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»Saj se ti že na ´fris´ pozna,«
Ni veliko ljubiteljskih društev, ki bi se
lahko ponašali s 160-letnico delovanja. Rudarska godba Hrastnik letos
praznuje ta visok jubilej. 60 let letos
praznuje Glasbena šola Hrastnik, 50
let deluje Čebelarsko društvo Hrastnik. Na kratko jih predstavljamo v tej
številki. V naslednji številki pa lahko
pričakujete zapise o ostalih letošnjih
jubilantih.
Društvene dejavnosti so v našem
časopisu izpričane tudi s številnimi
vestmi in napovedanimi dogodki, ki
se bodo prav ob občinskem prazniku v drugi polovici junija stopnjevali.
V današnjih časih številnim društvom
ni lahko pomlajevati članov. Način
življenja, izjemno slaba zaposlitvena
in stanovanjska situacija na področju
mladih namreč zavirajo normalno
društveno rast. Ljubiteljske in prostovoljne aktivnosti pridejo do svojega
dolgoročnega in pravega izraza, če
so osnovne bivanjske stvari urejene,
sicer ne.
Naš prvi intervju z direktorjem Rudnika Trbovlje-Hrastnik pokaže na
možnost nadaljnjega razvoja rudarjenja v Hrastniku.
A morda smo po
209 letih odkopavanja le doživeli
dokončen zaton
te dejavnosti v
revirjih. Kako pa
bo z zaposlitvami,
z degradirano naravo, z rudniškimi
stavbami in prostori …, bo pokazala
prihodnost.
Slišal
sem,
da
smo v Zasavju že
zdavnaj
doživeli
krizo. Upam, da je
Foto_ Branko Klančar
to res, a žal ni vid-

je na predstavi »Očetje in sinovi« v
okviru Rdečih revirjev rekel Branko
Potočan. Kaj pa se ti na ´fris´ pozna?
»To, da si s Hrastnika doma.« Gotovo
je nekaj na tem. Kraji ljudem dajejo
svoj značaj. Ni vseeno, če si iz majhnega ali velikega kraja. Ni vseeno,
če si iz Pirana, Ptuja ali Lendave. Kaj
šele, če si iz Trondheima ali celo iz
Bangladeša …
In kaj je tisto, kar Hrastničane loči
od ostalih? Nismo vsi delavci, a je
delavsko vzdušje tisto, ki nas najbolj
zaznamuje. Steklarstvo in rudarjenje dajeta osnovni delavski značaj,
čeprav imamo še druga podjetja in
številne druge dejavnosti. Kopanje
premoga in taljenje kremena je
delo v vsakodnevnih težkih pogojih.
Napor je stvar vsakdana. Človek, ki
dela v teh pogojih ali živi z ljudmi, ki
delajo v takšnih razmerah, to pozna.
To ni lahko, ni pa to konec sveta. V
takšnih pogojih ljudi vleče skupaj. To
lahko vidimo v številnih društvih, ki
že desetletja skupaj ustvarjajo in se
družijo.

junij 2013

eti povsem tako.
Krizi navkljub pa je v članku o mladem predsedniku KUD Svoboda
Dol, ki uspešno vodi gledališko
skupino, videti
nove moči. Ustvarjalnosti ne manjka. Nov zagon
lahko pričakujemo tudi po otvoritvi
večnamenskih prostorov v Podkraju, otvoritvi prostorov Mladinskega
centra Hrastnik in urejene naravne
plezalne stene, kamor ste – kot na
vse ostale dejavnosti – lepo vabljeni.
K skupnemu druženju v občini Hrastnik pripomore tudi naravna krajina,
ki s svojimi strmimi pobočji in ozkimi
dolinami ljudi v druženje dobesedno
sili. Omogoča pa tudi vzpone na
vrhove. Takšne in drugačne. Osvojite
kakšnega z lepim razgledom!

Davorin Peršič, urednik
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BERGER
Direktor Rudnika
Trbovlje-Hrastnik

Bogata zgodovina rudarjenja v naših krajih je dala neizbrisen pečat celotnemu Zasavju, vplivala je na kvaliteto
življenja in razvoj revirjev. Potem ko so rudarji izkopali še
zadnjo tono premoga, se zdi, da je rudarjenja dokončno
konec, prihodnost pa je bolj kot kdaj koli prej – nejasna.
Usoda okrog 280 redno zaposlenih v RTH pa je bolj kot v
Je po 200 letih rudarjenja v
Zasavju res konec?
V okviru RTH je to konec
rudarjenja, v kolikor imamo
v mislih odkop premoga.
Z odkopom smo zaključili
aprila 2013, izkop je bil
nekoliko daljši, kot je bilo
sprva načrtovano zaradi
kompleksnosti
zapiralnih
del. V celoti je bila odkopana jama Ojstro, kjer
ni več zalog premoga.
Načrtujemo pa nadaljevanje odkopa v okviru
novega subjekta – Rudnika Brnica. Študije kažejo,
da so na tem delu še velike
zaloge premoga. Projekt
je povezan tudi z oskrbovanjem Termoelektrarne
Trbovlje, približno polovico
energenta,
potrebnega
za obratovanje termoelektrarne, bi lahko zagotovili
iz Rudnika Brnica. Hkrati
pa bi lahko na novo ali pa
ponovno zaposlili okrog
100 delavcev.
Rudnik je bil dolga leta
vlečni konj celotne regije. Kako danes poteka
prestrukturiranje
rudar-
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jenja in kje se bodo zaposlili odvečni delavci po
zaprtju? Kakšni so načrti za
zaprtje RTH?
Pripravljen
je
bil
srednjeročni program za
razvoj, ki je trenutno v fazi
sprejemanja v vladi. Smernice so bile že začrtane v
letu 2011, največja težava
je bila sprejetje Zakona
o uravnoteženju javnih financ, ki je zmanjšal sredstva za postopno zapiranje. Sredstva po tem zakonu
ne zadoščajo za normalno
zapiranje rudnika, finance
so se zmanjšale na tretjino
prej sprejetega programa. Sredstva iz proračuna
ne zadoščajo za normalen proces zapiranja,
5 milijonov evrov letno iz
državnega proračuna je
še vedno glavni vir sredstev, drugi vir je odprodaja
premoženja, največ letega je skoncentrirano v
družbi Spekter v stanovanjskem fondu. Kljub temu
to ne bo dovolj za zaprtje
RTH, zato smo predlagali spremembo zakona s
predlogom, da se podaljša

rokah vztrajnih Zasavcev na mizah politikov v Ljubljani.
Medtem ko se zaključuje za Zasavje velika zgodba, se
hkrati rojeva veliko novih, manjših. Bo del prihodnosti
Hrastnika še vedno pod zemljo? O zapiranju rudnika, zapiralnih delih ter izzivih za prihodnost smo se pogovarjali
z direktorjem, mag. Alešem Bergerjem.
obdobje zapiranja rudnika
vsaj še za eno programsko obdobje, torej do leta
2020 in ne do 2015, kot je
zapisano sedaj. Težava
je tudi v zadolženosti, gre
za okrog 15 milijonov evrov dolga, za katerega
smo državi predlagali, da
prevzame del poroštva za
že najete kredite. Te bi do
leta 2020 lahko poplačali
ter normalno zaprli Rudnik
Trbovlje-Hrastnik.
Trenutno poteka prodaja
rudniškega
premoženja
ter premoženja hčerinskih
podjetij. Kupnina naj bi se
namenila zapiranju jam.
Med očitki, ki jih je slišati,
je tudi ta, da bi denar za
zapiranje morala zagotoviti država, denar od
premoženja pa bi moral
ostati v regiji za spodbujanje novih delovnih mest
ter ohranitev socialnih
stanovanj.
Trenutno ima rudnik še tri
hčerinske družbe, Spekter – podjetje za upravljanje in poslovanje z
nepremičninami, projek-

tiranje in tehniško svetovanje. Spekter vse svoje
prihodke ustvari na trgu
in je tako neodvisen od
matične družbe. Fortuna
Pil je podjetje za storitve,
proizvodnjo in trgovino
in je bolj povezana z RTH,
trenutno je v zaključni fazi
prodaje, računamo, da bo
kupec nadaljeval z razvojem podjetja in z ohranitvijo delovnih mest. Pri M & P
gre za dejavnost, ki je zelo
povezana s samim RTH. Dejavnost upravljanja samskega doma, počitniškega
doma na Rabu, ki je potreben konkretne investicije
ter turistično dejavnost, ki
je še v povojih. Tudi to podjetje je v fazi prodaje. Vsa
sredstva od prodaje bodo
šla za zapiranje rudnika,
kar od nas zahteva naš
lastnik – država.
Kako ocenjujete realnost
Rudnika
Brnica,
glede na dejstvo, da prihaja predsednica vlade
iz vrst stranke, ki je pred
zadnjimi volitvami obljubljala še 15 let izkopavanja premoga v Zasavju?

HRASTOV LIST št. 3

INTERVJU
Projekt Rudnika Brnica je
realen, tudi osnove so izvedljive. V tem trenutku je
to ena najboljših možnosti
za ohranitev dejavnosti, ki
je za Zasavje pomembna,
se pravi energetike. Za
vse pomisleke obstajajo
konkretne rešitve, ki so že
zapisane. Drugo vprašanje
pa je Termoelektrarna Trbovlje, kjer je potrebna
revitalizacija kotla, za katero je potrebna večja
investicija v višini okrog 70
milijonov evrov. Z a zagon
Rudnika Brnica do faze izkopavanja naj bi znašalo
približno 10 milijonov evrov.
Za vse to pa je potreben
investitor, ali je to državno
podjetje Holding slovenske
elektrarne ali nekdo drug.
Nekdo mora v tem videti
neko priložnost.
Predsednik sindikata, Anton Lisec, je v izjavi za
Delavsko enotnost dejal:
»Obstaja zakon o postopnem zapiranju rudnika
RTH. To je neizogiben proces ali ravnanje, v katerem
se hkrati kršijo človekove
pravice. Ena osnovnih
človekovih
pravic
do
dela in do življenja je tudi
življenje v varnem okolju.
Kdo meni zagotavlja, da
bom varno živel, če tega
ne bomo varno zaprli.«
Vse postopke zapiranja
jam smo izvajali strokovno,
da ne bi ogrožali prebivalcev Zasavja. Če se zaradi
opustitve financiranja te
zadeve opustijo, lahko
pride do takšnih pojavov. Je pa to povezano
z izvajanjem kadrovskosocialnega
programa.
RTH zakon to nalaga kot
sestavni del zapiranja in
s tem tudi izvajanja shem
za normalne socialne varnosti tistim, ki pri rudniku ne
bodo imeli več dela. Tako
so lahko ogrožene tudi
pravice in socialna varnost
zaposlenih, če se ne zagotovi normalno financiranje.
Kaj bi od zaprtja RTH
in posledic rudarjenja
dolgoročno lahko prido-
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bila lokalna skupnost,
društva in občine, ki bodo
posledice rudarjenja in
zaprtje RTH še najbolj
občutili? Kaj konkretno se
bo zgodilo s prostori, v katerih so trenutno društva,
prostori pa so v lasti RTH?
Kakšno je sodelovanje
lokalnih
skupnosti
oz.
občin pri tem procesu ter
pri zapiranju nasploh?
V tem trenutku poteka
projekt, ki naj bi vse to
premoženje, zemljišča in
objekte, ki pomenijo nek

