brezplačnega članstva
prejmejo še darilo.
Številne raziskave potrjujejo, da se ugoden vpliv branja, zlasti v predšolskem
obdobju, kaže na jezikovnem, spoznavnem, čustvenem, socialnem, kulturnem
in drugih področjih otrokovega razvoja.
Splošne knjižnice kot promotorke branja pa že dolgo niso več zgolj izposojevalnice knjig. So prijeten prostor, kjer
lahko mlade družine kvalitetno preživljajo svoj prosti čas. Kot je rekel Albert
Einstein: »Če želite, da bi bili vaši otroci
pametni, jim berite pravljice. Če želite,
da bi bili še pametnejši, jim berite še več
pravljic.«

Fotoreportaža:
Januarski obisk
najmlajših članov
v knjižnici

Nika in Alja (11 mesecev)
V knjižnico sem rada zahajala že kot
nosečka in si izposojala priročnike o
nosečnosti in porodu. Tudi zdaj, ko sem
mamica, se rada oglasim z mojo dojenčico. V otroškem kotičku najdem igračke
in knjigice za čisto majhne. Vesela sem,
da knjižnica poskrbi tudi zanje.

Katka in Vid (7 mesecev)
V knjižnico hodim, odkar pomnim zase.
Menim, da se bralne navade izoblikujejo v najzgodnejših letih, zato v knjižnico
od malih nog zahajava z zdaj 6-letno
hčerjo, to navado pa nadaljujeva tudi
s 7 mesečnim sinom. Otroški kotiček je
super prostor za branje in igro!

Alja in Ota (10 mesecev)
Sama zelo rada berem, zato sem si tudi
za hčerko želela, da bi postala knjigoljubka. In res je zanimanje do knjigic
pokazala pri treh mesecih, takrat sem
jo tudi vpisala v knjižnico. Podpiram
akcijo knjižnice, da v članstvo povabi
najmlajše!

Vesna in Renata (8 mesecev)
Sem redna obiskovalka knjižnice, prav
tako moja triinpolletnica, zato sem brez
zadržkov vpisala še najmlajšo hčerko. V
otroškem kotičku zelo uživa, najraje ima
knjigice z zvočnimi efekti in knjigice potipanke. Sama trenutno največkrat zaidem med police s strokovnim gradivom,
kjer najdem nove recepte za uvajanje
goste prehrane.

Sredi januarja so knjižnico obiskali
naši najmlajši člani s svojimi mamicami. Eni malce utrujeni, drugi polni energije, vsi pa zvedavi in radovedni. Mamice smo vprašali, kakšno je
njihovo mnenje o branju in obiskovanju knjižnice v najzgodnejših letih in nasploh.
Julija in Tinkara (10 mesecev)
Sem mamica triletnega fantka, s katerim vsak dan redno bereva pravljice.
Tudi skoraj enoletni hčerki sem začela
brati v najzgodnejših mesecih, zato sem
bila vesela povabila knjižničark, da lahko v knjižnico vpišem še njo. Opažam,
da branje zelo vpliva na miselne sposobnosti obeh otrok. Da ne pozabim:
hčerka je ob vpisu dobila prisrčno darilo,
za kar se prav lepo zahvaljujem!

Info center Hrastnik: 03 56 54 360 / povezani@hrastnik.si
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Vsebino pripravljata MCH in VGC

Avdicija slovenske note

Eko junij v MCH

Medtem ko prebirate te
vrstice, je že znana deseterica finalistov izvirnega glasbenega festivala
Slovenska nota, ki ga organizira Mladinski center
Hrastnik. Rezultati avdicije, na katero so se tudi to
leto prijavili mladi pevke in
pevci iz vse Slovenije, do
zaključka redakcije še niso
bili znani. Kdo so letošnji
udeleženci gala finalnega večera, ki bo potekal
5. septembra v Delavskem
domu Hrastnik, preverite na družbenih omrežjih
Slovenske note in MCH.

Mladinski center Hrastnik je
mesec junij namenil ekologiji in trajnostnemu razvoju.
»Glede na trenutne razmere v
naši državi, ki niso najbolj prizanesljive do našega okolja in
narave, smo se odločili, da se
v juniju osredotočimo na ozaveščanje, neformalno izobraževanje in dejansko akcijo
na to tematiko,« je povedala
mladinska delavka Klavdija
Korošec. »Skrb za okolje se
tiče vseh nas in že z malimi
spremembami svojega načina življenja lahko vplivamo
na to, v kakšnem okolju bomo
živeli mi in naši otroci.«

Kot je za naš časopis povedala članica organizacijskega odbora Klavdija Korošec, je bila ekipa Slovenske note v času
korone postavljena pred veliko odločitev: »Izpeljati avdicijo
kljub pandemiji koronavirusa ali ne? Ali je izvedba smiselna?
Bo kljub epidemiji še vseeno dosežen naš namen? Ker ekipo
sestavljamo mladi, optimistični in nadobudni posamezniki, ki
se držimo načela − kjer je volja tam je pot − smo se odločili, da
pevk in pevcev ne bomo razočarali.«

Izgovor, da so naša »majhna« dejanja nepomembna, ni opravičilo za naše neprimerno ravnanje z naravo, je prepričana
Klavdija in dodaja: »Ker imamo zaposleni v MCH radi naš
planet in ker verjamemo, da ste tudi vi, tako kot mi, ekološko
ozaveščeni, smo se odločili, da ne ostane vse samo pri besedah!« Mesec so mladi začeli s čistilno akcijo, v kateri so uredili
okolico Mladinskega centra, prebarvali so klopi in uredili cvetlične gredice. Dogodek so zaključili z zdravimi prigrizki, svežo limonado in posebno kavo. V juniju pa so sledili še različni
dogodki na temo trajnostnega razvoja: upcycling – izdelava
vrečk iz starih majic, boljši sejem na hrastniški tržnici, otroške
delavnice, eko brunch in igre v naravi.

Malce je negotova tudi usoda finalnega večera, vendar dogodek v vsakem primeru bo, zagotavlja Nejc Ašič, idejni vodja projekta Slovenska nota: »Ne vemo pa še, ali bomo lahko
finalni večer izvedli skupaj s publiko v živo ali ne. Od prisotnosti publike bo odvisen tudi sistem glasovanja. Do sedaj je
poleg strokovne žirije pomembno vlogo imelo tudi občinstvo
v dvorani, če ga ne bo, bomo več poudarka dali spletnemu
glasovanju.«

Ob tej priložnosti tudi vas vljudno vabijo k sodelovanju. Objavili
so poziv, v katerem vse občanke in občane vabijo, da jim pošljete sporočilo, idejo, misel, fotografijo ali video na tematiko
trajnostnega razvoja ter ohranjanja narave in našega okolja!

MCH-jeve knjigobežnice
Mladinski center Hrastnik je v maju razširil mrežo knjigobežnic
v naši občini. Simpatične hišice, v katerih domujejo knjige, ki jih
lahko vzameš ali odložiš, so namestili še pred planinskim domom na Kalu in pred Glasbeno šolo Hrastnik. »Osnovna ideja
je, da v knjigobežnico odložimo knjigo, ki nam je bila všeč in bi
si želeli, da njeno sporočilo pride tudi do drugih ljudi. Hkrati pa
tam najdemo takšno, ki je nekomu drugemu segla do srca,« je
povedal direktor mladinskega centra Jani Medvešek.
»V praksi se sicer večkrat zgodi, da ljudje knjige samo vzamejo,
s čimer pa ni nič narobe. Nasprotno, v MCH smo veseli, da tudi
na ta način pomagamo širiti bralno kulturo v našem okolju,« je
dejal Medvešek in dodal, da jim pri polnjenju knjigobežnic na
pomoč priskoči bukvarna Zmajeva luknja. S knjigami so tako
napolnili tudi ostale knjigobežnice, ki se nahajajo na železniški
postaji, v otroških parkih na Dolu in v Hrastniku, v Planinskem
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MLADI

Vsebino pripravljata MCH in VGC

domu Gore, v zdravstvenem domu in seveda v MCH.
Ideja je simpatična za vse, ki jim je skupna ljubezen do knjig
in si prizadevajo, da knjige ne bi romale stran. Če imate doma
knjigo, ki vam je odveč, je nikar ne zavrzite. Nekomu bo lahko
neprecenljiv zaklad in dobra prijateljica.

VGC obljublja pestre počitnice

Mladinske korona aktivnosti

Večgeneracijski center Zasavje, ki v Hrastniku deluje pod okriljem Mladinskega centra Hrastnik, je s svojimi uporabniki ostal
tudi v času izolacije. Koordinatorka projekta v Hrastniku Petra
Velej je pojasnila, da so prek spletnih omrežij vzpostavili tiste
aktivnosti, ki to omogočajo: »Sedaj, ko se stanje v državi počasi vrača v stare tirnice, smo tudi v Večgeneracijskem centru
Zasavje lahko ponovno v stiku z uporabniki v živo. Seveda pa
smo še vedno previdni in upoštevamo aktualne ukrepe. Ker
nam je bilo naklonjeno tudi vreme, smo na primer plesno druženje izvedli kar zunaj na svežem zraku.«

Mladinski center Hrastnik je v začetku meseca znova odprl
vrata za obiskovalce. V aprilu in maju pa so v MCH nadaljevali z digitalnim mladinskim delom, ki so ga intenzivneje
začeli izvajati v času korona krize. Med drugim so se odločili, da v času, ko so v državi še vedno vladale omejitve in
so bili stiki omejeni, mladim pomagajo prebroditi morebitne
skrbi in stiske. Omogočili so jim anonimen pogovor in posvet
s strokovnjakinjo.

V juniju pripravljajo kar nekaj kreativnih delavnic in nadaljujejo z vsemi rednimi aktivnosti. V poletnih mesecih pa, tako
kot vsako leto, pripravljajo pester program počitniških aktivnosti. »Otroci se bodo lahko družili in ustvarjali celo poletje na
'Poletnih packarijah' in 'Razgibancijah'. Več o programu aktivnosti in datumih pa boste že kmalu lahko prebrali na spletni
strani in na socialnih omrežjih,« je obljubila Petra Velej.

Karanteno so mladi izkoristili tudi za regijsko povezovanje.
»V maju smo ob sredah zvečer skupaj z Mladinskim centrom
Zagorje ob Savi in Zavodom za mladino in šport Trbovlje igrali
družabne igre (Activity, GeoGuessr, Codenames, Vseved) in si
dokazali, da je skupaj še lažje in bolj veselo. Prav tako smo se
naučili, da je potrebno več sodelovati in manj tekmovati – pa
ne samo pri igrah, temveč na splošno v življenju,« je povedala
mladinska delavka Klavdija Korošec.
Prav tako so mladim
karanteno ob četrtkih popestrili s filmskim klubom, kjer
so se pogovarjali o
izbranih filmih, ki so
jih predhodno določili tako, da so vsebinsko stremeli k aktualni
tematiki za mlade (iskanje zaposlitve, stanovanjska problematika, negotova prihodnost). Vsak petek pa so se prek Zooma
družili tudi na klepetu ob kavi.