razvoj lokalne skupnosti,
popisal, da se sproži postopek prenosa na lokalno
skupnost. Prav bi bilo, da se
te aktivnosti v lokalni skupnosti nadaljujejo. Ne gre
za neposreden odnos RTH
– lokalna skupnost. Gre za
odnos lastnika države RTH,
se pravi države ter lokalne
skupnosti, ki mora izkazati
ta interes. Pri sodelovanju
z občinama je bila na
vseh nivojih zagotovljena
podpora načrtom, ki jih
je RTH pripravil tako za
zapiranje RTH kot tudi za
Rudnik Brnica. Konkretno
sta bila z načrti seznanjena oba občinska sveta
ter razvojni svet zasavske
regije.
Sodelovanje
in
podpora sta obojestranski.
Tudi RTH je vedno deloval
družbeno odgovorno do
lokalne skupnosti ter ostalih dejavnosti, prav tako je
v interesu Rudnika Trbov-

lje-Hrastnik, da se ohranijo
aktivnosti, ki jih izvajajo
društva in zavodi in hkrati
tudi dejstvo, da se prostori prenesejo na lokalno
skupnost in se tako tudi v
prihodnje ohranja kulturna
dediščina, povezana z
rudarjenjem.
Kje vidite možnosti razvoja ter odpiranja novih
delovnih mest v Zasavju v
prihodnje?
Vedno sem videl nekaj
možnosti
za
razvoj

opuščenih površin rudarjenja. Oblikovalo se je
industrijske cone, ki so
nastale
na
opuščenih
površinah. Če gledamo
na področju Hrastnika,
je dober razvoj steklarne,
medtem ko je v Trbovljah
razvoj teh površin nekoliko manj uspešen. Razen dveh trgovin, so ta
področja še neizkoriščena.
Kriva je slaba infrastrukturna povezanost, slaba
povezanost Zasavja z avtocesto – brez tega bo nov
zagon izredno težaven.
Kratkoročno je še vedno
energetika tista, ki daje
oporo Zasavju. Na dolgi
rok pa odprtje Zasavja na
področju infrastrukture. Z
izgradnjo tretje razvojne osi
in mogoče predora, ki bi
Zasavje približal avtocesti.
Ne verjamem pa, da se
lahko kar čez noč začne
z dejavnostjo, ki bo takoj

uspešna. Obstajajo pa kraji, kjer so v preteklosti dobro
izpeljali
prestrukturiranje
regije po rudarjenju – dober primer je Idrija, vendar
je današnja situacija bistveno drugačna. Rudarska dediščina v povezavi
z neko tehniško dediščino
je do neke mere zanimiva, mogoče jo je tudi
preusmeriti v panogo, kot
je turizem. Vsekakor pa
ideja o povezovanju Hrastnika in Trbovelj pod zemljo ostaja. Ne nazadnje je
bila s Perkmandeljčevim

pohodom ravno na tem
področju
nakazana
možnost za razvoj nečesa
novega, poiskati je potrebno nekaj izvirnega.
Je prihodnost Zasavja
svetla ali temna?
Potrebno je biti optimist,
Zasavje ima priložnosti,
razvije se lahko marsikaj,
veliko pa je potrebno še
postoriti. V prvi fazi je absolutno energetika tista,
ki mora ostati hrbtenica
ter ob tem razviti ostale
dejavnosti. Predvsem je
potrebno odpreti Zasavje s
kvalitetno prometno povezavo in omogočiti dostop
v Zasavje in obratno.

Marko Funkl
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V srcu z glasbo že 60 let
Slavnostni koncert ob 60. obletnici Glasbene šole Hrastnik
»Glasbena šola uspeva le tam, kjer je zaželena in uspehi celo pričakovani,« je v svojem govoru
na slavnostnem koncertu ob 60. obletnici Glasbene šole Hrastnik dejala ravnateljica Polona Kovač.
Slavnostni govornik, župan občine Hrastnik Miran Jerič pa je poudaril, da ima glasbena šola
nenadomestljiv vpliv na vse ustvarjalce hrastniškega kulturnega prostora: »V svojih 60-ih letih razvoja
je postala eden izmed stebrov kulture v Hrastniku.«
Župan je nadaljeval, da se učenci
glasbene šole že desetletja uspešno
vključujejo tudi v obe hrastniški godbi – steklarsko in rudarsko, ki imata
častitljivo tradicijo. Rudarska godba
Hrastnik v tem letu praznuje že 160 let
obstoja in se uvršča med najstarejše
v Sloveniji. »Glasbena šola Hrastnik
ima tako na svojem področju prednost, saj je nastala na zapuščini bogatega kulturnega ustvarjanja v
okolju, sicer navzven bolj znanem
po na videz robustnem delavskem
človeku,« je dejal Jerič. »Pa vendar
že vsa ta desetletja skozi umetnost,
predvsem skozi glasbo, dokazujemo,
da je v nas nekaj več.«
Ravnateljica Polona Kovač pa je
povedala: »V svetu naglice in negotovosti, ki nas obdaja, je glasba
skrito pribežališče, v katerem odkrivamo vse, kar globoko v sebi želimo
začutiti in doživeti. V glasbi najdemo
svoj mir, z njo razživimo svoje veselje
in radost, z njo izpojemo skrite želje in
čustva.« Svoj pogled je usmerila tudi
v prihodnost, ki jo v glasbeni šoli želijo

in zmorejo uresničiti »z dragocenimi
lastnostmi, ki so zorele v preteklih
letih in bodo še naprej v ospredju:
zmožnost sodelovanja, ustvarjalnost,
vztrajnost in iskrenost.«
Učenci in učitelji glasbene šole so
tudi ta večer dokazali, da so njihova
prizadevanja ter prizadevanja vodstva šole in staršev usmerjena v prave
cilje. Ustvarjalne energije nam tako v
Hrastniku še zlepa ne bo zmanjkalo.
Za slavnostni koncert so pripravili
pester glasbeni program, ki so ga
okronali z nastopom simfoničnega
orkestra, v katerem so se pod taktirko
Dejana Podbregarja zbrali nekdanji
in sedanji učenci glasbene šole,
učitelji in člani Zasavskega godalnega orkestra »Poco meno mosso«.
Koncerta se je poleg številnih obiskovalcev in visokih gostov udeležila
tudi predstavnica Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport, Vlasta Poličnik, ki je poudarila, da imamo
v Sloveniji zavidljivo visok nivo organiziranega glasbenega izobraževanja

in izpostavila Glasbeno šolo Hrastnik kot zgledno ustanovo na tem
področju. Predsednik Zveze slovenskih glasbenih šol Boris Štih pa je
še posebej pohvalil ustanoviteljico
Občino Hrastnik in župana Mirana
Jeriča, saj je po njegovih besedah
posluh lokalne skupnosti ključen dejavnik za uspešno izvajanje glasbenega izobraževanja.
Župan je vsem zbranim zagotovil, da
si bodo kljub neprestanemu zategovanju pasu, ki je že prizadelo kulturno
ustvarjanje v Sloveniji, vsi skupaj še
naprej prizadevali, da bi zagotovili
ustrezne pogoje za kvalitetno delo.
Tako bo Občina Hrastnik tudi v tem
jubilejnem letu poskrbela za nove
investicije v obnovo prostorov, s
tem pa zagotovila pogoje za še bolj
kvalitetno izobraževanje in delo na
tej ustanovi.

Jani Medvešek
Foto: Branko Klančar

Priložnostni simfonični orkester
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Prelomnice v zgodovini
Glasbene šole Hrastnik:
leto 1953: ustanovitev samostojne glasbene šole;
šolsko leto 1969/70: začetek pouka baleta, vendar ne v šoli, temveč v telovadnici TVD Partizan;
šolsko leto 1973/74: preselitev na sedanjo lokacijo, v bivše prostore Osnovne šole Ivana Cankarja; odprtje dislociranega oddelka v Sevnici;
pobuda za ustanovitev inštrumentalne zasavske
revije;
leto 1978: otvoritev prve faze adaptiranih prostorov; izpolnitev pogojev za verifikacijo šole (18.
maj); nakup več inštrumentov ter dveh Yamahi-

Učenke višjih razredov baleta

nih klavirjev;
šolsko leto 1985/86: prva javna podelitev priznanj
8. januar najboljšim učencem; organizacija prve
zasavske plesne revije (na pobudo naše šole);
leto 1986: prekinitev delovanja dislociranega oddelka
v Sevnici;
leto

1992/93:

začetek

tečajne

oblike

poučevanja električne klaviature po metodi Yamaha;
šolsko leto 1994/95: nova fasada na stavbi;
leto 1996: ustanovitev šole kot javnega zavoda na
podlagi sklepa Občinskega sveta;

V letošnjem šolskem letu
je v glasbeno šolo Hrastnik
vpisanih 190 učencev, od
tega 124 pri inštrumentih.
Največje zanimanje je za igranje klavirja, sledijo kitara in
flavta. Šolo zadnjih trinajst let
uspešno vodi Polona Kovač,
pred njo je bila na mestu
ravnateljice Elizabeta Jakšič,
ki je »glasbeno« vodila najdlje, tj. od leta 1980 do 2000.
Jakšičeva je bila učenka svojega predhodnika na čelu
šole mag. Francija Okorna
z Dola pri Hrastniku. Profesor glasbe je bil ravnatelj v
letih od 1968 do 1980. Začel
je širiti predmetnik in urejati
številčno razmerje med oddelki. Bil je tudi zelo zaslužen
za adaptacijo zgradbe, s
čimer so se zagotovili zelo dobri prostorski pogoji za delo.
Franci Okorn je po odhodu
iz Hrastnika vse do upokojitve ostal zvest glasbi. Bil je
ravnatelj Srednje glasbene
in baletne šole v Ljubljani,
nato pa strokovni delavec
na Ministrstvu za šolstvo in
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sno učilnico z garderobo;
leto 2000: sprejetje novega Zakona o glasbenih šolah;

šolsko leto 1989/90: začetek pouka citer;
šolsko

šolsko leto 1998/99: preureditev kletnih prostorov v ple-

junij 2002: otvoritev novega parkirišča pred šolo;
leto 2003: začetek uvajanja novih učnih načrtov;
leto 2004: pridobitev dodatnih prostorov z izselitvijo
Centra za socialno delo in preureditev le-teh v dvorano z 90 sedeži.