MCH TV
Eden izmed bolj vidnih projektov, ki jih je
Mladinski center Hrastnik zagnal v času
epidemije, je spletna televizija MCH TV,
ki se predvaja v živo prek družbenega
omrežja Facebook. Direktor MCH Jani
Medvešek je ob tem poudaril, da želijo
z on-line televizijo gledalcem približati
čim več zanimivih in relevantnih vsebin:
»Ključno pa je, da se gledalke in gledalci lahko vključijo v naše debate, in
sicer tako, da sproti med samim prenosom v živo komentirajo in sprašujejo v
Facebookovih komentarjih.« Seveda je
v ozadju priprave posamezne oddaje ogromno dela. »Večino tekstov, ki jih
gledalci vidijo na zaslonu, pripravimo
že vnaprej,« je povedal sodelavec MCH
Armand Meterc, ki pri MCH TV sodeluje
v režiji. »Najbolj zanimive komentarje
gledalcev prikažemo na zaslonu, vprašanja pa posredujemo našim gostom.«
Na MCH TV so doslej gostili že cel kup
zanimivih gostov, med drugim vodjo

projekta Slovenska nota Nejca Ašiča,
mladega hrastniškega DJ-a UnibuUja,
imeli so živo potopisno predavanje
Hermana Donika o Nepalu, gostili so
ustanovitelja festivala Rdeči Revirji
Mojco Ulaga in Braneta Potočana,
Majo Hostnik iz mreže mladinskih centrov in Anjo Fortuna iz Mladinskega
sveta Slovenije. »Očitno pa gledalce še
vedno najbolj pritegnejo naši športni asi.
Ko smo gostili olimpijskega podprvaka
v kajaku na divjih vodah Petra Kauzerja
in njegovega očeta Petra Kauzerja starejšega ter našega najboljšega namiznoteniškega igralca Darka Jorgiča, smo
obakrat beležili krepko preko 2 tisoč
ogledov,« se je z zavidljivimi številkami
pohvalil Medvešek.
So pa ravno tako ponosni na vse ostale pogovore. »Pogovoru z ravnateljico
glasbene šole Polono Kovač je sledil še
predstavitveni film učencev prvih razredov Glasbene šole Hrastnik. Najbolj

pomembno je, da smo na ta način za
naš projekt dobili neposreden odziv
otrok in mladih,« je dejal Medvešek in
dodal da ves čas vabijo vse mlade, ki
jih zanimajo mediji, da se aktivno vključijo v projekt, saj je format vsebin na
MCH TV popolnoma odprt. »Pozivamo
jih, naj prevzamejo voditeljski stolček
in začnejo ustvarjati svoje vsebine za
MCH televizijo − mladi lahko v procesu
priprave oddaje spoznajo vse elemente
novinarskega dela in osvojijo potreben
nabor znanj za uspešno televizijsko
novinarstvo.«

Info center Hrastnik: 03 56 54 360 / povezani@hrastnik.si
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Vsebino pripravlja OŠNH Rajka Hrastnik

Vsebino pripravlja Zdravstveni dom Hrastnik

Epidemije je konec – mar res?

Učenci petih razredov so za nalogo pisali pesmi, naslovljene Nekoč in danes, v katerih so izražali svoja čustva ob
spremembah, ki so jih od marca doživljali. Nekaj vam jih ponujamo v branje.

Še pred nekaj tedni je vse v redu bilo,

V tem času je moja glava čisto zdivjana,

Pred tremi tedni smo v šolo brezskrbno hodili,

dandanes pa ni več tako.

jo mučijo misli, kaj neki lahko bi postala,

se igrali, učili in veselili.

Ta virus pretežek je.

če bi šolo v kot poslala.

Kako ga zaustaviti?

In kar naenkrat se je nad svetom zgrnil črn oblak
Cele dneve bi misli na paši pustila

in tudi k nam prinesel nov bolezenski znak.

Z malo volje, pravijo,

in se z računi in slovnico ne bi borila,

vendar samo volja zadosti ne bo.

prav nič je ne bi zanimala zgodovina,

Takrat je zamrlo življenje ljudi

Pravila treba spoštovati je,

še manj geografija,

in ostale so prazne naše šolske klopi.

vsak dan tukaj šteje se.

mogoče bi na športno še kdaj pomislila,
ampak bi Cooperjev test izpustila.

Ne morem se družiti s prijatelji,
vendar vredno je počakati.

Razglašena epidemija se je z zadnjim dnem meseca maja
končala. Prenehali so veljati ukrepi države, ki so bili sprejeti v tem času. Epidemiološka slika v državi je danes ugodna,
vendar nas epidemiologi opozarjajo, da virus še ni obvladan.
Omejili smo širitev virusa, ki pa bo v prihodnje med nami še
prisoten, zato je potrebno z nekaterimi omejitvenimi ukrepi
nadaljevati.
V Zdravstvenem domu Hrastnik smo junija zaradi zmanjšanja
tveganja širitve okužbe pričeli z vsemi aktivnostmi, a nekateri
ukrepi veljajo tudi v prihodnje:
•

Sedaj se učimo po novi metodi
in z učitelji sledimo redni učni snovi.

Vsi odgovori bili bi brez repa in glave

•
•

in učiteljica bi se jezila,

Srčno upam, da virus bo kmalu izginil

kje neki je moja glava koleščke pustila.

in mojo trenutno željo po starem življenju prekinil.

•

Učim se, učim se, zdaj kar sam,

K sreči je glava z oblakov se spustila

– Alina Jularič, 5. c

•

tako bo tudi še kak dan.

in pravočasno ugotovila,

Učim se, učim se zdaj doma,
vendar pretežka je razlaga ta.

da s slamo v glavi nič ne bo pridobila,
Včasih sem brez igric bil,

zato se bo raje skupaj z mano učila

danes pa vse to lahko počnem,

in si pamet zbistrila.

•

za računalnikom sem,
vendar le, če sem vse za šolo naredil.

Marko Tomić, 6. a

Nekoč je bilo lepo,
ko korona virusa ni bilo.

– David Napret, 5. a

Kar čez noč se je pojavil
in na glavo vse postavil.
Prvi teden je bilo lepo,

Še pred tedni bili smo v šoli,

Zjutraj sem vstala in si nekaj iz omare izbrala.

ko pouka ni bilo.

se smejali in igrali.

Brž sem pohitela, da prijateljica ne bo norela!

Zdaj pa smo zaprti doma

Na igrišču se lovili,

Kje hodiš? Spet si zamudila!

in šola bi nam prav prišla.

ob večerih se učili.

Ura je že zdavnaj pol osem odbila.

•

Prijatelji se pogrešamo,

Danes pa je vse drugače …

samo, da kazni letijo in učiteljice norijo!

ker se nič ne družimo.

Zaprti smo v hišah

Pretepi in žaljivke, socialne delavke takšnim delijo štampiljke!

Telefoni in računalniki

Zjutraj sem vstala in nič iz omare izbrala.

a cel dan garamo.

Se ulegla na kavč, tišina okrog nas, razmišljam, a bi prodajala dolgčas?

Ko virus bo odšel,

Učenje od doma in dela vrh glave, a brez prijateljev res ni zabave.

nazaj v šolo bom prišel.

Ja, 'takle mamo',

Povsod je tišina, v naravi milina.

Od veselja bom učiteljico

ko korono imamo.

Tudi če je na svetu grdo, važno, da meni doma je lepo!

in sošolce vse objel.

– Domen Dolenc, 5. c

– Klarisa Puckmeister Povh, 5. a

– Jure Županec, 5. b
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Prvi v Zasavju smo od začetka junija v Zdravstvenem domu
Hrastnik organizirali samoplačniško odvzemanje brisov, ki stane 95 EUR in je možno po vnaprejšnjem dogovoru (03 56 54
451). Odvzem brisov je organiziran tudi za osebe s sumom na
COVID-19.
Pozivamo občanke in občane Hrastnika, da še naprej skrbite
za osebno higieno, predvsem higieno rok. Uporabljajte zaščitne maske v prostorih, kjer je več oseb. S tem, ko poskrbimo
za svojo varnost, poskrbimo tudi za varnost svojih bližnjih in
drugih soljudi.

Avtor: Gregor Pajić, direktor

nas samo še povezujejo.

Ni nam treba v šolo,

Hrastov list št. 29

pacienti naj urejajo vse zdravstvene zadeve po telefonu
in naj ne prihajajo v zdravstveni dom nenajavljeni, razen
v nujnih primerih,
vstop v zdravstveni dom je mogoč samo po vnaprejšnjem
dogovoru z osebnim zdravnikom,
vsakemu pacientu se določi termin pregleda na uro in
minuto natančno,
pacient lahko pride pred zdravstveni dom do 15 minut
pred določenim terminom,
na vhodu v zdravstveni dom izvajamo triažo, izmerimo
telesno temperaturo in s pacientom izpolnimo obrazec z
vprašanji o morebitnih simptomih bolezni in stikih z okuženimi osebami,
izvajamo razkuževanje in zračenje prostorov, vse z namenom zaščite pacientov in zaposlenih.

Ostanimo zdravi!

Kričanje, norenje, tekanje po hodnikih

in že zjutraj se igramo.
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VRTČEVSKE ISKRICE

Vsebino pripravlja Vrtec Hrastnik

Vsebino pripravlja Vrtec Hrastnik

VRTČEVSKE ISKRICE

Avtorica: Nataša Babič • Foto: arhiv vrtca

Avtorica: Mirjam Rupar • Foto: arhiv vrtca

Trajnostna mobilnost v vrtcu

Spoznavamo Hrastnik

Pod okriljem projekta Trajnostna mobilnost v vrtcih in šolah,
katere nosilec je Ministrstvo za infrastrukturo, smo v Vrtcu
Hrastnik skupaj z otroki izvajali analizo našega bližnjega okolja ter določali problematične točke naših poti v občini, ki smo
jih zaznali.

V marcu smo “Pikapolonice” iz enote Sonček obravnavale mesečno temo z naslovom Spoznajmo naš kraj. V jutranjem krogu
smo si ogledali plakat z naslovom Jaz in moj kraj Hrastnik, ki
je bil lani razstavljen na mednarodni konferenci Pomahajmo
v svet. Otroci so ga z zanimanjem opazovali, v oči jim je še
posebej padel grb, ki je bil upodobljen na sredini plakata.
Ugotovili smo, da se v grbu skriva hrastovo drevo in se zaradi velikega interesa otrok odločili, da bomo grb raziskali. Po
podrobnejšem pregledu smo ugotovili, da je na grbu upodobljeno hrastovo drevo s tremi hrastovimi listi, rdečim deblom
ter z močnimi koreninami, ki se razprostirajo v črna tla − v
spomin na našo močno rudarsko dediščino.

Otrokova povsem naravna potreba je gibanje, torej tudi hoja,
ki pozitivno vpliva ne le na zdravje, temveč tudi na ohranjanje
našega okolja. Prav je, da otroke že v najnežnejših letih učimo,
kako lahko sami dejavno prispevajo h krepitvi omenjenega.
Tako smo v Vrtcu Hrastnik – enoti Sonček, v vseh treh oddelkih, najprej analizirali lastne navade, nato opredelili probleme,
prepoznali dejavnike, s katerimi najbolj obremenjujemo naše
okolje, ter na ta način določili trajnostne načine mobilnosti.
Otrokom smo skušali trajnostno mobilnost približati z različnimi dejavnostmi, kjer so se preizkusili kot aktivni raziskovalci.

Otroci so znali povedati, da je naš kraj dobil ime po hrastovih
drevesih, ki so bila v preteklosti tukaj močno razširjena. Na
vprašanje, kje v našem kraju bi si lahko ogledali grb in zastavo, so otroci povedali, da ju bomo videli na občinski zgradbi. Odločili smo se, da preverimo, ali te informacije držijo. Na
sprehodu proti občinski stavbi smo že od daleč opazili plapolajočo zastavo, na zidu stavbe pa smo prepoznali tudi grb
našega kraja. Zastave smo med potjo opazili tudi ob glavni
cesti na visokih drogovih v središču Hrastnika.