šport, odgovoren za
delo in razvoj glasbenega šolstva.

1969/1970
Zaključni nastop v
telovadnici
TVD Partizan
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Mag. Franci Okorn je posebej za
Hrastov list podal svoj pogled na preteklost in sedanji razvoj glasbene šole
Hrastnik:

bene šole pa je omogočila strokovno, načrtno in sistematično glasbeno in plesno vzgojo in izobraževanje
mladine kot tudi odraslih.

»Ustanovitev Glasbene šole Hrastnik
pred šestdesetimi leti sega v čas, ki
je nam Slovencem po končani 2.
svetovni vojni in pospešeni industrializaciji že omogočal ponovno ukvarjanje s kulturo in omiko nasploh,
še zlasti, če je šlo za mladi rod. Tako
so občine po Sloveniji v teh letih med
drugim ustanovile tudi več glasbenih
šol in nasploh so se zelo razmahnile
društvene dejavnosti na področju
kulture in športa. Hrastnik z dolgoletno in bogato kulturno tradicijo v tem
ni bil izjema, ustanovitev svoje glas-

Ta možnost ukvarjanja z glasbo je
v veliki meri omogočala, da sta še
vedno aktivni obe hrastniški pihalni godbi, da so bili mnogi nastopi,
proslave in druga za rudarske kraje
značilna srečanja »požlahtnjeni«,
bolj življenjski in optimistični ... In na
koncu, možnost učenja glasbenih instrumentov od klavirja, godal, pihal
in trobil je omogočala bolj nadarjenim in zavzetim posameznikom,
da so svoj talent lahko razvili do
stopnje verziranosti oziroma vse do
visokošolske karierne usposobljenosti.

Naj povem, da sem kot učenec prve
generacije vpisanih v Glasbeno šolo
Hrastnik v času šolanja dobil ustrezno
osnovno znanje in veselje za nadaljnje glasbeno izobraževanja, ki sem
ga zaključil z akademsko stopnjo. Skupaj z menoj ali za mano so tako pot
izbrali še nekateri mladi Hrastničani
in se nas več vrnilo v učiteljske vrste
šole. S tem smo omogočili obstoj in
prispevali svoj delež k nadaljnji rasti
glasbene šole ter skrbeli za nenehno
rast kakovosti strokovnega dela.
Z veseljem ugotavljam, da je skrb
za lasten pedagoški kader še kako
prezentna tudi danes, zato se za
nove okrogle jubileje Glasbene šole
Hrastnik ni bati.«

160 let Rudarske godbe Hrastnik
Rudarska godba Hrastnik letos praznuje 160 let neprekinjenega
delovanja. Ob tem izjemnem jubileju v Hrastniku pripravljamo niz
prireditev, s katerimi bomo primerno obeležili častitljivo kulturno
tradicijo rudarskega godbeništva:
- 20. junija bomo v hrastniški knjižnici predstavili obsežno monografijo Rudarske godbe Hrastnik,
- v soboto, 22. junija, bomo gostili parado godb iz vse Slovenije;
- vrhunec dogajanja pa bo slavnostni koncert godbe z gostom
Vladom Kreslinom na praznični torek, 25. junija, ob 19. uri, v
hrastniški športni dvorani. Častno pokroviteljstvo nad dogodkom
je prevzel predsednik Borut Pahor.
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Pred desetimi leti, ko je godba
beležila stoletje in pol, se je praznovanja udeležil tudi takratni predsednik dr. Janez Drnovšek, ki je zapisal,
da je rudarska godba ljudem v naših
krajih »vseskozi utrjevala samozavest, življenjsko radost in optimizem, ki
si jih nikoli, niti v najtežjih časih, niso
pustili odvzeti«. Godbeniki zagotavljamo, da je še danes tako.
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Kratka zgodovina godbe
Med kulturnimi društvi imajo vsekakor
najdaljšo tradicijo organiziranega
delovanja v Zasavju rudarske godbe na pihala. V Hrastniku je zasedba petih godbenikov pričakala
prvi vlak 16. septembra 1849 na
takratni železniški postaji. Pobudniki prvih godb v Zasavju so bila
vodstva rudnikov, ki so skušala (po
srednjeveškem cehovskem vzoru)
vzbuditi zavest pripadnosti rudarskemu stanu, ki naj bi preprečila
prelahka menjavo »šihtov«. Za
ustanovitveno leto hrastniške rudarske godbe velja leto 1853. Godba
je takrat že dobila prvega kapelnika
Jerneja Puncerja in je delovala v
zasedbi 12 mož. V začetku svojega
delovanja je bila godba vezana na
rudnik in rudniško gospodo in tako
imela privatni predznak. Kljub temu
je bila godba narodno zavedna, saj
so se leta 1868 udeležili slovenskega
narodnega tabora v Žalcu. Zaradi

je prve Jugoslavije
izmenično spremljala rudarje k maši
na Dol ali v Drago
tudi ob prazniku njihove zaščitnice, sv.
Barbare.
V času prve Jugoslavije je bila
godba
delavsko
naravnana. Že leta
1922 so se vključili
Godba na taboru v Žalcu leta 1868 - vir:
v Delavsko društvo
arhiv Rudarske godbe Hrastnik
Svoboda, kjer je
godba
delovala
vse do razpusta oz.
bili ustreljeni kot talci, dva pa sta umpreimenovanja Svobode v Vzajem- rla v taboriščih.
nost leta 1935. V kraljevini Jugoslaviji
je poleg tradicionalnih igranj ob sv. V Titovi Jugoslaviji je godba leta
Barbari popestrila gasilske in sokolske 1953 praznovala svojo 100. obletveselice, imela samostojne koncerte nico delovanja. Za svoj okrogli juter igrala ob državnih praznikih. Leta bilej je godba dobila svoj dom.
1939 se je godba udeležila tudi prve- Godbeni dom so prostovoljci (godga tekmovanja slovenskih godb, ki je beniki in rudarji) zgradili v 3 mesecih
bilo organizirano v Kranju.
in 18 dneh. Vsa dela so bila ročna,
vsi prostovoljci skupaj pa so opravili
13.998 delovnih ur.
V 50-ih in 60-ih letih je pod kapelnikom Viktorjem Malovrhom, podkapelnikom Stankom Plahuto ter
ob strokovni pomoči Jožeta Bruna
kvalitetno napredovala in dosegala
lepe uspehe na tekmovanjih. Na
državnem (jugoslovanskem) nivoju
so se leta 1960 odlično odrezali na
tekmovanju amaterskih orkestrov
na Paliču v Srbiji. V tem obdobju je
godba redno koncertirala tudi za
prebivalce po krajih v Beli krajini, kjer
so bili nastanjeni med 2. svetovno
vojno.

Godba z starejšimi člani ob otvoritvi doma leta 1953 - vir: arhiv
rudarske godbe
udeležbe na taboru je nemško vodstvo rudnika godbenike kaznovalo z
odvzemom enotedenske plače, ki je
takrat znašala 5 goldinarjev.
Za godbo in za hrastniško dolino
je bil leta 1879 pomemben obisk
nemške princese Viktorije, ki je prišla
iz Rimskih Toplic na ogled žičnice
ojstrškega rudnika. Sprejel jo je direktor ojstrškega rudnika Wilhelm Ihne
ob postroju 80-ih rudarjev in z rudarsko godbo. Po letu 1890 so začeli
tudi v slovenskih deželah praznovati
praznik dela, 1. maj. RGH je prvič z
rudarji obeležila 1. maj leta 1891. V
jutranjih urah je pospremila ojstrške in
hrastniške rudarje k maši na Dol. Godba je v času Avstro-Ogrske in kasne-
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Godbeniki so bili (in so še) svobodomiselni ljudje. Ob okupaciji Jugoslavije aprila leta 1941 je iz vrst
hrastniške godbe odšlo šest članov
godbe v partizane že prvo leto vojne. Leta 1944 je Jože Brun (kapelnik
godbe od 1942–1945) v štabu NOV in
POS dobil nalogo da pripelje godbo
v partizane. Odhod je uspel 11. junija
1944. Partizansko vojaško vodstvo je
godbo na Dolenjskem razdelilo, tako
je del Hrastničanov okrepilo godbo
Glavnega štaba NOV in POS, glavnina Hrastničanov pa je predstavljala Godbo VII. korpusa. Dvanajst
hrastniških rudarskih godbenikov je v
2. svetovni vojni izgubilo tudi življenje;
šest jih je padlo v partizanih, štirje so

V samostojni Sloveniji je rudarska
godba leta 1993 zakorakala v svoj
140. rojstni dan.
Tudi v novi državi se ustaljene smernice delovanja godbe niso veliko
spremenile. Godba je še vedno prirejala promenadne in slavnostne
koncerte, igrala ob državnih prazniki,
1. maju in sv. Barbari ter sodelovala
z drugimi društvi po Sloveniji. Kakovostno je godba vidno napredovala
pod taktirko Jožeta Baniča. V Ilirski Bistrici na tekmovanju slovenskih
pihalnih godb leta 2002 je bila v prvi
kakovostni skupini najbolje ocenjena
godba. Lep rezultat je godba dosegla tudi na 28. tekmovanju v Laškem,
kjer je pod vodstvom Aleša Stopinška
dobila zlato priznanje. Med zadnjimi
vidnejšimi uspehi godbe je nastop
na tekmovanju koračnic v Mengšu,
kjer je osvojila pokal za najboljšo
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koračnico iz arhiva, kot tudi pokal za
najboljšo izvedbo koračnic in ga po
štirikratni zmagi dobila v trajno last.
Danes godbo vodi predsednik Jurij Bantan, orkestru pa dirigira Aleš
Stopinšek. Godba redno izvaja letne
in novoletne koncerte, na katere
včasih povabi tudi kakšno znano
pevko kot na primer Nušo Derendo
ali Alenko Godec. Rudarska godba Hrastnik ima danes 46 članov in

optimistično zre v prihodnost. Skrb in
obveza članov in članic godbe je,
da se tradicija godbe in rudarska
kulturna dediščina ohranita.

Primož Frajle
avtor monografije o
Rudarski godbi Hrastnik

Viri: Zasavski muzej Trbovlje: SREČNO….
Črne doline; Jana Mlakar Adamič: Kulturno in športno življenje v Zasavju
Planinc, Marko: Rudarska godba Hrastnik 150 let…. Z glasbo v srcu….
Pridobljeno na http://www.dlib.si/:
Deutsche Wacht; letnik 16, št. 36; 3. 5.
1891
Cillier Zeitung; letnik 4, št. 75; 18. 9. 1879
Slovenski narod, št. 84; 17. 10. 1868

Novoletni koncert Rudarske godbe 2012
Foto: Branko Klančar

Poezija kmetijstva
Hrastniški čebelarji letos praznujemo
50. obletnico organiziranega delovanja
S čebelarstvom se na našem
področju ukvarjamo že od davnine.
Organizirano čebelarstvo pa se je
na območju občine Hrastnik pričelo
v zgodnjih petdesetih letih, ko so
naši takratni čebelarji delovali v okviru Čebelarskega društva TrbovljeHrastnik. Nato so se s sosedi razšli.
Naslednje desetletje so delovali kot
čebelarska sekcija Kmetijske zadruge
Dol. Ker so si želeli lastnega društva in
boljšega delovanja so 21. aprila 1963
sklicali ustanovno skupščino, na kateri so soglasno ustanovili Čebelarsko
društvo Hrastnik-Dol, izvolili predsednika društva Franca Vabiča in ostale
organe društva. V tistem času je imelo društvo 23 rednih in 22 podpornih
članov, ki so imeli skupaj 450 čebeljih
družin. Imeli so tudi svoj čebelnjak,
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ki jim ga je odstopil Rudnik Hrastnik,
čigar vodilni možje so že takrat kot
tudi kasneje čutili potrebo po sonaravnem bivanju v tem prostoru.
Novoustanovljeno društvo je sprva delovalo v starem rudniškem
čebelnjaku, ki so ga na obročno
plačilo odkupili od rudnika. Ta se je
začel pogrezati, zato so ga prestavili
na Lešo. Ker je tudi tega podirala
degradacija tal (zaradi rudniškega
delovanja), jim je RTH dovolil zgraditi dom na temeljih opuščenega
rudniškega objekta nad kolonijo.
Tako so v osemdesetih letih čebelarji
z ogromno truda, prostovoljnimi
prispevki – finančnimi in materialnimi – posameznikov kot podjetij in
predvsem z ogromno voljo, ki so jo
premogli takratni čebelarji, zgradili
čebelarski dom. Ta še vedno stoji
na zemljišču, ki ga upravlja rudnik in
je v lasti sklada kmetijskih zemljišč.

Čebelarski dom ostaja prostor, kjer
se sestajamo na rednih mesečnih
delovnih sestankih, predavanjih,
dogovorih, posvetovanjih in se v
njem po potrebi tudi poveselimo.
Volje do dela čebelarjem ni manjkalo niti kasneje, ko so se pojavljale
tako materialne kot zdravstvene
težave, saj bolezni čebel vedno bolj
napredujejo v obremenjenih okoljih.
V teh letih se je pri nas marsikaj dogajalo. Članstvo je naraščalo iz leta v
leto, v zadnjih nekaj letih se je podvojilo. Danes društvo šteje 52 članov
in večinoma čebelarimo z AŽ panji,
nekateri pa se odločajo tudi za nakladne panje. Večinoma čebelarimo
na mestu. Pridelujemo predvsem
cvetlični in kostanjev med, seveda
pa pridelamo tudi manjše količine
cvetnega prahu in propolisa. Poleg
promocije čebelarstva v širši javnosti
že dolga leta skrbimo za kakovost
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medu. Veliko naših članov je bilo
vključenih v kolektivno blagovno
znamko Slovenski med kontrolirane
kakovosti, zadnja leta smo vključeni
v blagovno znamko Slovenski med
z zaščiteno geografsko označbo
(obe blagovni znamki sta nacionalnega pomena) in ponosni smo na
to, da naš kupec opazi napredek.
Naši člani z veseljem prodajajo med
tudi na tržnici. Cilji našega društva
so jasni: izobraževanje, promocija
slovenskega medu in druga vsestranska pomoč našim članom, ki se
trudijo ohraniti čebele tudi na našem
območju, in sicer naše svetovno
znane in priljubljene kranjske sivke, ki
je avtohtona čebela v Sloveniji.
Medonosna čebela
Čebelarstvo je ena izmed najstarejših
in najbolj tradicionalnih dejavnosti
na slovenskem podeželju. Le redkokje na svetu boste srečali narod,
ki je tako navezan na čebele, kot
smo Slovenci. Med tisoč prebivalci Slovenije smo namreč kar štirje
čebelarji. Smo ljudje z ljubeznijo do
čebel in izrazitim občutkom za ohranjanje narave, zato čebelarjenju
upravičeno pravimo »poezija kmetijstva«.
Medonosna čebela ima izredno
pomembno in kompleksno mesto
v naravi, še posebno kadar govorimo o raznih kmetijskih kulturah.
S svojo aktivnostjo čebele v naravi
pomembno vplivajo na proizvodnjo
hrane ljudi in živali, raznih industrijskih

1963 Ustanovni člani
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surovin, kakor tudi na človekovo
zdravje in druge dejavnike življenja.
Čebelji pridelki so popolnoma naravna živila, neposreden dar narave.
Čebele z opraševanjem pripomorejo k ohranjanju ravnovesja v
naravi, omogočajo obstoj različnih
živalskih in rastlinskih vrst ter seveda
človeka, ob tem pa nam dajejo
čebelje pridelke, ki nam v hitrem
tempu življenja pomagajo krepiti
in ohranjati naše zdravje. Vrednost čebeljih pridelkov pa je skoraj
zanemarljiva v primerjavi s koristnim
delom čebel, ki ga opravijo v naravi.
Najpomembnejše so za opraševanje
sadnega drevja, saj oprašijo kar
70–80 % cvetov, ta odstotek pa se
zaradi vse intenzivnejše kmetijske

proizvodnje še povečuje. Vrednost
opraševanja je po različnih strokovnih virih 15-krat do 30-krat večja, kot
je vrednost vseh čebeljih pridelkov
skupaj. Čebele pa niso pomembne
opraševalke le v kmetijstvu, njihovi
vlogi se zahvalimo tudi za izjemno
raznovrstnost v naši državi. V Sloveniji

živi več kot 22.000 različnih vrst živih
organizmov, kar uvršča tako majhen
prostor med naravno najbogatejša
območja Evrope. O Sloveniji lahko
govorimo tudi zaradi avtohtone
kranjske čebele kot o evropskem biotskem parku.
V Sloveniji ima čebelarstvo dolgotrajno tradicijo, zato ni čudno, da je
svojo sled pustilo v ljudski umetnosti.
Tako so poslikane panjske končnice
cenjen okras panjev na Slovenskem,
čebelnjaki pa so postali tipična
arhitektura slovenskega kmečkega
stavbarstva, tako da s svojo pojavnostjo še dandanes plemenitijo
kulturno podobo slovenske krajine.
Čebelarstvo kot kmetijska panoga
ima v Sloveniji tudi izjemen socialni
pomen. Čebela nas spremlja skozi
vse življenje. V otroštvu nam je simbol
pridnosti, varčnosti in skrbi za druge,
ko odrastemo, občudujemo njeno
učinkovitost, socialni red in gospodarnost. Ko človek dozoreva, pa je
zanj koristno, da si poišče dodatna
sidra, konjičke, da se zanima še za kaj
drugega kot za službo in vzdrževanje
doma. Eden izmed konjičkov, ki krepi
duha in telo, je tudi čebelarstvo, saj
so čebele oz. skrb zanje najboljše
zdravilo za vse strese in tegobe, ki jih
doživljamo zaradi današnjega hitrega življenjskega tempa.

Andreja Kandolf
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Pomoč na domu
Ko
govorimo
o
pomoči na domu, se
nam zdi na tem mestu primerno opozoriti, da v nasprotju s
pričakovanji mnogih
ljudi v okvir pomoči
na domu ne sodijo
storitve zdravstvene
nege
ali
druge
zdravstvene storitve.
Te lahko v skladu
s predpisi opravlja
samo
patronažna
služba.
Občanu, ki se zanima za storitev, vodja
programa pomoči
Socialna oskrbovalka Joži pri pripravi
na domu podrobno
kosil za razvoz
predstavi vsebino in
druge pogoje izvajanja storitve. Če se
Pomoč na domu je socialnovarstvezanjo
odloči,
se
z njim sklene posena storitev, ki so jo svojim občanom
ben
dogovor,
v
katerem se opredolžne zagotoviti vse občine v
delijo
opravila,
ki
jih
bo socialna osdržavi. V občini Hrastnik se pomoč
krbovalka
opravljala
na njegovem
na domu izvaja že dobrih dvajset let.
domu,
ter
druge
pravice,
obveznosti
Z izvajanjem storitve je začel center
za socialno delo, leta 2000 pa je bilo in dolžnosti oziroma medsebojna
s sklepom občinskega sveta njeno razmerja med uporabnikom in izvaizvajanje zaupano Domu starejših jalcem storitve. Ob dogovarjanju se
Hrastnik. Storitev trenutno izvajajo štiri posebna pozornost nameni urniku izvajanja storitve, kjer se trudimo v čim
delavke, socialne oskrbovalke.
večji meri upoštevati želje oziroma
V skladu s Pravilnikom o standar- potrebe uporabnika.
dih in normativih socialnovarstvenih
storitev so do pomoči na domu
upravičene osebe, ki so starejše od
65 let, invalidi in bolniki s kroničnimi
boleznimi. S to obliko pomoči se da
pomembno izboljšati kvaliteto bivanja v domačem okolju.
Predpisi določajo, da se pomoč
na domu izvaja v treh sklopih – kot
gospodinjska pomoč, kot pomoč
pri vzdrževanju osebne higiene in
kot pomoč pri ohranjanju socialnih
stikov. Vsak sklop sestavljajo različna
opravila, za katera se lahko odloči
uporabnik storitve. Čeprav sodi
v sklop gospodinjske pomoči, je
potrebno posebej poudariti, da je v
primerih, ko si starostnik ne more več
ali si sploh ne zna pripraviti toplega
obroka, možno tudi prinašanje kosila (zaenkrat samo ob delavnikih).
Najmanjši obseg storitve je 1 ura
tedensko, največji pa 20 ur tedensko.
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bi se pa že prej odločil …«
Pomoč na domu je ena od dejavnosti poleg sodelovanja svojcev,
zdravstvene in patronažne službe,
projekta
društva
upokojencev
»Starejši za starejše«, s katero si lahko
starostnik izboljša kvaliteto in dolžino
bivanja v domačem okolju.
Na žalost je potrebno ne glede na
krizne čase zapisati, da pomoč na
domu ni brezplačna storitev. Tako
kot druge stvari, ki jih potrebujemo za
življenje, je potrebno tudi to storitev
plačati. Vendar k sreči ne v celoti,
ker več kot dve tretjini cene pokrije občina iz sredstev občinskega
proračuna. Tisti občani, ki pa tudi
tako »znižane« cene storitve ne
morejo plačati, pa lahko prosijo za
dodatno oprostitev plačila.
Podrobnejše informacije o možnosti
vključitve v program pomoči na
domu ter odgovore na druga
vprašanja lahko dobite v Domu
starejših Hrastnik pri vodji službe, ge.
Jasni Rižner Kosm, osebno ali po telefonu (03) 56 54 112 ali 100.