Ena izmed takšnih dejavnosti je bila opazovanje bližnje okolice ter določanje problematičnih točk na naših poteh. Okolje
smo opazovali tako z dvorišča kot tudi na aktivnih sprehodih
po mestu.
Pri opazovanju z igrišča smo določili naslednje problematične
točke v okolici enote Sonček:
•
Čez igrišče poteka gospodarski dovoz, tako se otroci ob
vsakodnevni igri na igrišču ob prihodu gospodarskih vozil
(dovoz hrane, odvoz pomij ipd.) vedno umikajo slednjim.
Zelo primerno bi bilo, če bi se gospodarski dovoz naredil
ločeno.
Cesta padlih borcev, ki poteka mimo vrtca, bi morala imeti
•
omejitev hitrosti (zmanjšana hitrost), saj je v neposredni
bližini vrtca. Če povzamemo izjave otrok: »Avti kar šibajo
mimo.«
Starši, ki so vezani na lasten prevoz, mnogokrat zaradi
•
prezasedenosti bližnjega parkirišča, ki ni namensko v
sklopu vrtca (le tega enota Sonček namreč nima), parkirajo na pločnikih, kar pešcem onemogoča hojo po njih.
Dobro bi bilo, če se ob uvozni cesti do parkirišča vrišejo
parkirni prostori za krajši čas parkiranja.
Ko se odpravimo na sprehod npr. v knjižnico, bi ob kon•
čanem pločniku potrebovali prehod za pešce ali cono za
pešce.
Z otroki radi raziskujemo naš kraj in iščemo poti, ki bi nas pripeljale v gozdove, travnike ali priljubljene sprehajalne lokacije.
Tako se zelo radi odpravimo na sprehod proti Nasipom (ali po
hrastniško »na Štirc«). Na poti do naše ciljne lokacije moramo
seveda upoštevati sposobnosti in spretnosti otrok ter hkrati
tudi čas (časovno ustrezno vračanje v vrtec zaradi npr. kosila,
počitka ali odhoda otrok domov). Ravno zato se do Nasipov
odpravimo po najbližji poti, ki nas vodi od vrtca proti knjižnici,
čez parkirišče do Trga Franca Kozarja mimo blokov (po zgornji
strani), kjer pridemo do križišča, kjer se začne cesta proti Kalu.
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Pri omenjenih sprehodih smo opazili naslednje problematične
točke:
•
Pri parkirišču pred knjižnico bi morala biti označena
pot za pešce, ki želijo svojo pot nadaljevati proti blokom
na Trgu Franca Kozarja, oziroma kot so razložili otroci:
»Mimo knjižnice do gasilskega doma pri blokih, samo
zgoraj, mimo mini igrišča.«
•
Ravno tam, kjer se končajo garaže in se združi več cestišč (dovoz iz hiš, cesta od knjižnice, enosmerna cesta od
blokov na Trgu Franca Kozarja ter uvoz iz glavne ceste, ki
pelje do knjižnice), bi bil potreben prehod za pešce, ki bi
omogočal lažje prečkanje ceste.
•
Naprej zmoremo. Cesto prečkamo pri Mlakarjevem stanovanju, saj se pločnik po desni strani ne nadaljuje. Ko
pa se pločnik na levi strani konča in bi želeli čez cesto do
Nasipov, pa bi ponovno potrebovali prehod za pešce, ki
bi omogočal varnejši prehod.
Ko pa smo se »vrtečani« odpravili v drugo smer, od vrtca
Hrastnik – enote Sonček po hribu navzgor, po Cesti padlih
borcev proti Studencem (čez Ano) do nove ceste, ki povezuje
Hrastnik in Trbovlje, pa smo opazili naslednje kritične točke:

•

•

Dokaj hitro, ko se začneš vzpenjati od vrtca navkreber po
Cesti padlih borcev, se pločnik konča. Tam bi potrebovali
vrisane oznake za cono pešcev, tako bi bili varnejši.
Ko prispemo preko »Ane« do glavne ceste, ki povezuje
Hrastnik in Trbovlje, bi potrebovali prehod za pešce in ker
se po tej cesti avtomobili vozijo precej hitro, morda tudi
ovire, ki bi upočasnile vožnjo voznikov.

Otroci so ob pomoči strokovnih delavcev oddelka pripravili tudi kartografske prikaze kritičnih točk naših poti, ki so jih
s svojim opazovanjem prepoznali. Prikaze in obrazložitev bi
otroci samostojno predstavili gospodu županu, če naše najave obiska ne bi preprečila epidemija. Namesto obiska bomo
gospodu županu posredovali pismo otrok s fotografijami kartografskih prikazov in obrazložitve.

Naslednji dan smo načrtovali izdelavo zastav našega kraja
in za to pripravili ves potreben material. Pred pričetkom smo
si vsi skupaj še enkrat pogledali zastavo, se pogovorili, kaj je
upodobljeno na njej in kakšne barve bomo pri tem uporabili.
Na bel papir smo z voščenkami najprej narisali in pobarvali
deblo, nanj upodobili tri velike hrastove liste in črne korenine.
Levi in desni del zastave smo pobarvali z zeleno barvo. Med
ustvarjanjem smo bili sproščeni in dobre volje. Dokončane izdelke smo s skupnimi močmi pritrdili na plastične palice, vsak
otrok je svojo zastavo prijel v roke in jo nežno zavihtel ter opazoval njeno plapolanje. Otroci so bili med likovnim ustvarjanjem zelo motivirani, miselno dejavni in ustvarjalni. Zastave
smo razstavili v garderobi našega oddelka, tako da so jih otroci lahko ob prihodu in odhodu ponosno razkazovali svojim
staršem.
Z zastavami našega kraja smo imeli namen pozdraviti naše
prijatelje iz Litve v okviru četrtega video klica oz. dejavnosti
iz četrtega prsta Jaz in moj kraj. Na žalost je le nekaj dni pred
našim načrtovanim video klicem prišlo do vladne uredbe zaprtja vrtcev zaradi razglašene pandemije, zato te dejavnosti
nismo izvedli.

V projektu Trajnostne mobilnosti zagovarjamo dejstvo, da so
otroci, ki hodijo, dober znak za celoten kraj. Vendar pa so otroci tudi najranljivejši udeleženci v prometu, zato bi bilo prav, da
jim omogočimo še bolj varne poti, da bodo lahko raziskovali
svoj kraj, razgibali telo, krepili zdravje in z zgledom ozaveščali
k trajnostni mobilnosti.
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četrto dekle. V zibelko mi je bilo podano, da bom jaz ostala doma in prevzela
kmetijo. V tem duhu so me vzgajali in v
tem duhu sem živela ves čas. Ko sem se
odločala za srednjo šolo, sploh nisem
razmišljala o čem drugem, kakor da bi
šla na kmetijsko šolo, in da bom ostala doma ter kmetovala – kljub temu da
sem bila odličnjakinja.

Avtor: Nejc Ašič • Foto: Andrej Nagode, Nejc Ašič

“Ni treba, da prideluješ, kar ima sosed. Poskusi najti
svojo idejo, da se popestri ponudba na lokalnem trgu.”

Ko vas pot zanese proti Turju, se tam
razprostre simpatična in s sadovi
bogata Sadjarska kmetija Rožej. Pri
Rožejevih je vedno veliko dela, predvsem pa se na njihovi podeželski posesti vedno najde mir. Za naš časopis

smo se pogovarjali z Ivanko Rožej,
lastnico omenjene kmetije. Zaupala
nam je nekaj o svojih spominih na
svoje otroške in najstniške dni kot
“četrto dekle družine Jovan”, zakaj
in kako sta se z možem odločila iti

na pot sadjarstva ter tako gleda na
svoje delo dandanes. Ivanka še danes pravi, da je “jabolko biser njihovega podeželja”, in v pričujočem
intervjuju si lahko preberete, od kod
izvira njena ljubezen do tega sadeža.

Gospa Ivanka, vodite Sadjarsko kmetijo Rožej in ste uradno pridelovalka
največ sadja v Zasavju. Ali se zavedate,
da ste na področju sadjarstva vodilni v
Zasavju?
Nikoli nisem stremela k temu, da bi bili
vodilni. Za našo kmetijo smo se odločili,
ker smo imeli veliko površin, na katerih
smo lahko sadili. Sem pa vesela in ponosna, da lahko doprinesem k temu, da
oskrbujemo veliko število javnih zavodov z našim sadjem in da lahko ljudje
pridejo iskat domače izdelke k nam.

je kmetijski svetovalec vprašal, če vem,
v kaj se spuščam. Pa sem rekla, da ne
vem (smeh). Omenjeni svetovalec je bil
presenečen, ker nikjer v Zasavju ni bilo
sadjarske kmetije. Z možem sva morala
poiskati strokovnjake in kmetijske svetovalce, ki so nama dali navodila, kaj in
kako posaditi, kako upoštevati medvrstne razdalje in razdalje v vrsti. Ampak
ko je človek v nekaj prepričan in ko ima
željo, ni nič težko. Za zasaditev trajnih
nasadov pa je bilo seveda povezano
veliko investicij.

Prvi večji nasad jabolk ste skupaj z
možem nasadili pred 23 leti. Je bilo začeti z novo dejavnostjo težko?
Površin, ki bi jih lahko obdelali s stroji, ni bilo. Zato je bilo potrebno opraviti
dosti zemeljskih del. Ko sem prvič prišla
na kmetijsko svetovalno službo z idejo, da bom začela s sadjarstvom, me

Glavna dejavnost vaše kmetije je
predvsem pridelava jabolk. Na eni od
vaših predstavitev vaše dejavnosti ste
zapisali: jabolko, biser našega podeželja. Kaj je botrovalo vaši odločitvi,
da ste pridelovanje jabolk dali na prvo
mesto na vaši kmetiji?
Jabolko predstavlja vsakemu človeku

najpomembnejši sadež. Celo leto je
na voljo in vsak ga lahko je. Lahko se
predela v marsikaj. Bodisi v čežano, ki
jo jedo veliko predvsem v domovih za
starejše občane, bodisi v 'frutke', ki jih
jedo najmlajši. Pomembno se mi je zdelo tudi, da pridelujemo sezonsko sadje.
Pri jabolkih pa je seveda dobra lastnost
tudi njihova trajnost, saj jih imaš lahko
doma celo leto, prav tako pa je tudi potrošnja jabolk precej velika. Z možem
pa sva tudi ocenila, da je bil v tistem obdobju primanjkljaj ponudbe z jabolki v
Zasavju. Širok spekter vseh teh razlogov
naju je prepričal, da je jabolko tisto, ki bi
lahko bilo paradni konj na naši kmetiji.
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Kdaj pa ste se odločili, da boste imeli
svojo kmetijo? So to od vas pričakovali
starši?
Jaz sem se rodila na tej kmetiji in to je
moj dom. Bila sem četrti otrok po vrsti,

Kdo pa vam vse pomaga na kmetiji
danes? Vam pri vašem delu pomagajo
tudi vaši otroci?
Midva z možem sva začetnika intenzivnega sadjarstva na naši kmetiji, najini
trije otroci – Matevž, Luka in Monika
pa so seveda zrasli z nasadi, z jabolkami ... In nama sedaj pomagajo. Hčerka
Monika je sicer zadnja leta odsotna
zaradi študija v tujini, Luka in Matevž
pa sta najini desni roki. Brez njiju si ne
znam predstavljati dela, ki ga opravljamo. Luka je po izobrazbi mizar oz. lesarski tehnik, na kmetiji pa se ukvarja z
lesarsko dejavnostjo. Matevž pa je mehanik kmetijskih strojev, na naši kmetiji pa vedno razmišlja, s čim nam bo
olajšal delo, vedno izumlja in nadgrajuje stvari. Moja skrb pa je predvsem
pridelava in z njo povezane strokovne
reči, kot so npr. varstvo rastlin, naveze s
svetovalno službo, s stroko, prodajo itn.
Katere prehrambne izdelke iz jabolk
pa vse ponujate?
Največ pridelamo jabolčnega soka,
tako bistrega kot motnega. Potem pri-

Češnje - novi sadež na kmetiji Rožej

Le del nagrad, ki so jih izdelki Sadjarske kmetije Rožej osvojili.

delujemo jabolčne kise in suho sadje.
Kot največji ‘hit’ naše kmetije bi pa izpostavila predvsem jabolčni čips. Jedo
ga tako v vrtcih, šolah, priljubljen pa je
tudi med starejšimi. Ko smo začeli proizvajati jabolčni čips, je bil zelo všečen
ljudem.
Pred časom pa ste se usmerili tudi v
predelavo češenj, kajne?
Res je. Jaz sem vedno tista, ki sem vedno
polna idej in vizij ter tudi to je bila ena
od mojih idej. Nekje v marcu in aprilu
smo običajno zaključili sezono jabolk.
Rekla sem si: Zakaj ne bi posadili češenj? Zanimivi so bili odzivi ljudi, ko sem

prvič začela ponujati češnje. »Tukaj, v
celinski Sloveniji ponujate češnje?« Vsi
so menili, da je samo Primorska tista, ki
lahko pridela dobro češnjo. Ko smo dali
na trg naše prve češnje, so bili vsi izjemno pozitivno presenečeni.
Vpeljali pa ste še eno novost – čebelarstvo. S slednjim se je na vaši kmetiji
začel ukvarjati vaš drugi sin Luka?
Tako je. Luka, ki je sicer lesar, se je pred
kratkim odločil tudi za čebelarstvo.
Sedaj lahko rečem, da lahko z lastnimi
čebelami pokrivamo potrebo po opraševanju naših nasadov. Sploh pa zato,
ker se je za ta korak odločil on sam.
Glede na njegovo strast in skrb, ki jo ima,
vem, da bo nadaljeval. Midva najinim
otrokom pustiva proste roke, da razvijajo in izpolnjujejo svoje želje, tako da sem
navdušena, če imajo kakšne nove ideje.
Na vaši kmetiji se velikokrat zasliši tudi
zvok glasbe. Tako harmonike, citer, violine in kitare – instrumenti, ki jih igrajo vaš mož in vaši otroci. Se torej radi
skupaj usedete in se prepustite glasbi?
Res je. Vsi trije so odraščali ob glasbi, saj
so vsi hodili v glasbeno šolo. Vsak se je
odločil po svoji želji za svoj instrument
– hčera za citre – ravnokar zaključuje magistrski študij citer v Salzburgu
– Luka za kitaro, Matevž pa za violino.
Sprva je bil duo, sedaj je že trio (smeh).
Skupaj igrajo zelo veliko. To so posebni
dnevi in posebne ure, ko skupaj zaigrajo, ki jih ne zamenjam za nobeno stvar
na svetu.
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Družina Rožej

In očitno je to tisto, kar vašo kmetijo še dodatno spodbuja, da ste
tako uspešni. Ne moreva mimo nagrad, ki jih vaše sadje in vaši izdelki
pridobivajo. Omeniva lahko nagrade, kot so Dobrote slovenskih kmetij,
Mednarodno ocenjevanje Pantianicco
v Italiji, Mednarodno ocenjevanje v
Wieselburgu v Avstriji, nagrada na
sejmu Agra v Gornji Radgoni, občinska nagrada Občine Hrastnik na področju gospodarstva iz leta 2013 …
Kako gledate na vsa ta ocenjevanja in
nagrade?
Naše izdelke dajemo na ocenjevanja
že od leta 2004, torej sodelujemo na
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teh ocenjevanjih že kar 16 let. Dobili
smo ogromno nagrad in nikoli ne ostanemo brez nagrade. Ampak tudi
kakšen slabši rezultat je dober, zato da
veš, kaj moraš še vse spremeniti in kje
se izboljšati. Ravno zato dajemo naše
izdelke na ocenjevanje. Ko odpremo
sok ali zagrizemo v čips, že takoj vemo,
ali je zlata ali srebrna ali bronasta nagrada. Naj povem, da smo tudi letos
že dobili informacijo s strani Dobrot
slovenskih kmetij, da je tudi leta 2020
naš jabolčni motni sok nagrajen z zlatim priznanjem. To je gotovo eno veliko
priznanje zame in za našo celotno družino. Predvsem to, da te nekdo, ki te niti

ne pozna, niti ne ve o tebi nič, nagradi
in oceni, da dobro delaš.
Kako pa se, Ivanka, vi osebno sprostite? Kam se zatečete, da se umirite?
Mogoče kar pod kakšno jablano na vaših večhektarskih nasadih?
Velikokrat mi že veliko pomeni, da se
sprehodim skozi nasade in že čutim
olajšanje. Če vidim, da je vse tako, kot
mora biti, sem že zadovoljna. Potem
grem rada tudi k našim konjem, ki so
posebne bosansko planinske pasme.
Konji ti dajo ljubezen, pričakujejo, da jih
boš čohal, se stisnejo k tebi ... Zelo veliko mi pomeni tudi smučanje in da tu ter

tam pobegnem malo k hčeri v Avstrijo.
In ne samo, da vodite kmetijo, ki pridela največ sadja v Zasavju, ste tudi vodja Sadjarskega društva Hrastnik. Za
kaj vse ste odgovorni v tem društvu?
Naše društvo obstaja od leta 2001, torej to pomeni, da imamo prihodnje leto
okroglo obletnico – 20 let. Predsednica
sem že od ustanovitve društva, ki trenutno šteje 80 članov. Pomen tega društva
je bil nekoč predvsem ohranjanje travniških sadovnjakov in skrb za pridelavo
jabolk. Ko je namreč postala popularna
industrijska pijača, so jabolko in posledično jabolčni kis, sadna vina in podob-

no čedalje bolj šli v pozabo. Kasneje pa
smo začeli z izobraževanjem na področju predelave sadja. Pomemben del
našega društva pa je tudi sadjarska
razstava, ki jo prirejamo v šoli in vrtcu.
S tem tudi ozaveščamo o pomenu lokalne oskrbe.

porabili, bomo s tem tudi pripomogli k temu, da narava ne bo onesnažena zaradi transporta? Upam, da se ta
nauk korone glede samooskrbe ne bo
pozabil hitro in da bodo ljudje stremeli
k lokalni oskrbi ter se bo na nek način
podprlo pridelovalca.

Čutite, da imate veliko konkurence na
področju sadjarstva v Zasavju?
Jaz nikoli nisem razmišljala o konkurenci. Ker pri pridelavi in predelavi sadja
se mi zdi pomembno dopolnjevanje
drug drugega. Jaz velikokrat rečem,
da je še veliko možnosti na področju
sadjarstva pri nas. Saj ni treba, da prideluješ, kar ima sosed. Poskusi najti
svojo idejo, da se popestri ponudba na
lokalnem trgu.

Katero dejstvo pa vam je glede jabolka najbolj zanimivo in bi ga radi izpostavili tudi za naše bralke ter bralce
Hrastovega lista?
Pomen pešk jabolk je bil meni fascinanten, ko sem ga odkrila. Vedno sem
tisti del s peško pri jabolku pustila in ga
vrgla proč, ampak se izkaže, da sem s
tem stran metala ravno najboljšo stvar
v jabolku. Tako da je dobro peško jabolka zgristi, ker so tam pomembne sestavine, ki jih telo potrebuje.

Menite, da se otroci zavedajo pomena
domačih pridelkov?
Vsako leto so otroci bolj osveščeni, več
vedo o pomenu lokalne oskrbe. Jaz sem
vesela, ko pridejo starši z otroki na našo
kmetijo po sadje, pa otroci rečejo: »Aha,
no, saj od te gospe pa mi dobivamo v
šoli jabolka in sokove!« Tako da vedo.
Na splošno tudi vaša kmetija stremi k
temu, da bi spodbujala ozaveščanje,
kako pomembna je samooskrba in domača prehrana, kajne?
Gotovo. Čas korone, ki ga na nek način
zapuščamo, nam je dal en pomemben podatek. Ko ni bilo transporta,
kaj se je zgodilo? Narava se je sčistila.
Onesnaženje se je znižalo za nenormalne vrednosti. A nam to ne pove,
da, če bomo pridelovali blizu in to tudi

In še za na konec. Kaj vam osebno pomeni življenje na vaši kmetiji? Zakaj
vam je življenje na vaši kmetiji bolj pri
srcu kakor življenje v mestu?
Jaz si življenja v mestu ne znam predstavljati. Mogoče je to zato, ker tako zelo
rada delam na kmetiji. Ogromno mi
pomenita mir in svoboda, ko stopiš ven
ter te nič ne omejuje. To sem že opazila
pri otrocih. Naši otroci so zjutraj vstali in takoj ko so prišli ven iz hiše, so se
odšli igrat ven pred hišo, kjer je bila kopica peska. Ko pa so prišli v vrtec, pa
niso razumeli, da če so vrata zaprta in
zaklenjena, da ne morejo iti ven, kadar
si želijo. Tako da mi je všeč predvsem
ta svoboda, ki jo imam na kmetiji in podeželju … Kmetija je res tisti stil življenja,
pri katerem si 24 ur vpet vanj.
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Avtorica: Patricija Sanchez Draksler • Foto: arhiv RRA Zasavje

Program za spodbujanje podjetniških idej se izteka
Letošnje leto se zaključuje podjetniška zgodba, ki je v zadnjih
treh letih marsikomu predstavljala odskočno desko v svet podjetništva. To je program Podjetno v svet podjetništva za občini
Trbovlje in Hrastnik (PVSP HRT), ki poteka v okviru Programa
spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju
2013–2020 in ga sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo. V maju je bil objavljen še zadnji javni poziv za
izbor najzanimivejših podjetniških idej za zadnjih 10 udeležencev, ki bodo s programom začeli predvidoma 6. julija.
Če je PVSP še vedno neznanka …
Da spomnimo – v program PVSP HRT je vsako leto vključenih
20 brezposelnih posameznikov (v zadnjih dveh letih so bili razdeljeni v dve zaporedni skupini) iz občin Trbovlje in Hrastnik,
ki so štiri mesece zaposleni za Regionalni razvojni agenciji
Zasavje (RRA Zasavje) ter v času programa osvajajo ključna
podjetniška znanja in imajo v okviru mentorskega programa
možnost učenja od uveljavljenih podjetnikov. Do leta 2017 je
program deloval pod okriljem Regionalnega centra za razvoj,
potem pa ga je v 2017 prevzela RRA Zasavje. Namen programa PVSP HRT je podjetniško usposabljanje brezposelnih oseb,
ki so vpisane v evidenco brezposelnih in imajo stalno prebivališče v občinah Hrastnik in Trbovlje ter zagotavljanje podpore,
zlasti v obliki usposabljanj, ustvarjanje novih delovnih mest v
podjetništvu ter zagon novih podjetij. Cilj za udeležence programa je, da bi v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja ustanovili lastno podjetje in se v njem zaposlili oz. se
samozaposlili.
In statistika kaže, da so bili cilji doseženi, saj se je v povprečju
po končanem programu zaposlilo ali samozaposlilo (novoustanovljena podjetja) med 60- in 70 % udeležencev, med njimi
jih je do sedaj kar 21 odprlo novo podjetje. Podatki se lahko
seveda še spremenijo, saj udeležence po koncu vsake skupine
spremljajo še eno leto.