Drago Kopušar
direktor Doma starejših Hrastnik

Dom starejših Hrastnik si je pri izvajanju pomoči na domu nabral že
dolgoletne izkušnje. Pri tem je razveseljivo, da so uporabniki s storitvami zelo zadovoljni. Odločitev za
storitev je seveda težka in povezana
z nejasnimi občutki. Vendar lahko
rečemo, da se po uvodnem spoznavanju in negotovosti med uporabniki
in socialnimi oskrbovalkami spletejo
dragocene vezi zaupanja, varnosti
in navezanosti.
Pri pomoči na domu ne gre samo
za izvajanje neke storitve, ampak tudi za medčloveški odnos.
Ni vedno pomembno samo pospravljeno stanovanje, velikokrat je
pomembnejši pogovor, druženje,
poslušanje, razumevanje težav in
tegob starega, dostikrat osamljenega človeka. To pa socialne oskrbovalke znajo. To potrjujejo tudi
izjave naših uporabnikov, ki večkrat
rečejo: »Če bi pa to vedel in si predstavljal, da mi bodo tako pomagali,

Gospa Mici je bila dolgoletna
uporabnica pomoči na domu,
s »svojo« socialno oskrbovalko
Lenko je ohranila vezi tudi zdaj
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Poraba proračunskih sredstev
za pomoč občanom
Dvotretinjsko sofinanciranje
pomoči na domu, o kateri pišemo v prejšnjem članku,
pa še zdaleč ni edino področje socialnega varstva za

Ta znesek predstavlja kar 40 odstotkov tako imenovane primerne porabe, torej tistega dela proračuna, ki
ga občini Hrastnik določi ministrstvo
za finance kot zadostno za financiranje zakonskih nalog lokalne skupnosti. Slabše gospodarske razmere
v občini in desetletno zaostajanje
plač in pokojnin za republiškim
povprečjem povzročajo dodaten
pritisk na proračunska sredstva,
vezana na izplačilo socialnih transferjev in sofinanciranja javnih storitev.
Država skuša čedalje več obveznosti
prenesti na svoje državljane, s tem
pa posledično na občine, ki si prizadevajo čim bolj olajšati življenje
svojih občanov.

Pripravlja Jani Medvešek
katerega občina Hrastnik namenja znatna sredstva. Iz
občinskega proračuna se je v preteklem letu samo za
področje socialnega varstva občanov namenilo več
kot 708 tisoč evrov. Če pa k temu prištejemo še ostale
transfere posameznikom in gospodinjstvom, predvsem
na področju predšolske in šolske vzgoje ter sredstva, ki
se namenjajo nepridobitnim organizacijam in ustanovam, pridemo do zneska več kot dva milijona evrov.

Vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo na Občini
Hrastnik Ljubo Zalezina je povedal,
da kljub temu, da je občina Hrastnik
glede števila prebivalcev starih do
15 let pod republiškim povprečjem,
glede števila prebivalcev nad 65 let
pa nad republiškim povprečjem, za
obe kategorije prebivalstva namenjajo večja proračunska sredstva,
kot jim jih v okviru meril primerne
porabe priznava Ministrstvo za finance. “Tako imamo obveznosti za
plačilo varstva otrok, domsko oskrbo
starejših občanov, pomoč na domu
in subvencioniranje najemnin, ki presegajo povprečne odhodke občin.”
Za
osebe
s
slabšim socialnim
stanjem
vsako
leto
zagotavljajo
tudi sredstva za
nabavo ozimnice in šolskih
potrebščin,
sredstva
za
štipendije
za
študente, denar za sofinanciranje
letovanja
otrok,
sofinanciranje
udeležbe
učencev
v
šoli v naravi,
prevoze v Varstveno delovni
center Zagorje
in javna dela.
“Za osebe brez
prejemkov pa
plačujemo osnovno zdravstveno
zavarovanje, kar

znese 85 tisoč evrov” je še povedal
Zalezina in podal še nekaj konkretnih
številk.
Za plačilo razlike med polno ceno
programov vrtca in ceno, ki jo dejansko plačajo starši je šlo lansko leto
iz občinskega proračuna več kot 830
tisoč evrov, za sofinanciranje prevozov v šole 143 tisoč evrov, sofinanciranje šolske prehrane 11 tisoč.
Za sofinanciranje domskega varstva in pomoči na domu, je občina
v lanskem letu namenila skoraj 435
tisoč evrov, za pogrebne stroške
nepremožnih, subvencije najemnin
in enkratne pomoči za nakup ozimnice in šolskih potrebščin več kot 147
tisoč evrov, za socialno varstvo invalidov skoraj 47 tisoč, za sofinanciranje
javnih del več kot 7 tisoč.
Več kot 300 tisoč evrov se nameni
nepridobitnim
organizacijam
in
ustanovam, kamor spadajo humanitarna društva in organizacije, Zveza
prijateljev mladine, gasilci, športna in
kulturna društva.
Boljše gospodarske razmere bi poleg
neposrednih učinkov na prebivalstvo pomenile tudi manjši pritisk na
občinski proračun. V občini Hrastnik zato upajo, da bo postopek
sprejema programa spodbujanja
konkurenčnosti in ukrepov razvojne
podpore na Vladi Republike Slovenije zaključen še v prvi polovici tega
leta. Želijo si namreč potrebnih razvojnih projektov, s katerimi bi zmanjšali
zaostanek v razvoju, ustvarili nova
delovna mesta, vzpostavili pogoje
za dolgoročno gospodarsko rast,
zagnali nova inovativna podjetja,
spodbudili vlaganja in izboljšali gospodarsko infrastrukturo.

Poraba sredstev za transfere gospodinjstvom
in posameznikom v občini Hrastnik v letu
2012 (v tisočih evrov)
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Občinski svetniki so na redni seji, 30.
maja, sprejeli 1. rebalans proračuna
občine Hrastnik za leto 2013. Spremembe proračuna so bile potrebne
predvsem zaradi posledic v letu
2012 sprejetih varčevalnih ukrepov vlade in uveljavitve določil Za-

kona o uravnoteženju
javnih financ ter potreb
po
zagotovitvi
dodatnih sredstev, še posebej
na postavki za vzdrževanje
cest. Predvideni stroški zimske
službe in posledično najnujnejših
vzdrževalnih del so namreč
zaradi obilice snega narasli iz predvidenih 395 tisoč evrov na 695 tisoč
evrov. Povečujejo se tudi sredstva za
zdravstveno zavarovanje občanov
brez dohodkov in investicijska vlaganja v osnovno šolo. Občina bo

Svetniki so na majski seji sprejeli
sanacijski
načrt
Zdravstvenega
doma (ZD) Hrastnik, v katerega se
je finančno vključila tudi občina
Hrastnik. Občina pa bo poleg tega
ZD zagotovila tudi delno pokrivanje
izpada dohodkov, ki bodo posledica podelitve koncesije družinski
zdravnici Aleksandri Jutreša Prah. Pri
tej točki dnevnega reda se je razvila

dolga razprava o smiselnosti
manjšanja prihodkov ZD
Hrastnik na račun podelitve
koncesije, a so se svetniki soočili
z dejstvom, da je zdravnica v
primeru, da koncesije ne dobi,
napovedala svoj odhod. Prevladalo je mnenje, da je priljubljeno in
kvalitetno zdravnico vendarle treba
zadržati.

Rebalans letošnjega
proračuna

Znani letošnji občinski
nagrajenci

Svetniki so na podlagi
predloga Komisije za
odlikovanja in priznanja
soglasno sprejeli sklep,
da se srebrno priznanje za
dosežke na gospodarskem
področju podeli Ivanki Rožej.

Župani vseh treh zasavskih občin
Miran Jerič, Vili Treven in Matjaž
Švagan so v petek, 31. maja 2013,
na predsednico vlade Alenko
Bratušek, ministra za finance dr. Uroša
Čuferja in vodstvo Davčne uprave RS
naslovili pismo v katerem so izrazili ostro nasprotovanje ukinitvi davčnih izpostav v Trbovljah in
Zagorju ob Savi in vzpostavitvi tako imenovanih
davčnih pisarn.

namenila tudi 17 tisoč evrov za vzpostavitev brezplačne internetne povezave v centru Hrastnika in Dola.
Na prihodkovni strani se povečujejo
transferni prihodki in sicer sredstva za
sanacijo plazu Zelenik in Flis v višini
399 tisoč evrov in pa kapitalski prihodki od prodaje osnovnih sredstev
v višini skoraj 50 tisoč evrov, predvsem od deleža občine Hrastnik pri
prodaji prostorov nekdanje lekarne v
Zagorju.

Podelitev koncesije
družinski zdravnici

Bronasta priznanja za delo in uspehe
na področju društvenih dejavnosti
pa bodo prejeli Karli Plazar, Janez
Košir in Čebelarsko društvo Hrastnik.
Podelitev priznanj bo na slovesnosti
ob občinskem prazniku, 2. julija v Delavskem domu Hrastnik.

Župani proti ukinitvi davčnih izpostav

Župani so zapisali, da razumejo
potrebo po racionalizaciji delovanja vseh državnih in javnih organov,
vendar ne bodo nikdar pristali na
odločitve, ki imajo negativen vpliv
na pravice, enakopravnost, dostopnost in omogočanje sodelovanja
v postopkih, ki se tičejo njihovih
občank in občanov. Jerič, Treven in
Švagan so zapisali, da so upravičeno
pričakovali, da bodo po trije zaposleni v trboveljski in zagorski izpostavi
lahko opravljali svoje delo enako
dobro in učinkovito tudi v davčnih
pisarnah. Odločitve, da pa s 1. julijem 2013 - ne glede na njihovo
odločno nestrinjanje s takšnim dejanjem - pričnejo delovati v Trbovljah
in Zagorju davčne pisarne na način,
da bo naloge izvajal le en davčni
uslužbenec in to le 2 x tedensko,
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pa ne morejo sprejeti.
Prepričani so, da bodo
s tem povsem omejene
pravice državljanov do
sodelovanja v postopkih, saj bodo ti lahko
zgolj oddajali dokumente, dobili le enostavna potrdila
… Sodelovanje državljanov v postopkih pa je za delovanje države in s
tem tudi lokalnih skupnosti najvišjega
pomena.
Ker ima davčna služba v Trbovljah in Hrastniku lastniške prostore,
je Občina Zagorje ob Savi naredila
konstruktiven korak k razrešitvi tega
problema s finančne strani in ponudila davčni službi sedaj plačljive
prostore v brezplačen najem. Iz
tega sledi, da vzpostavitev davčnih
pisarn ne predstavlja nikakršnega prihranka, stroški urada se bodo zaradi
izplačevanja potnih stroškov zaposlenih morda celo povečali.