»Vesel in ponosen sem na vseh dosedanjih 71 udeležencev, ki
so v teh treh letih sodelovali v programu PVSP,« pove notranji
mentor in vodja programa Jernej Lipar ter doda: »Prepričan
sem, da so se udeleženci učinkovito pripravili tako na vstop
v svet podjetništva kot tudi na trg dela. Pri nekaterih je bil že
v štirih mesecih viden tudi napredek v smislu socialnih in komunikacijskih veščin.« Kandidati so od priznanih strokovnjakov pridobivali številna znanja s področja osnov podjetništva,
analize trga, marketinga in trženja, razvoja produkta oz. storitve, kalkulacij in nekaj računovodskih osnov, spoznavali so
se tudi z osnovami retorike in poslovnega bontona ter drugimi vidiki podjetništva. »Usposabljanja so bila izvedena tako
s strani notranjih kot tudi zunanjih mentorjev in strokovnih
svetovalcev, ki so uspešni podjetniki z najrazličnejših področij
podjetniškega delovanja. Vseskozi smo se trudili, da je bil program v največji meri prilagojen vsaki poslovni ideji od vsakega
udeleženca in da smo v program povabili čim več deležnikov
ter tako omogočili ustrezno in zadostno ponudbo podjetniških
vsebin,« še zaključi Lipar.
Hrastničani v PVSP
Hrastničani tako tudi na podjetniškem področju dokazujemo,
da nam idej in izvirnosti ne manjka. Teme podjetniških načrtov udeležencev iz Hrastnika so bile med drugim inovativno
notranje gojenje rastlin, lesen otroški album, upravljanje z avtomati na dislociranih lokacijah, butični leseni izdelki, spletna
prodaja prek spletne trgovine Amazon, agencija za digitalni
marketing, proizvodnja brezovega sirupa in drugi.
Tjaša, ki je že tekom programa odprla svoje podjetje »No filter
digital«, o svoji podjetniški zgodbi pove: »Moja podjetniška pot
se je začela že pred štirimi leti, ko sem se med bivanjem v tujini
pridružila po vsem svetu naraščajočemu številu samostojnih
podjetnikov in se začela ukvarjati z digitalnim marketingom.
Po vrnitvi v Slovenijo sem se odločila, da tudi tukaj nadaljujem
s podjetništvom, tako sem se pridružila programu PVSP v upa-

nju, da pridobim potrebno znanje za uspešno nadaljevanje
poslovanja tudi v domači deželi. Zaradi večletnih izkušenj z
marketingom sem se v program prijavila z idejo marketinške
agencije, oziroma da nadaljujem z delom, ki sem ga že opravljala v tujini.«
O svoji izkušnji s PVSP doda še, da jo je program opremil s
potrebnim znanjem in veščinami, da se je lahko tudi v Sloveniji
samozavestno podala v svet podjetništva. »[Ta] je mnogokrat
lahko precej strašljiv, prihodnost pa se lahko zdi negotova.
Že med programom sem sprejemala nove poslovne izzive, s
čimer sedaj nadaljujem in sodelujem z različnimi naročniki z
vseh koncev Slovenije.«
Evropska razsežnost
Evropska komisija bo ustanovila bazo podatkov najboljših 100
projektov iz skoraj vseh držav članic EU, v katero je vključila
tudi projekt PVSP HRT. Cilj je zbrati spodbudne prakse različnih socialnih inovacij, da bi poudarili njihove koristi in ozaveščali o njihovem pomenu v okviru novega večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027. Zainteresirani v državah
članicah EU se bodo lahko prek baze seznanili z vsebino predlaganih 100 projektov in z obstoječimi dobrimi praksami, ki
jih je mogoče povečati in/ali prenesti v druge države članice.

Nadaljnjih 27, po izboru najbolj obetavnih projektnih pobud,
bo podrobneje predstavljenih tudi v brošuri, ki bo predvidoma
izšla v letu 2021.
Kaj pa podjetniški program za obdobje po 2020?
Rešitev je bila v projektu Podjetno nad izzive (PONI). Projekt
PONI naj bi nadalje spodbujal razvoj in omogočal podporo
podjetništvu v Zasavju. Za razliko od PVSP bi bil namenjen iskanju novih podjetniških idej, bolj tehnoloških, trajnostnih in tistih
z večjo dodano vrednostjo, in realizaciji le teh v obliki ustanavljanja novih poslovnih subjektov. Podobno kot PVSP bi bil namenjen podjetniškemu usposabljanju oseb, ki želijo realizirati
podjetniško idejo, s ciljem zagona novih podjetij in ustvarjanja
novih delovnih mest v podjetništvu. Žal se tovrstna podjetniška
zgodba v Zasavju zaenkrat zaključuje, saj projekt PONI ni bil
vključen v Dogovor za razvoj Zasavske razvojne regije.

Nastajajoča baza podatkov bo lahko uporabljena tudi s strani
članic za določanje smernic razvoja in za razmislek o prihodnosti njenega vodilnega instrumenta
financiranja, Evropskega socialnega
sklada Plus (ESF +).
V to spletno raziskavo je vključenih 100
najboljših primerov dobrih praks iz celotne EU. Med njimi seveda tudi PVSP.

Še vedno je odprt razpis P7R 2019 za mikrokredite za MSP
Program HRT 2013–2020 za hrastniška, radeška in trboveljska
podjetja razpisuje mikrokredite ter ugodna razvojna posojila. Slovenski podjetniški sklad je konec leta 2019 objavil razpis P7R 2019 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v
Republiki Sloveniji, ki je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem. Razpis za območje občin Hrastnik, Radeče in
Trbovlje namenja 1.950.000,00 EUR. Prijavijo se lahko podjetja,
ki imajo na dan oddaje vloge sedež podjetja ali obrata na
problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev. Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita pa 25.000
EUR in lahko krije do največ 85 % upravičenih stroškov projekta,
a največ 25.000 EUR. Med upravičene stroške se upoštevajo: naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup opre42
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me, gradnja, obnova ali nakup poslovnih prostorov, naložbe v
neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic,
licenc), strošek materiala in trgovskega blaga, strošek storitev,
stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo,
povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroške prehrane
med delom) – največ do 50 % mikrokredita. Prijavni roki v letu
2020 so: 1. 7. 2020, 1. 9. 2020 in 1. 10. 2020. Več o razpisu si lahko
preberete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada
v zavihku javni razpisi in pozivi.
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KS Turje-Gore skozi oči predsednika
»Krajani in sovaščani skupaj zmoremo in si pomagamo,
če tega ne zmoreš, ne škoduj.«
Predsednik: Vilijem Makek
Info: ksturje.gore@gmail.com, oglasni deski v KS Turje-Gore
Člani: Vilijem Makek, Iztok Železnik, Tina Peklar, Roman
FOTO: Boris Vrabec

Grešak, Ladislav Železnik, Helena Napret in Stane Polak.

NAJ dogodek v KS
V naši skupnosti so vsekakor najpomembnejši dogodek tradicionalne kmečke igre z gasilsko veselico
Prostovoljnega gasilskega društva Turje. Kot skupnost
se trudimo tudi obuditi krajevni praznik, ki ga naša KS
praznuje 15. avgusta. V naši skupnosti pa deluje tudi
Prosvetno društvo Martin Orožen Turje, v okviru katerega se pripravljajo razne prireditve, posebej za materinski dan, veseli december in prihod Božička. V letu

KS v treh povedih

2019 pa so aktivni člani ponovno obudili svoje igralske
sposobnosti in pripravili komedijo Večna lovišča, ki so jo
kar nekajkrat igrali v gosteh.

KS Turje-Gore je ena največjih KS po površini v občini
Hrastnik. Naša skupnost se nahaja na vzhodnem delu
občine, mejimo pa tudi na občino Laško. Imamo cerkvi
sv. Jurija in sv. Štefana, planinski koči Gore in Kopitnik,

Cilji in želje

ki sta obdani s prelepo naravo, ki smo jo v tem času
epidemije še posebej raziskovali, saj smo krajani in krajanke preživeli večji del časa v svoji okolici. Iz našega

Želimo si, da bi bile vse naše ceste asfaltirane in ureje-

kulturnega doma – stare šole v Turju – vidimo ob lepem

ne, da bi krajani lažje in bolj varno dostopali do svojih

vremenu Triglav in Julijske Alpe. Zelo smo ponosni, da

domov. Želimo pa si tudi obnove našega doma KS, da

imamo toliko prelepih sprehajalnih poti, vendar pa ima-

zaživi s prenovljeno podobo, kjer bi pridobili prostor za

jo krajani zaradi takšnega hribovitega, razgibanega ter

trgovino in mogoče še lokal. Tako bi v naši KS odprli

razvejanega površja težave z dovozom, saj je kar velik

krajanom kakšno delovno mesto in starejšim krajanom

del cest, ki so še neasfaltirane.

omogočili in olajšali dostop do trgovine in lokala. Svet KS
Turje-Gore želi s tem tudi povezati krajane vseh generacij in območij v slogu »pomagaj in sodeluj«. V prihodnosti pa se pripravlja tudi nov projekt krožnih poti po naši

Zanimivosti

prelepi naravi, ki nas obdaja.

Pred davnimi leti je bila na njivi najdena nagrobna tabla
iz rimskih časov, ki je ohranjena in vzidana v cerkvi sv.

NAJ kotiček v KS

Štefana v Turju. Pod Turjem so nekdaj našli sarkofag, ki
so ga nato na Zoksovi kmetiji uporabljali za napajanje
živine. V naselju Turski les je imela ena od kmetij mlin na
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Najljubši kotiček v naši KS Turje je bivša šola Turje, kjer

veter, ki so ga za mletje uporabljali vsi prebivalci Gor in

prirejamo vse prireditve in srečanja krajanov.

Kopitnika.
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Avtor: Gregor Lisec • Foto: KZS (Kauzer), NTZS (Jorgić), osebni arhiv (Haberl)

Peter Kauzer, Darko Jogrić in sestri Haberl o prestavljenih OI v
Tokiu na leto 2012
Nič hudega, drugo leto bomo še boljši!
Bilo bi to lahko poletje hrastniške športne invazije na Tokio. Jasno, šampion s
savskih brzic Peter Kauzer bi na svojih
četrtih olimpijskih igrah lovil svojo drugo kolajno, toda na Japonskem ne bi bil
osamljen. Družbo v olimpijski vasi bi mu
gotovo delal mladi virtuoz s pingpong
žogico Darko Jorgić, ki si je tam že rezerviral sobo kot glavni adut namiznoteniške reprezentance Slovenije. Morda
bi se jima pridružila še ena od sester
Haberl – Barbara ali Urša bi se za vozovnico za Tokio potegovali v iztekajoči
se pomladi. A nezaželeni gost iz kitajskega Wuhana z imenom koronavirus,
ki se je kot požar po kakšnem izsušenem
dalmatinskem otoku razširil po svetu, je
pokvaril vse. Hrastničani bodo, upajmo,
olimpijske sanje uresničevali z enoletnim zamikom.

»Nič hudega!« so si enotni vsi štirje, ko
v en glas poudarjajo, da jim prestavitev največjega športnega dogodka na
poletje 2021 ne poruši nobenih načrtov.
Celo nasprotno. Vsi so odločeni, da nastalo situacijo obrnejo sebi v prid in dodatno leto izkoristijo tako, da bodo na
izziv v Tokiu še bolje pripravljeni, tam
še bolj konkurenčni. Citius, altius, fortius
oziroma hitreje, višje, močneje, kot od
leta 1924 pravi uradno geslo olimpijskih
iger, nameravajo hrastniški asi …
Kauzer: Po Tokiu 2021 ne bo Pariz
2024 več tako daleč
Peter Kauzer ni nobena izjema, čeprav
bi pri njegovih za vrhunskega športnika
vsega spoštovanja vrednih 36 letih (točno mesec dni po zaključni slovesnosti
iger v Tokiu bo upihnil že 38. svečko) na
prvo žogo morda ocenili drugače. »Ne,
prestavitev pri meni ničesar ne poruši.
Tudi kar se tiče moje kariere, ne spremeni ničesar, ker bi naslednje leto ali dve v
vsakem primeru še tekmoval. Nekako
sem pričakoval, da bodo olimpijske igre
prestavljene, glede na to, kako se je vse
skupaj odvijalo. Bilo je samo vprašanje
časa. Tako da na to gledam s pozitivnega vidika, da bom imel še leto dni
več časa, da tiste majhne napakice, ki
jih sam pri sebi še vidim, odpravim. In

se še bolje pripravim na Tokio,« je poudaril stari kajakaški maček, ki se je
po karanteni zaradi pandemije med
prvimi slovenskimi športniki vrnil na
tekmovališča. Osvojil je 'korona pokal'
v Tacnu, pa kljub zmagi v pogovoru s
slovenskimi mediji ni zvenel navdušeno.
»Katastrofa,« je bil njegov prvi odziv v
cilju, kasneje je v smehu pripomnil, da
je moral na trenutke veslati v slogu svojega očeta izpred mnogo let.
Po nekaj prespanih nočeh je vendarle
zvenel bolj pozitiven. »Saj je bilo luštno
biti spet na štartu in dirkati. Bil sem zadovoljen, da je bila tekma, zmotilo me
je le, da so povedali le pet dni prej. Tako
da je bilo nekoliko na silo, smo pa vsaj
videli, kako bodo v teh časih stvari potekale. Kar zadeva vožnjo, pa je bila bolj
srednja žalost, vsaj z moje strani. Odslej
naj bi imeli po Sloveniji vsake štirinajst
dni organizirane tekme, medtem ko
mednarodne sezone pred septembrom
ne bo. Te tekme v Sloveniji bodo dobrodošle, da bomo vsaj v nekem tekmovalnem ritmu, če kasneje pride do tistih
'ta pomembnih' preizkušenj,« nam je z
načrti za poletje postregel Kauzer, ki je v
Tacnu pred tem malce presenetil tudi z
namigom, da se utegne za kolajno boriti ne samo v Tokiu, temveč tudi tri leta
kasneje v Parizu. »Ne bom rekel, da me
mika, ne izključujem pa možnosti, da bi
potegnil kariero do leta 2024. Če bi bile
letos olimpijske igre, bi sledil štiriletni cikel do naslednjih, kar bi bilo zelo težko. A
ker trenutno vse skupaj izgleda nekako
turistično in sem doma zelo spočil svojo
glavo, ob tem pa bodo igre v Tokiu šele
naslednje leto, ostane le še dveletno
obdobje do naslednje olimpijske sezone.

Seveda so tu še drugi dejavniki, v prvi
vrsti zdravje in zmožnost konkuriranja
mlajšim tekmovalcem, ampak v osnovi
pa ne izključujem možnosti, da bi vztrajal še do Pariza,« pušča vse možnosti
odprte največji hrastniški šampion, dobitnik srebrne kolajne z zadnjih OI v Riu.
Jorgić: Drugo leto v Tokio ne samo
nastopati
Najboljši slovenski kajakaš si po odpovedi tekmovanj zaradi zdravstvene krize mesta na igrah sicer še ni zagotovil,
izbirne tekme ga, bogsigavedi kdaj, še
čakajo. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić pa je svojo prvo
uvrstitev na ta veledogodek že pred
časom zapečatil in proslavil. Konec
januarja skupaj z legendo Bojanom
Tokićem in Denijem Kožulom pod vodstvom Hrastničanke Andreje Ojsteršek
Urh. Tudi 21-letni čudežni deček se ne

pritožuje, ker bo moral na uresničitev
otroških sanj še počakati. »Na to gledam celo pozitivno. Kot prvo, bom leto
dni starejši, bolj izkušen in bom mogoče
lahko ciljal še na malce boljši rezultat,
kot bi lahko letos. Tako v glavi kot fizično
bom močnejši, v to sem prepričan. Tja
ne bom šel le nastopati, ampak mogoče
tudi po nek rezultat. Kot drugo, pa bodo
tri leta po Tokiu sledile že naslednje igre
v Parizu,« je razmislil Jorgić. Kaj to pomeni, 'nek rezultat'? »Uvrstitev med 16
ali 8 bi bil vrhunski rezultat. Veliko bo
odvisno od žreba, v vsakem primeru pa
bi bilo treba za tak dosežek premagati
vrhunske igralce. Ampak nikoli ne veš.
Če se poklopi … Pustimo se presenetiti,«
se je namuznil, dobrovoljen, ker so časi
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Brez presežka na Dolu
Ni bila čisto za pozabo, za ravno sanjsko pa tudi ne moremo
označiti predčasno zaključene
sezone dolskih rokometašev v
1. B ligi. Končno šesto mesto je
manj od pričakovanj na Dolu,
posebej ob zaostanku kar 13
točk za vodilnim Slovanom. Je
pa res, da je tisti osnovni cilj
uprave kluba – uvrstitev v zgornjo polovico lestvice – izpolnjen.
V Dolanki predsednik Dejan
Selak s sodelavci že kuje načrte za naslednjo sezono, ravno
v teh dneh sestavlja(jo) ekipo.
Jure Šterbucl, ki je med sezono zamenjal Tadeja Simončiča,
bo ostal za krmilom prve ekipe,
kariero bo za še eno sezono (po
vsej verjetnosti) podaljšal kapetan Gregor Klepej, pod vprašajem pa je prihodnost motorja ekipe Domna Hribška, ki se
pri še ne 30 letih spogleduje
z rokometno 'penzijo', Amala
Ajdarija in še koga … (gl)

Hrastničani (iz)padli brez
izstreljenega naboja
V hrastniškem kegljišču na tekmah tamkajšnjega dolgoletnega slovenskega prvoligaša,
v preteklosti tudi udeleženca
evropskih tekmovanj, v pretekli sezoni ni bilo veselja. Močno
oslabljeni Hrastničani, ne samo
da so izpadli iz prve slovenske
lige – padli so brez izstreljenega naboja. Brez teoretičnih
možnosti za obstanek so ostali
že pred prekinitvijo sezone zaradi koronavirusa, vrnitev na
kegljišča na koncu pomladi je
bila zanje le še formalnost. Če
v zadnjem krogu niso pripravili
čudeža proti Triglavu, so sezono končali s 17 porazi na 17 tekmah. (gl)
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totalnega športnega mrtvila mimo. Sam
za razliko od Kauzerja med karanteno ni
mogel trenirati, kot bi si želel … »Zadnji
turnir sem odigral marca v Katarju, potem sem prišel domov in bil mesec in
pol doma. Opravljal sem samo treninge za fizično pripravljenost, hodil sem
na Jelenco in na Kal, tudi tekel. Ko se je
še dalo prestopati med občinami, sem
šel nekajkrat do Tokića v Novo Gorico,
da sva malo skupaj trenirala. Potem
pa se je ustavilo. Kar nekaj časa nisem
imel loparja v roki, sredi maja pa sem
se vrnil v Nemčijo in tam začel 'na polno'
trenirati,« je razložil član Saarbrückna,
preden se je lotil končnice nemškega
državnega prvenstva. Po prostem poletju bo spet na vso moč zagrizel jeseni,
nato sledi izzivalno leto z vrhuncem v
Tokiu.

trenirava skupaj, se skupaj pripravljava
na vsa tekmovanja, zato tudi zdaj ni nič
drugače. Kljub temu da bo na kvalifikacijskem turnirju lahko nastopila samo
ena izmed naju, se obe pripravljava
isto in tako druga drugi pomagava ter
se spodbujava.« Strinjata se, da tekmovati s sestro prinaša samo prednost in
dodatno motivacijo.

Sestri Haberl: Veseli bosta druga za
drugo
Tja si želita tudi sestri Barbara in Urša
Haberl, a v kvalifikacijah za OI bo prostora največ za eno od izvrstnih hrastniških karateistk. V Tokiu bo namreč
tekmovanje namesto v petih težnostnih
kategorijah potekalo le v treh (najlažji in
najtežji kategoriji se združita), tako da
bodo pri Karate zvezi Slovenije morali
izbirati med serijskima osvajalkama kolajn na vseh možnih tekmovanjih, tudi
državnima prvakinjama. »Odločitev,
katera od naju bo lahko odšla na kvalifikacijski turnir, bodo podali reprezentančni trenerji. Ne glede na to, katero
bodo izbrali, bo to velik dosežek za obe.

Veliko bolj zabavno bi se seveda bilo
pripravljati za kasneje odpovedane
majske olimpijske kvalifikacije v Parizu
z mislimi na olimpijske igre. Pa je vrag,
pardon, koronavirus odnesel vse lepo.
Vsaj za leto dni. »Letošnjega leta in
olimpijskih kvalifikacij sem se zelo veselila. Zastopati barve Slovenije na tako
velikem tekmovanju, kot so olimpijske
igre, so sanje vsakega športnika. Ko
sem izvedela, da so se vsa tekmovanja
prestavila, sem bila na začetku seveda razočarana. Kljub temu se mi zdi to
prava odločitev glede na trenutne razmere. To dodatno leto bo tako odlična
priložnost za izboljšanje tehnike, taktike in dodatno pridobivanje kondicije,«
je dobro v slabem poiskala Barbara
Haberl, Urša pa zaključila: »Enako kot
sestra, sem se letošnje olimpijske sezone in kvalifikacij zelo veselila. A je bila
odločitev, da se prestavijo na leto 2021,
v trenutni situaciji potrebna. Sprva smo
bili vsi športniki zagotovo rahlo razočarani, ker so se vse tekme zamaknile,
prepovedani so bili celo treningi. Vendar
menim, da je dodatno leto prednost. Za
možnost nastopa na OI in kvalifikacijski
turnir smo izvedeli dokaj pozno in bi za
to imeli veliko manj časa za pripravo,
kot ga imamo sedaj. Mislim, da lahko v
enem letu naredimo kakovostnejši plan
in s tem tudi večji napredek.«

Jaz bom vesela in ponosna na sestro in
verjamem da ona name,« je o zagati spregovorila mlajša Urša (tekmuje v
konkurenci do 50 kg), Barbara (do 55
kg) je dodala: »Z Uršo že od malega

Med karanteno nista imeli idealnih
pogojev za trening, no, imeli sta druga drugo. Bila je to, kot razloži Urša,
prednost, saj sta lahko ves čas trenirali
v paru. »Kljub temu da živiva v stanovanju in nimava veliko prostora, naju to
ni oviralo preveč, saj sva dnevno sobo
začasno spremenili v majhno telovadnico,« pa je pristavila starejša, a še vedno
rosno mlada Barbara.

Dodajmo le, nasvidenje v Tokiu. Če ne
bo to poletje hrastniške veselice v deželi vzhajajočega sonca, bo pač leto dni
kasneje. Ni problema.