Župane je o predvideni vzpostavitvi davčnih pisarn sredi februarja
pisno obvestil takratni v.d. generalnega direktorja DURS. Trditve, da
se z vzpostavitvijo davčnih pisarn in
posledično spremembo organizacije
in racionalizacijo postopkov pravice
državljanov ne bodo omejevale
in se zavezancev za davek z oddaljenih območij ne bo postavljalo
v neenakopraven položaj glede na
ostale zavezance, so župani označili
za nedopustno zavajanje najvišjih
predstavnikov lokalne skupnosti in
državljanov.
Jerič, Treven in Švagan so pismo
najvišjim vladnim predstavnikom
zaključili s pričakovanjem, da bodo
spremenili svojo odločitev v prid
učinkovitemu in dostopnemu sistemu
delovanja davčne službe tako, da se
bo ohranil sedanji način delovanja,
ki je nesporno rezultat že izvedenih
racionalizacij in optimizacij tega organa v Zasavju.
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Otvoritev večnamenskega
družbenega objekta v
Podkraju
Direktor občinske uprave Janez
Kraner je povedal, da je vrednost
naložbe nekaj več kot 465 tisoč evrov, od tega bo občina prejela dobrih 284 tisoč evrov nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za razvoj
podeželja. Osnovni cilj izgradnje – izvajalec je podjetje Dema plus d.o.o
iz Ljubljane – je zagotovitev ustreznih
prostorov za delovanje kulturnih in
drugih dejavnosti skupnega pomena
za krajevno skupnost (KS) Steklarna.
V novem objektu bodo svoje prostore imeli KS Steklarna, društvo
upokojencev, Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Steklarna,
pevsko društvo Steklar in krajevno
združenje ZZB NOB in knjižnjica Antona Sovreta, ki bo dvakrat tedensko
Občino Hrastnik je 26. aprila
obiskal direktor Direkcije Republike Slovenije za ceste Gregor Ficko
s svojimi sodelavci in vodji sektorjev
na direkciji. Sestal se je z županom
Miranom
Jeričem,
direktorjem
občinske uprave Janezom Kranerjem in vodjo oddelka za prostor,
okolje in gospodarske javne službe
Tomažem Sihurjem. Glavne teme
pogovora so bile glavna cesta (G2)
Hrastnik – Zidani most, investicije na
področju državnih cest na območju
občine Hrastnik in vzdrževanje oziroma preplastitev nekaterih odsekov
državnih cest.
Župan Miran Jerič je vodstvo direkcije za ceste pozval naj podprejo
prizadevanja, da se cesta Hrastnik - Zidani most uvrsti na seznam

V teh dneh se končuje gradnja večnamenskega
družbenega objekta v Podkraju, ki jo delno financira Evropska unija. Otvoritev objekta v katerem bodo svoj dom
našla tako krajevna skupnost Steklarna, gasilci, upokojenci
in številna druga društva, bo 28. junija ob 19. uri.

izposojala gradivo. “Ob
objektu smo obnovili tudi
otroško igrišče, parkirišče in plato za
gasilska vozila” je še povedal Kraner.
Predsednik KS Steklarna Adi Zaletel je
prepričan, da bo izgradnja tega objekta imela pozitivne družbene in razvojne učinke na prebivalstvo tega
območja. Poleg ohranjanja in razvoja kulturne in industrijske dediščine,
kmetijstva ter rekreacije vidi Zaletel tudi priložnosti za razvoj turizma:
“Objekt je zgrajen na turistično
zanimivi lokaciji, ki bo privabljala
obiskovalce na začasni postanek
v te prostore. V neposredni bližini je
planinska pot na Kum, Rižnarjeva
hiša - gostilna Podkraj, stara več
kot 100 let, cerkev sv. Nikolaja iz 16.
stoletja, rimska naselbina Ribnik pri
bencinski črpalki, Bajdetov graben

Vodstvo Direkcije RS za ceste v Hrastniku
prednostnih programov, saj je poleg splošnih razvojnih priložnosti
pomembna tudi za izvedbo projekta
hidroelektrarn na srednji Savi. Direktor Direkcije za ceste Gregor Ficko je
občinskemu vodstvu dal vsa zagotovila, da je ta cesta predvidena v
novi finančni perspektivi za obdobje
2014-2020. Vodja sektorja za investicije na direkciji za ceste Tomaž Willenpart pa je pojasnil, da trenutno
že tečejo usklajevanja s Holdingom
Slovenske elektrarne glede umestitve ceste in hidroelektrarne Suhadol
v prostor. Cilj je, da bi gradnja lahko
stekla v letu 2015.
Gregor
Ficko
je
zagotovil, da bodo
nadaljevali z rekonstrukcijo ceste v Boben in Čeče in da
bodo dokončane vse
etape. Rekonstrukcija
državne
ceste
Hrastnik - Rinaldo na
odseku Bočko – Korbar pravkar poteka,
leta 2015 pa je predviden še začetek rekonstrukcije zadnje etape
do Rinalda.
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s slapovi, izvirišče - sotočje štirih potokov v Podkraju, Matica - gozdni
rezervat, pohodniška splavarska pot
od industrijske prodajalne Steklarne
do bencinskega servisa, Brodarsko
društvo Hrastnik s centrom vodnih
športov in industrijska prodajalna
Steklarne Hrastnik.”

Vodstvo direkcije si je nato v spremstvu predstavnikov občine ogledalo
odsek regionalne ceste, ki pelje
mimo pokopališča na Dolu pri Hrastniku. Župan je izrazil pričakovanje,
da se bodo čim prej našla sredstva za ureditev tega odseka, saj je
predvidena ureditev podpornega
zidu pri pokopališču brez hkratne
rekonstrukcije ceste tehnično neizvedljiva. Direkcija se je zavezala, da
bo na osnovi sprejetega občinskega
prostorskega načrta za center Dola
pripravila projektno dokumentacijo
za rekonstrukcijo ceste od žal do
Majcena, ki bo vključevala tudi ureditev cestnega odseka in zidu ob
pokopališču.
Pristojni na Direkciji RS za ceste so zatrdili, da bodo v prihodnje zagotovili
več reda na področju vzdrževanja
in čiščenja cest. Pojasnili so, da je
do nekaterih težav pri izvajanju zimske službe oziroma pluženja državnih
cest prišlo zaradi težav, ki so nastale
pri zamenjavi koncesionarjev. Obljubili so še, da bodo iz sredstev, ki so
namenjena za preplastitev najbolj
obremenjenih odsekov državnih
cest, nekaj denarja namenili tudi za
preplastitev najbolj kritičnih odsekov
na območju občine Hrastnik.
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Nadaljevanje rekonstrukcije
ceste v Boben in Čeče

Rekonstrukcija
državne ceste Hrastnik - Rinaldo (cesta
R1-221/1221
Trbovlje
– Hrastnik) na odseku
Bočko – Korbar se bo nadaljevala tudi v prihodnjih mesecih. Rekonstrukcija prinaša
višjo kakovost bivanja, močno
izboljšano infrastrukturo in predvsem
večjo varnost za vse udeležence v

prometu. Dela, ki jih izvaja podjetje
AGM Nemec d. o. o, obsegajo gradnjo opornih zidov in urejanje brežin
ob potoku. Sočasno z obnovo ceste

Informacije o zapori ceste:

Dela bodo potekala od 6.30 do
19.30, vendar bo zapora postavljena
tudi izven delovnega časa.

•
Do 24. junija 2013 je popolna
zapora ceste vsak dan od 8.00 do
13.00. Po trinajsti uri se dovoljuje izvajalcu gradbenih del na cesti v
enem dnevu še trikratna zapora,
ki pa lahko traja maksimalno 30
minut. Dela sicer potekajo od 6.30 do 19.30.

•
Po koncu počitnic od 2. septembra 2013 do 31. decembra
2013 bo spet uvedena zapora ceste kot v času do počitnic.
Udeležence v cestnem
prometu prosimo, da
upoštevajo spremenjeno prometno signalizacijo in navodila izvajalca del.

•
V času šolskih
počitnic od 25. junija
do 1. septembra
2013 bo cesta popolnoma
zaprta.

Obnova cest v občini
Hrastnik
Občina Hrastnik zbira ponudbe za
izvedbo gradbenih del pri izgradnji sekundarnega kanalizacijskega
omrežja Krištandolska cesta na
Dolu pri Hrastniku. Izgradnja je nujna
zaradi dotrajanosti starega omrežja
in zaradi povezave stanovanjskih
objektov na centralno čistilno nap-

se bodo izvajale tudi
prenove in dograditve
vodovodnega, elektro
in telekomunikacijskega
omrežja ter javne razsvetljave. Gre za zahtevno
in koristno investicijo, zato
vas prosimo za podporo in razumevanje, saj se določenih del ne da
izpeljati brez zapore ceste.

ravo. Gre za zamenjavo kanalizacije v dolžini
približno 270m, od Partizanske ceste proti Krištandolu ter
za izgradnjo dodatnega kraka
dolžine 80 metrov, ki je nujen za
priključitev objektov. Cesta se bo
po končani gradnji kanalizacije v
celoti prenovila vse od Partizanske
ceste do Koritnika. Pričetek del je
predviden v mesecu juliju. Gre za
prvo etapo na tem območju, kasneje pa se predvideva še izgradnja
kanalizacije do Krištandola in rekonstrukcija ceste do Marnega v okviru
izvajanja programa zapiralnih del

Rudnika Trbovlje-Hrastnik.
Julija se bo začela tudi rekonstrukcija
lokalne ceste Novi dom – Prapretno
v dolžini nekaj več kot 170 metrov,
od priključka za Zdravstveni dom do
Pirca. Pri tem se bo urejala razširitev
ceste in pločnik. Uredila pa se bo
ločena fekalna in meteorna kanalizacija ter javna razsvetljava in vodovod.
Občina Hrastnik bo to poletje obnovila več odsekov krajevnih cest v
občini. Odločitev o tem, kateri odseki se bodo obnavljali so sprejeli Sveti
krajevnih skupnosti ob oblikovanju
proračuna za leto 2013.
Občina Hrastnik je tako že v maju
na predlog Krajevne skupnosti (KS)
Rudnik na novo asfaltirala odsek
ceste od stare občine proti betonarni do konca garažnih objektov. V
prihodnjih mesecih pa se načrtuje še
obnova cestnih odsekov po ostalih
krajevnih skupnostih.
Na predlog KS Steklarna se bodo
sanirale poškodbe na lokalni cesti
Grajska pot-grad-Sinet, v KS Dol se
bo posodobila javna poti do Hafnerja, v KS Šavna peč se bo končala
še zadnja faza posodobitve odseka
javne poti Jazbinšek-Kolman, v KS
Podkraj pa se izvaja druga faza rekonstrukcije odseka Kreže Stanko

14

junij 2013

HRASTOV LIST št. 3

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE
–Kreže
Marko.
Na
predlog KS Kovk se
bo opravila tretja faza
sanacije lokalne ceste
Turje-Kovk, v KS Boben se bo posodobil
del nekategoriziranega cestnega odseka
Rezervoar – Muhvič,
v KS Marno bo stekla
posodobitev
nekategoriziranega cestnega
odseka Orožen – Podmenik, odseka do Zajca

in javne poti Sp. Marno
– Strmljan. V KS Prapretno se bo uredila javna
razsvetljava od Urbajsa
do Zelenika in pri Skazatu, svetniki KS Turje
pa so se odločili, da na
program investicij uvrstijo posodobitev lokalne
ceste
Turje-KopitnikSkopno, na odseku od
križišča Planinski dom
Kopitnik do križišča ceste proti Kirnu.