Avtor: Gregor Lisec • Foto: KK Hrastnik

Hrastniški paradoks: Ena najboljših sezon in padec v tretjo ligo
Za hrastniškimi košarkarji je izvrstna sezona, rezultatsko gledano ena najboljših v zgodovini. V drugoligaški konkurenci so ob predčasni prekinitvi zaradi
pandemije končali na odličnem četrtem
mestu v dvanajstčlanski ligi. Ampak v
naslednji sezoni bodo igrali v tretji ligi
– KK Hrastnik je bil iz kadrovskih in finančnih razlogov primoran sestopiti na
stopničko nižje.

bil večplasten. Poglavitni razlog je pomanjkanje selekcij v mlajših kategorijah,
drugi razlog so finance. Trenutno je taka
situacija, da bi težko izpeljali sezono v
drugi ligi, ki je precej dražja od tretje,« je
razloge za tako drastično odločitev pojasnil Železnik. Gospodarski krizi in kadrovski podhranjenosti med mladimi hrastniškimi košarkarji so tako v Hrastniku
po trdem boju morali priznati premoč …

»Konec sezone smo sprejeli z nekoliko
mešanimi občutki, saj smo bili znotraj
ekipe prepričani, da še nismo pokazali vsega. Cilji v garderobi so bili visoki!
Seveda pa je zdravje na prvem mestu,
tako da z dvignjeno
glavo končujemo
tekmovalno sezono
2019/2020. To je po
sezoni 2006/2007
najboljši rezultat
članske ekipe KK
Hrastnik v 2. SKL
(tedanji 1. B SKL). S
krepko omejenim
proračunom smo
uspeli sestaviti zelo
dobro ekipo, ki je
bila na terenu vedno nepopustljiva,
igrali smo lepo košarko, predvsem pa
smo imeli v garderobi odlično kemijo.
Veseli dejstvo, da se
je uveljavilo kar nekaj mladih igralcev,
kar je dobra garancija za naprej,« je na
klubskem Facebook profilu sredi meseca marca oceno podal zdaj že nekdanji trener Hrastničanov Blaž Bergant.
Poltretji mesec kasneje so iz dvorane na
Logu prišle čisto drugačne, precej bolj
neprijetne novice.

Logična posledica bo krčenje stroškov,
tako v igralskem kot strokovnem štabu. Dejanu Bunčiču in Niku Gregorčiču
so se v klubu zahvalili za sodelovanje,
Žiga Habat je odšel že med sezono, na

izhodnih vratih je tudi Klemen Požin,
nejasna je še usoda Žana Vodiškarja in
Tima Tuška. Oba bi v Hrastniku krvavo
potrebovali, zato upajo, da bosta ostala del ekipe. Odšel je, kot rečeno, tudi
Blaž Bergant, ki je dobil učiteljsko službo v Žalcu in bo dal trenersko kariero na
stran. Njegov naslednik še ni znan.

Ko je Košarkarska zveza Slovenije na začetku junija razkrila tekmovalne licence
za naslednjo sezono, smo hrastniški
klub našli v tretjerazrednem tekmovanju. »Odločili smo se za izstop,« nam je
predsednik kluba Andrej Železnik potrdil,
da ni šlo za napako. Hrastniška košarka
je tako spet, tokrat prostovoljno, padla v
tretjo ligo. »Dileme nismo imeli, ker smo
bili prisiljeni v tako potezo. Problem je

Totalnega razpada sistema vseeno ne
bo. Kot zagotavlja predsednik, bodo
pod streho na Logu ostali kapetan
Matic Babič, veterana Gašper Ovnik
in Dejan Godicelj, pa Tilen Lapi, Hasan
Hodžić, Blaž Hodej, vrne se Anej Nučič.
Ob vikendih se bo v tem tradicionalnem košarkarskem mestu tudi v bodoče igrala košarka, le na malce nižjem
nivoju. No, nekaj obžalovanja je ostalo,

kajti Železnik je imel načrt za ohranitev
druge lige. »Moj cilj je bilo združevanje
zasavske košarke, to je bila naša vizija.
Strateško gledano bi bilo smotrno, da
bi ena zasavska ekipa igrala v drugi
slovenski ligi, ena pa v četrti. Mi, če hočemo igrati drugo ligo, moramo imeti
prijavljene vse selekcije od U-13 naprej.
Mi sami v Hrastniku ekip U-19 in U-15
že lani ne bi mogli sestaviti, ampak smo
sodelovali z Rudarjem, letos pa se nismo uspeli dogovoriti,« je z obžalovanjem razložil naslednik Uroša Godiclja
na predsedniškem stolčku in pristavil:
»Tudi sponzorje bi bilo lažje iskati kot KK
Zasavje. Ta moja vizija je še živa, reci-

mo, da je izvedba prestavljena. Sedaj je
prišlo do neljubega dogodka, da sta dve
zasavski ekipi v 3. ligi, kar v bistvu nima
smisla.«
Kako naprej? »Naša vizija je zagotovo
delo z mladimi, vzgoja lastnih igralcev
do višjih selekcij. In igranje z domačimi
fanti v polni dvorani na članskem nivoju. To je naša največja želja. Ali v drugi
ali tretji ligi, to niti ni toliko pomembno.
Seveda bi imeli rajši drugo, ampak le če
bo to izvedljivo,« je v bolj optimističnem
tonu sklenil Andrej Železnik, ki ga skupaj s sodelavci v hrastniškem klubu čaka
novo zahtevno, izzivov polno leto. Žal v
ligi nižje, kot bi si hrastniški košarkarji
glede na prikazano na drugoligaških
igriščih zaslužili.
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Avtorica: Radojka Odžič • Foto: Branko Klančar

Avtor: Niko Lorber

500 let cerkve sv. Jurija v Gorah

Mjanmar (Burma)

Cerkev sv. Jurija v Gorah je bila zgrajena leta 1520, na kar nas
je opozarjala letnica nad glavnim vhodom na zahodni strani
(preklada baročnega portala, te letnice sedaj ni več) ter arhitekturna osnova cerkve. Letos od gradnje torej mineva natanko 500 let. Do leta 1770 je pripadala Župniji Radeče, potem pa
Župniji Dol. Lastnik cerkve danes je Župnija sv. Jakoba.
Stavba obsega ladjo, tristrano zaključen prezbiterij z zvonikom na severni steni in zakristijo na jugu. Ob severni steni
ladje je prizidana kapela sv. Križa. Zunanjščina ima baročno
podobo, notranje stene členijo pilastri, ki prehajajo preko profiliranega venca v banjasti obok s sosvodnicami.
Pretežni del oltarne opreme je iz prve polovice 18. stoletja:
veliki oltar posvečen zavetniku cerkve (sv. Jurij), na levi oltar
Marijine žalosti (domnevno delo Janeza Gregorja Božiča) ter
desno oltar posvečen sv. Mateju evangelistu (v zasnovi iz 17.
stoletja). Vsi trije oltarji imajo bogate baročne sestavine (plastike in ornamentike), a so bili v 19. stoletju temeljito predelani.
Kapelo sv. Križa ob severni steni ladje krasi oltarna kulisa iz 19.
stoletja. Kipi izvirajo iz baročne kapele, ki je stala do leta 1750
v neposredni bližini cerkve. Kvalitetne so tudi poslikane orgle
iz leta 1831.

Nekateri pomembnejši dogodki:
•

•
•
•

Leta 1708 je baron Karel Wintershofen daroval cerkvi vso
zemljo okrog cerkve (tam, kjer danes stoji) in postavil hlev
ter mežnarijo.
Leta 1871 so iz Ljubljane dobili nov veliki zvon (od g.
Samasse).
Leta 1891 so popravili in razširili mežnarijo.
Med drugo svetovno vojno so jim odvzeli bronaste zvonove (za potrebe vojne industrije).

Cerkev sv. Jurija predstavlja kvaliteten primer »raščene« arhitekture. Je tipična gorska podružnica z izjemno lego na vrhu
razglednega griča. Obzidje cerkve je precej devalvirano.
Cerkev je bila leta 2006 razglašena kot kulturni spomenik lokalnega pomena.

Na kratko predstavljam tretjo državo mojega polletnega azijskega tripa.
Do tedaj sem imel izkušnje iz države
ekstremnih nasprotij, Indije, in lahkotnejše in bolj turistične Tajske.
Pravzaprav sem v Mjanmar vstopil
mešanih občutkov. Nekoliko zato, ker
je Tajska pustila res lepo, sproščujočo
popotniško izkušnjo. Predvsem pa zato,
ker sem napačno preračunal dolžino
mojega dovoljenega bivanja tam – zamudil sem za en dan. Tako sem moral
plačati drage penale za »overstay«. Aja,
pozabil sem omeniti, da naokoli potujem z nahrbtnikom in z minimalnim
budžetom. Takrat sem tudi že izgledal
kot tipičen »backpacker«: bradat, nepočesan in z enodnevnim »švicem« za
parfum. Ampak hej, šel sem raziskovat
svet, ne pa »pecat« punc.

nji avtobus proti notranjosti države ter
prvemu mestu. Resda neturističen kraj,
prenočišča so precej draga glede na JV
Azijo. Navdušila me je krasna, a značilna pokrajina, džunglasti apnenčasti
stolpiči oziroma strmi hribi ter počasne
in široke reke.
Začel sem na jugovzhodu države, planiran je bil krog po osrednjem delu, saj
so takrat v mejnih delih potekali vojaški
spopadi in tujci niso smeli tja. Med potovanjem sem doživel tudi veliko vojaških kontrol.
Po prestopu v nekdanji prestolnici

Yangoonu (Rangun) sem se namenil v novozgrajeno, dobrih 10 let staro, a izjemno nenavadno prestolnico
– Naypyidaw (Najpjido). Urbanisti so
začeli tako, da so postavili veličastno
palačo parlamenta, na drugem koncu
veliko pagodo (najsvetejši budistični
tempelj), na tretjem železniško postajo,
vse skupaj pa povezujejo široke 8- ali
10-pasovne avenije. Ki pa so povečini
prazne, saj tam živi zelo malo prebivalcev. Tako je mesto, ki meri petkratno
površino naše prestolnice, sigurno najbolj zeleno mesto, saj so med cestami
travniki, ki jih že prerašča gozd ...

Torej, peš sem prispel v novo državo in
že med mejama opazoval silno zanimiv
pojav: menjanje voznega pasu avtomobilov. Tajci vozijo po levi, Mjanmarci pa
po desni, tako da avti nekaj časa vozijo
drug proti drugemu.
Viri: 1. Janko Orožen: Zgodovina Trbovelj, Hrastnika in Dola. Občinski ljudski odbor v Trbovljah. Trbovlje. 1958. 2. Stanko Brečko: Hrastnik skozi desetletja II. Izdaja. Kulturna skupnost
v Hrastniku. Hrastnik. 1979. 3. Strokovne podlage za razglasitev kulturnih spomenikov v občini Hrastnik. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje. Celje. Junij 2005.
4. Predlog za razglasitev kulturnih in zgodovinskih spomenikov. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine. Celje. 1989. 5. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jurija v Gorah za kulturni spomenik lokalnega pomena. Uradni vestnik Zasavja št. 5, dne 31. 3. 2006. 6. Kronika Župnije sv. Jakoba. Župnija sv. Jakoba Dol pri Hrastniku. 2009. Ostali viri: župnik Franc Ornik. Župnija
sv. Jakoba Dol pri Hrastniku. 2009.
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Nato sem dvignil denar na drugem
bankomatu in doživel jackpot presenečenje, ko sem dobil v roke debel
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standard ter ta velik nahrbtnik v naročju) sem se moral dobro držati, da me
ni odneslo k sosedu. No, vsaj na strehi
nisem bil – kot druga dva potnika. Ja kaj,
nezahtevna domačina sta potrebovala
prevoz, kombi pa poln.

Pot sem nadaljeval z vlakom, namenjen
sem bil v hribovito območje na severovzhodu. Na železniški postaji pa sem
doživel najbolj nespametno prigodo
na celem tripu. Med čakanjem na vlak
sem »padel v knjigo« in medtem so mi
na javni polnilnici ukradli mobitel. Jezen
sam nase sem povprašal za pomoč na
»šalterju«, napotili so me do pisarn, kjer
smo si skupaj pogledali posnetke z varnostnih kamer in videli tatiča na delu,
kako si je napolnil žepe s telefoni. Po nekaj urah (še vedno čakajoč na vlak) sem
se pomiril, že pogledal novo ponudbo
mobilnikov, ko sem izvedel, da so našli kradljivca. In k sreči tudi moj telefon.
Neskončno hvaležen sem pri direktorju postaje »pozabil« kuverto z zahvalo.
Pustil sem za okrog 20 evrov gotovine,
s pripisom, naj ga »zažurajo«. Kasneje
sem izvedel, da sem pustil polovico
mjanmarske minimalne plače …
Vlak! Končno. Le 3 ure zamude.
Ker je železniška infrastruktura precej
nespremenjena še iz časov britanske
nadvlade, torej s konca 19. (!) stoletja, je
vožnja svojevrstno doživetje. Povprečna
hitrost je 30 km/h, a kljub temu vagoni
včasih poskakujejo 15 cm v zrak, s potniki in prtljago vred. Domačinov seveda
to ne moti in stare ženice v miru dremajo med potjo. Vzpeli smo se na 1300 m n.
v., januarske noči so hladne tudi v tropskem podnebju, na oknih pa ni stekla, le
rešetka. Zjutraj sem občudoval bližino
gozdne narave, neredko je kakšna veja
podrsala po vagonu.
Kalaw je lepo mestece, ki je znano po
treking turah in je izhodišče za jezero
Inle, ki je ena najbolj popularnih naravnih znamenitosti. V mestu sem edinokrat na potovanju srečal sorojaka.
Hribovci pač. :)
Proti jezeru so lokalni minibus-rally
šoferji pokazali svoje veščine, kljub stisnjenim nogam (kratki, azijski prostorski
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preko katere je zgrajen 650 m dolg in
več kot 110 m visok viadukt. Zgrajen leta
1899! Takrat je bil to najvišji železniški
most na svetu.

Jezero Inle se nahaja na planoti in je
znano po svojih starodavnih življenjskih
navadah – predvsem ribiči ohranjajo
unikaten način lova, in sicer da veslajo
z eno nogo, z rokami pa urejajo mreže.

Vlak me je pripeljal v bivšo … khm, bivšo
bivšo prestolnico: Mandalay. V spomin
se mi je zapisala s številnimi templji in
kraljevo palačo, obdano s širokim vodnim obrambnim jarkom. Spet sem zamenjal način prevoza in nadaljeval z
rečno ladjo proti jugu.
Številni ponudniki nudijo oglede in prevoze s tradicionalnim čolnom, ki je dolg
in ozek, in videli smo lahko tradicionalno kovanje nakita, prejo blaga iz lotosa
ter ročno zvijanje cigaret. Domačini se
dandanes ne preživljajo več množično
s temi obrtmi, vse skupaj je seveda prezentacija v živo za trgovinice na koncu
ogledov.
Naprej na pot. Ubral sem bližnjico, a
ker ni nudila javnega transporta, sem
se namenil štopati. Palec v zrak, pod
drevo in čakamo. Nisem dolgo čakal
… a se tudi nisem vozil zastonj. Tu ne
poznajo štoparske prakse, vsak bi me
hotel prinesti okrog, pogajanja so bila
nujna. Napredoval sem, čeravno počasi. Ker sem zvečer obtičal v vasici, kjer
ljudje niso znali angleško, sem prespal
v bližnjem samostanu. Budističnem seveda. Menihi so bili veseli, da so malo
pokramljali, sam pa tudi, da sem imel
streho nad glavo. Zjutraj so mi celo nudili malico in z veseljem sem pustil nekaj
za »vbogajme« (Vbudajme?).
Mesto, kamor sem se namenil, niti ni
bilo tako posebno. Nudi trekinge po
okoliških hribih, podobna pokrajina,
kot sem jo opazoval že zadnji teden.
Čeprav sem tam dvakrat prespal, sem
šel ne nazadnje zgolj na železniško postajo. Ponovno na vlaku, a tokrat pot
pelje preko impresivne soseske Goiktek,

Krog se je počasi zaključeval, zadnji cilj
je bil Yangoon, največje in najživahnejše mesto. Do leta v Vietnam sem imel
še tri dni, ki sem si jih vzel na »izi«. Dosti
sem lenaril v hostlu, najboljša in denarnici najprijaznejša ponudba v državi.
Poskušal sem potovati po mestu z avtobusi, pa ni šlo, ker so bile tudi številke
»šifrirane« v čudne simbole. Tudi tu sem
užival v slastni hrani, ki je svojevrstna
mešanica vplivov sosednjih držav.

Tempelj Mandalay

Pokrajina na jugu

Ker so razdalje precejšnje, premikali pa
smo se počasi, si je bilo treba vzeti čas.
In knjigo.
Naslednji cilj je bil starodavno mesto
Bagan, slavno po tisočerih templjih. Naj
bi jih bilo več kot 3000, mesto pa velja
za nepogrešljivo kulturno točko, ki je na
seznamu vsakega mimoidočega popotnika. Čudoviti so predvsem sončni
vzhodi, širino mesta pa si je bilo mogoče ogledati tudi s številnih balonov, ki
so ravno tako pripomogli k čarobnosti
trenutka.

Prepotoval sem zelo pester krog, k zanimivosti so prispevali tudi vsi možni načini prevoza. Izpustil sem le obalni del,
a naj bi bil podoben tajskim plažam.
Kolikor sem govoril s »kolegi« popotniki,
je možno priti tudi v bolj odmaknjene
kraje, kjer bi lahko izkusil 0 % turističen
Mnjanmar. Morda drugič ...

Pokrajina Kalaw
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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

Pobarvanka

HRASTOV PRVI VZROK ROPARSKA
VSEGA,
KUNA,
LIST
KAR JE
ŽERUH

Pobarvaj risbo.

GRŠKA
BOGINJA
IZIDA

PODROČJE,
REGIJA

ANTIČNI
BEOTIJEC

KDOR IMA
RAD
IZBRANE
JEDI IN
PIJAČE

PRIPADNIK
TURŠKEGA
LJUDSTVA
V RUSIJI

PRIRASTEK

Rubriko ureja: Milena Zupan

Polentini polpeti in
omaka iz gomoljnic
in korenovk

KOŽNI
IZPUŠČAJ,
LISA
OBVEZNIK
PLAČILA,
PLAČNIK
PRITRDILNICA

ROŽENE
PLOŠČE V
KITOVIH
USTIH

DIŠAVA
(ZASTAR.)

ZORAN
MUŠIČ

ZADNJA
BRAZDA

PISANA
BESEDA

KRAJ V
HALOZAH
ILUSTRATORKA
STUPICA

VELIKO
SVETOVNO
MORJE

HKRATEN
STREL IZ
VEČ PUŠK

SPRETEN
RAZPRAVLJALEC

REKA V
Avtor:
MAJHNA
RUSIJI,
Vladimir LUDOLFOVO KOLIČINA
PRITOK
Milovanović, ŠTEVILO
AM. REŽIS.
ILMENSKENAJETO
WELLES
GA JEZERA
PERO

NAPAD NA
TRDNJAVO
V ŠAHU
LENOST
KAKOVOSTNI RAZRED

GARANT
KONRAD
ADENAUER

EGIP. BOG
UMETNIKOV
MESTO V
BOLGARIJI

POROD Z
OPERACIJO
TREBUHA

Za danes predlagam brezmesno kosilo, ljubitelji
mesa pa lahko dodajo kos pečenke ali kokošje
bedrce.
Po navodilih na vrečki skuhamo polento. Sama
nikoli ne kuham instant polente, pač pa koruzni
zdrob. Res se kuha malo dlje, je pa jed veliko
bolj polnega okusa. Ni potrebno stati pri štedilniku eno uro; zdrob zakuhamo, nekajkrat z metlico dobro premešamo in odklopimo štedilnik. Tu
in tam zvišamo temperaturo, premešamo, tako
ponavljamo 45 minut. Polento zabelimo z maslom, oljem ali ocvirki, vmešamo žlico peteršilja
ali drobnjaka, oblikujemo polpete in jih hrustljavo zapečemo.
Za omako zarumenimo žlico čebule, dodamo
por, da se zmehča, na kocke narezano korenje, malo kolerabe, košček zelene, nekaj sveže
paprike pa še kakšno zelenjavo, ki jo imamo
pri roki in nam je všeč. Vse dušimo z malo vode
ali z juho, če nam je ostala od prejšnjega dne.
Solimo, popramo, dodamo lovor, malo šetraja in
ščep kurkume. Zelenjava naj ostane čvrsta. Na
koncu jed zgostimo s kislo smetano ali grškim
jogurtom.
Naši vrtički že ponujajo prvo solato in tudi
sosedje nam radi podarijo kakšno glavo.
Privoščimo si je polno skledo, pa še malo rukole,
mlado čebulo ali česen.

TEPTALNIK
SNEGA

IZBRANA
DRUŽBA,
SMETANA

Sudoku
V prazna polja vstavi spodnje sličice tako, da se v vsaki vrstici in
stolpcu vsaka zelenjava pojavi le enkrat.

ZAČETEK
TEKME

MESTO V J.
FRANCIJI

ORGAN
VOHA

POTEZA
PRI ŠAHU

AFRIŠKI
PTIČ
NELETALEC

KRAJ PRI
KOBARIDU

AM. SKLAD.
COPLAND

KDOR MIRI
PERJE
PRI REPI

PRIVRŽEN.
MONIZMA

AM. POLIT.
(BARACK)

FICEK,
BOŽJAK

DERIVAT
ETANOLA

EGIPČAN.
TROJANSKI SVETI PTIČ
PRINC
MOLIVEC V
UMETNOSTI

ARGON

EGIPČANSKI
BOG SONCA

KRAJ V
BOHINJU

ANTON
VODNIK

JAP. UTEŽNA MERA

FIN. ARHITEKT AALTO

JAP. PISAT.
(HJAKUZO)

VZDEVEK
ONASSISA

RELIGIJA,
VERSTVO

ODPRTINA
NA OBRAZU

NEVOJAK

ŽAJBELJ

TURŠKI
VELIKAŠ

ORODJE ZA
REZANJE
RUS. VODIT.
(VLADIMIR
ILJIČ)

POUK,
SVET
GALIJ

V(O)N
OSTRA
AZIJSKA
ZAČIMBA
KITICA IZ
OSMIH
ENAJSTERCEV

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

OBLIKOVAL- LETALEC,
KA TORBIC
PILOT
GROŠELJ

BRKATA
UJEDA

FR. REŽISER
IN IGRALEC
(JACQUES)
PEŠČENA
OBALA

AZIJSKO
RIŽEVO
ŽGANJE

Do 31. avgusta 2020 pošljite kupon na naslov Občina
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik (s pripisom
''Križanka''). Izžrebali bomo srečnega nagrajenca, ki bo
prejel praktično nagrado.
Nagrajenec križanke iz 27. številke Hrastovega lista je
Janez Košir. Čestitamo! Nagrado lahko prevzamete na
vložišču Občine Hrastnik.

Naj vam tekne!
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