Hišniško stanovanje na Marnem
Občina Hrastnik je objavila Javni razpis za oddajo
hišniškega stanovanja v domu KS Marno. Vsi zainteresirani dobijo vloge na spletni strani Občine Hrastnik (www.
hrastnik.si) ali pri predsedniku KS Marno Jožetu Velikonji,
po predhodnem dogovoru na telefonski številki 031 611
628. Izpolnjene vloge z vsemi dokazili pošljite v zaprti
ovojnici na naslov: Jože Velikonja, Brdce 38, 1431 Dol
pri Hrastniku, s pripisom »oddaja hišniškega stanovanja v
najem«. Rok za oddajo vloge je 28. junij 2013.

POGLEDI

SVETNIKA SE PREDSTAVITA
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. V Hrastniku
ga sestavlja 20 svetnikov iz sedmih različnih strank in list.
V vsaki številki predstavljamo dva svetnika. Vsem dvajsetim bodo zastavljena enaka vprašanja iz štirih
pomembnih področij, zanimalo pa nas je njihovo videnje problema in rešitve.

1. Področje: kakovost bivanja
Menim, da je bivanje v Hrastniku na zavidljivem nivoju, vendar pa je še veliko prostora za
izboljšanje na mnogih področjih.
Družbeno življenje v Hrastniku je
razgibano, predvsem izstopamo
na področju športa in društvenih
aktivnosti. Manjkajo pa prireditve,
ki bi vključevale vse generacije,
tudi starejše: npr. mestna tržnica s
spremljajočimi dejavnostmi.

datum rojstva:
8.7.1954
stranka/lista:
SDS
mandat:
1. mandat

2. Področje: mladi
Skrb zbujajoč je položaj predvsem
mladih visokoizobraženih kadrov.
Družba in sami veliko vlagajo v
izobraževanje, potem pa težko
pridejo do služb. Rešitev bi bila v
odprtju novih delovnih mest. Mladin
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Anton
Avbelj
s k i
center
Hrastnik
bi
lahko
spodbudil vključevanje mladih v
nove projekte. Občina bi lahko
spodbujala mlade v podjetništvo z
nizkimi najemninami za poslovne prostore in drugimi olajšavami. Prav tako
bi morali mladim ponuditi ugodne
najemnine za najem stanovanj.

dobro premisli, kadar vlaga v nove
projekte, ali se mu izplača ali ne.
4. Področje: primer dobre in slabe
prakse
Primer dobre prakse je Skupina Steklarna Hrastnik in Tovarna
kemičnih izdelkov Hrastnik. Kljub
težkim razmeram na domačem
in tujem trgu uspešno poslujeta in
zagotavljata prepotrebna delovna
mesta številnim občanom Hrastnika.
Največjo
stagnacijo
vidim
v
nezmožnosti pridobitve zaposlitve
mladih izobraženih ljudi. Zato mladi
iščejo svoj kos kruha v Ljubljani in
drugih oddaljenih občinah, pa tudi v
tujini. Na tem področju je potrebno
narediti veliko več.

3. Področje: gospodarstvo
Stanje gospodarstva v Hrastniku ni
najboljše. Energetika se postopoma
poslavlja, zato je edina rešitev ta,
da ustvarimo pogoje za vlaganja
v Hrastnik in tako pridobimo investitorje, ki bodo prepoznali prednosti
okolja. Občina lahko zmanjša takse,
poceni zemljišča, zagotovi družbeno
zasebno partnerstvo. Vsak investitor
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1. Področje: kakovost bivanja
V občini Hrastnik je bilo v zadnjem
času veliko vloženo v izboljšanje
varstva okolja, veliko sredstev je
bilo namenjenih plinifikaciji Dola
pri Hrastniku, toplifikaciji Hrastnika
ter izgradnji čistilne naprave in kanalizacijskega sistema. K izboljšavi
okolja so prispevale tudi posodobitve obratov v Steklarni Hrastnik in
TKI Hrastnik. Vsem občanom je na
voljo tudi sodelovanje v različnih
društvih (športnih, kulturnih) ter uporaba dvoran v različne namene.
Poskrbljeno je tudi za mladino v okviru študentske organizacije Šoht ter
Mladinskega centra Hrastnik, ki bo
začel delovati v novih prostorih v
mesecu juniju. Poleg tega je dobro
poskrbljeno za socialno in zdravstveno varstvo občanov.
2. Področje: mladi
Mladi občani so izpostavljeni zelo
težkemu času, vendar se ta situacija ne pojavlja samo v občini Hrastnik, temveč po celotni Sloveniji. Vse
večje je število mladih izobraženih
občanov, ki iščejo zaposlitev v
domačem kraju, vendar zanje primanjkuje ustreznih delovnih mest.
Ob vse slabšem stanju zasavskih
podjetij pa se mora mladina odločiti
za iskanje delovnih mest zunaj
občine. Upam, da se bodo razmere
čim prej izboljšale in bodo mladi
ostali v občini in tako pripomogli k
domačemu razvoju.
3. Področje: gospodarstvo
Na področju lokalnega gospodarstva je še vedno zelo velika povezanost oziroma odvisnost od velikih pod-
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Darko
Planinc
jetij
kot
s
o
Rudn i k ,
Steklarna Hrastnik, TKI Hrastnik. Posledica tega je zapostavljen razvoj
manjših podjetij, ki bi bila v občini še
tako zaželena. Menim, da se bo ob
morebitnem zaprtju Rudnika stanje
v občini še poslabšalo, saj je veliko
zasavskih podjetij odvisno od poslovanja z Rudnikom. Izpostavil bi tudi
omejen površinski prostor za izgradnjo večjih obrtnih con, ki bi v sedanjem času še tako prav prišle. Na večji
urejeni obrtni coni je Steklarna Hrastnik pred leti postavila novo tovarno
ter s tem obdržala oziroma ustvarila
več novih delovnih mest.
Konkretne rešitve vidim v razvoju
zasavskega turizma, s katerim bi
lahko poudarili naravne lepote
Zasavja, okoliške kmetije in tradicionalne kulinarične jedi. Osredotočili
bi se lahko tudi na industrijski turizem, predvsem v Rudnik, Steklarno
Hrastnik,... K razvoju pa bi lahko pripomogla tudi občina z raznimi nadomestili ter oddajo zemljišč brez
prispevkov.

sredstev iz evropskih skladov. S
pomočjo evropskih sredstev je
občina izboljšala varstvo okolja, in
sicer z nadgradnjo in razširitvijo sistemov zbiranja odpadne vode in
gradnjo čistilne naprave, s čimer
se je zmanjšalo onesnaževanje potokov in reke Save. Prav tako imamo v občini urejen sistem ravnanja
z odpadki, dodatno učinkovitost pa
bo doprinesel projekt Regijski center
za ravnanje z odpadki- 2. faza, ki se
bo zaključil leta 2014. Slaba stran
izboljšav oz. investiranja pa je lahko
podražitev storitev, kar prizadene
občane same.
Nazadovanje pa vidim v neuspešni
pridobitvi tujih in domačih investitorjev, ki bi pripomogli k razvoju zasavskih občin, kar bi med drugim ohranilo delovna mesta ter ustvarilo nova.

4. Področje: primer dobre in slabe
prakse
Kot prvo bi izpostavil sposobnost
občine za pridobivanje in črpanje

datum rojstva:
22.1.1960
stranka/lista:
LDS
mandat:
3. mandat
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Po desetletju Rdeči revirji
prvič revirski

Najbolj obiskana je bila plesno gledališka
predstava Očetje in sinovi, v kateri nastopajo tri generacije družine Potočan iz Hrastnika. Avtor predstave je Branko Potočan,
vodja festivala. Foto: Branko Klančar

Že 11. leto se je festival Rdeči revirji
vrnil v Hrastnik, a šele po desetletju
obstoja je prvič upravičil svoje ime.
Postal je revirski – zasavski. Uradno se je festival začel 17. maja v
Zagorju, glavnina je ostala v Hrastniku, zaključil pa se je 31. maja v

Trbovljah. In zakaj šele po dobrem
desetletju postaja zasavski? »Želja
revirskega festivala se je pojavila že
v prvih letih obstoja, tudi cenovno
je bolj uspešno, če eno predstavo
ponudiš na tri lokacije, a potrebovali
smo soorganizatorje, brez tega ni

V Hrastniku so združili moči z Mladinskim centrom Hrastnik in skupaj pripravili še en večdnevni festival s kakovostnim umetniškim programom.
In prav kvaliteta je tisto, kar festivalu
ne more nihče očitati. V štirih dneh
festivala (od 23. maja do 26. maja)
so Hrastničani lahko uživali v res
raznolikih in kakovostnih predstavah.
Videli smo lahko vse od improvizacijskih perfomansov do gledaliških
predstav, od »noise« eksperimentov
do koncerta »zasavskega Elvisa«,
plesa na tkanini in cirkuških predstav, do otvoritve razstave fosilov ter
otvoritve instalacije …, torej za vsak
okus nekaj.

bit vs Pharmafabrik, projekt skupine,
ki jo sestavljata lokalna ustvarjalca
Domen Učakar in Neven M. Agalma
ter predstava Očetje in sinovi, v kateri nastopa tudi sam idejni vodja
festivala Branko Potočan. In prav on
je tudi tisti, ki izbira program. Mojca
Ulaga pove: »Prva leta smo imeli
javna povabila, a je bila prevelika
zmešnjava, sedaj za program skrbi
Branko, ki zaradi narave svojega
dela spoznava in pozna ustvarjalce,
ki jih nato povabi k festivalu.«

Največje zanimanje je požel eksperimentalni »noise« projekt Ontervjab-

šlo,« pojasni Mojca Ulaga, skupaj z
življenjskim partnerjem Branetom
Potočanom, idejno vodjo festivala. Partnerje so vendarle našli – v
zasavskih mladinskih centrih.
Idejni vodji festivala Mojca Ulaga
in Branko Potočan (na fotografiji
s fotografom Simonom Tanškom).
Foto: Jernej Biderman

A zakaj sploh festival in zakaj v
takšnem okolju? »Ideja je bila zelo
enostavna, v Ljubljani je ogromna hiperprodukcija, predstave se odigrajo le enkrat, mogoče dvakrat, potem
ne več, drugje pa nič, tudi država ne
pokaže nobene zainteresiranosti, da
bi kulturno dogajanje preselila izven
prestolnice. Kombinacija biti od nekod in poznavanje avtorjev, ki si želijo
nastopiti drugje, je bil torej glavni razlog,« razloži Branko Potočan, zakaj
je pred 11. leti sploh začel s festivalom.

tvarjalce, saj manjka dogajanj, na
katerih bi se lahko predstavili,« pove
Domen, ki je letos na festivalu nasA na festivalu ne najdemo le tujih topal, sicer pa festival spremlja že
ustvarjalcev, temveč tudi lokalne. od samega začetka. Tudi Potočan
Domen Učakar, član skupine Icarus meni, da je potrebno vključevanje
Down in Ontervjabbit vs Pharma- lokalnih ustvarjalcev, da pride do
fabrik, to povezovanje pozdravlja. menjave interesov, idej, da pride do
«Prav je, da se povabi lokalne us- povezovanja: »Samo vozit od zunaj,
to ni rešitev, smisel ali
namen je povezovanje.«
Vrhunska plesna predstava z naslovom Štirinajst,
skozi katero sta sodobna plesna ustvarjalca
A po desetletju obRosana Hribar in Gregor Luštek predstavila zgodbo
stoja, ko je festival
profesionalne in intimne povezanosti. Foto: Simon
napredoval in se razTanšek
vil v vseh segmentih,
nekatere stvari os-
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Letos je k manjšemu številu obiskovalcev zagotovo pripomoglo tudi
vreme, saj je večino časa trajanja
festivala deževalo. Nekaj uličnih
predstav je tako odpadlo, zaradi
vremena se je program (pre)večkrat
spreminjal. Vreme pa ni zmotilo ustvarjalcev iz Splita, ki sta navkljub
močnemu dežju cirkuški nastop meter ali dva v obroču nad tlemi profesionalno izvedla do konca.

Ulična cirkuška predstava ‘’Črno- bela razglednica’’ ustvarjalcev iz
Splita, ki sta zgodbo o potovanju izvedla do konca, čeprav je sredi
predstave začelo možno deževati. Foto: Mateja Jecl
tajajo iste. Obiskovalci. Število teh iz
leta v leto ostaja isto. Opaža se sicer
trend drugačnega sprejemanja festivala, ljudje postajajo vse bolj odprti
do tovrstne umetniške ponudbe. A
obisk vseeno ni takšen, kot bi želeli.
Je razlog v tem, da Zasavčani ne
znamo ceniti oz. ne vidimo vrednosti

festivala? Je razlog v naših vzgoji ali
navadah, ki nas morda ne naučijo
ceniti tovrstne ponudbe? So predstave preveč »svetovljanske« za
zasavski okus? Branko nad Zasavčani
še ni obupal in še vidi smisel v nadaljevanju festivala, še več, festival želi narediti še boljši. »Stvari je
enostavno treba pokazat
in zagotovo se najdejo
ljudje, ki jim je všeč.«

Rdeča kapica, gledališko kabaretska
predstava za otroke in odrasle. Foto: Miha
Lavrinec

Za
konec
Branka
Potočana
povprašam še o gledalcih. Sam
deluje predvsem v Ljubljani, s svojimi predstavami pa redno nastopa
v tujini. Kako pa je nastopati pred
zasavskim občinstvom? »V Ljubljani
in tujini je gledalce zaradi vse hiperprodukcije kar težko zadovoljiti,
čeprav to seveda niti ni cilj predstav,
a vseeno, medtem ko so ljudje v
lokalnih okoljih bolj iskreni in tudi bolj
pokažejo emocije. Pokažejo ali jim je
nekaj všeč ali ne. In to je vrednost.«

Mateja Jecl

Premiera Žogice
Nogice, v izvedbi marionetnega gledališča
Jurček, je
navdušila tako
mlajše kot tudi
starejše obiskovalce

»Dobre igralce z dušo, pa še
prostovoljne, je danes težko najti.«
Gledališka skupina Kulturnoumetniškega društva Svoboda
Dol vsako leto pripravi predstavo,
s katero do zadnjega kotička
napolnijo dolsko kinodvorano
vsaj dvakrat, potem pa z gostovanji širijo glas o sebi še na odrih
drugje po občini in izven nje. Jure
Aškerc je predsednik društva
in nov veter v krila društva, ki v
skupnosti na mnogih področjih
deluje vrsto let. Skrbi za napre-
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dek in aktivno delovanje svojih
članov, najbolj pa se vključuje
v gledališko dejavnost, do katere goji posebno strast. Letošnja
uspešna sezona se zanje počasi
zaključuje, člani ekipe pa so z
mislimi že v naslednjih sezonah.
Zastavili so jih odločno in ambiciozno, tako da lahko v prihodnosti
na dolskem odru pričakujemo
velike stvari.

Jure Aškerc, predsednik
KUD Svoboda Dol
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Gledališka dejavnost je
na dolskem odru prisotna
že vrsto let. Starejši krajani
se bodo gotovo spomnili
predstav, ki so se tam odvijale že leta pred rojstvom
kakšnega člana trenutne
gledališke zasedbe. Letos
jih na dolskem odru ustvarja 23, med njimi je več
kot polovica članov takih,
ki med predstavo sploh ne
stopijo na oder. Prihajajo
z vseh vetrov in generacij.
Najmlajši član šteje rosnih
17, najstarejša pa več kot
60 pomladi.

Micka je super, ampak to
so že vsi videli.«

dom in včasih tam med
intenzivnimi pripravami na
premiero delajo tudi pozno
v noč več dni skupaj. Izjemno so hvaležni, da lahko
uporabljajo tiste prostore
in jih imajo radi, čeprav jim
čas ne prizanaša in je za
njihove potrebe nezadostna predvsem tehnika. Zato
so začeli vanjo po malem
vlagati sami, kupili so dodatne reflektorje in si izborili novo odrsko zaveso, vse
z željo po bolj zahtevnih in
atraktivnih predstavah. O
govoricah o prenovljenih
prostorih doda: »Če bo

Z letošnjo Möderndorferjevo igro, Mama je umrla
dvakrat, so nastopili tudi za
gledalce območnega Linhartovega srečanja in se
uspešno uvrstili na regijski
nivo. Selektorju je bila všeč
predvsem
dramaturška
izvedba predstave in scena, kar pa je tisto, čemur
zadnja leta posvečajo še
posebno veliko pozornosti.
»Naša dejavnost ne ustvarja dobička. Zaslužka ni.
Vse, kar zaslužimo z vstoJure se je skupini pnino, vložimo
pridružil pred sedmimi leti v sceno,« priin ga je igra popolnoma trdi naš sogoomrežila. Od takrat je za vornik. Med
dolske igralce napisal dve to
opremo
igri, Nune.com in Vstajenje. je po novem
»Predstava, ki je še nihče tudi kavč in
ne pozna, ima svoj čar,« trinajst kostupripomni, ko pove o teh mov za nune.
dveh igrah. Rad ima, da Za slednje je
so predstave dinamične, bilo potrebno
scensko razgibane in za- sploh
veliko
bavne. »Izbiramo izključno blaga, še več
samo komedije, ker so časi pa truda ob
taki, da se ljudje pridejo ugotavljanju
rajši smejat v dvorano kot in risanju kropa jokat,« pravi. To doka- ja. Na koncu
Prizor iz predstave Vstajenje
zuje tudi repertoar pre- je bil trud
teklih sezon, saj ga zazna- šivilij vendarle
mujejo lahkotne zgodbe, s p o p l a č a n ,
katerimi so nasmejali mar- saj je bil končni izdelek kdaj nova, verjamem, da
sikatero občinstvo. Loteva- odličen in občinstvo je bilo bomo v njej delali še bolj
jo se predvsem iger, ki so navdušeno. Tudi občinstvo zagnano in neutrudljivo,
manj poznane, klišejskih jim daje dodatno moti- ker bi radi nekoč v vsakem
in večkrat uprizorjenih se vacijo, da se trudijo vsako tromesečju pokazali nekaj
izogibajo: »Saj Županova leto preseči uspeh pretekle novega.«
sezone:
»Oni
nas
nagradijo In vendarle najraje igMALI OGLAS...
s tem, da nas rajo na domačem odru,
pridejo podpret čeprav
jih
privlačijo
z ogledom in tudi gostovanja. Eden
tako pomagajo izmed novih izzivov, ki so
ohranjati pred- si jih zastavili, so čim bolj
stavo.«
Radi številna gostovanja po
slišijo odzive od okoliških krajih. Motivacija
svojih
sokra- v ekipi je izjemna in interejanov in veseli sa za dodatne nastope je
jih, da se v skup- ogromno. Včasih sami ponosti okoli njih nudijo nastop v kakšni dvozanimajo za nji- rani, velikokrat pa jih tudi
hovo delo, saj povabijo kam, kjer so jih
pravi: »Slišati je že videli. Jure pravi, da se
V centru Dola pri Hrastniku
po Dolu, če kaj počasi učijo in delajo, kot
prodam starejšo stanovanjp r i p r a v l j a m o , se znajdejo. A vedno zagsko hišo z vrtom in garažo.
če kaj delamo, nano in motivirano. Jure
Spodnji prostori so primerni
‘joj, kdaj bo kaj vzneseno razlaga o enerza opravljanje storitvene denovega, komaj giji in sodelovanju v skupini
čakamo’ …«
in rad pove, da se odlično
javnosti.
razumejo, da si znajo poKinodvorana na vedati, če kaj ni prav in
Informacije: 030/648 574
Dolu je njihov da je užitek delati s takšno
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ekipo: »Ko gre nekomu
navzdol, ga drugi potegnemo gor. To je tisto bitno,
zaradi česar peljemo stvar
naprej. Naši člani so zelo
vestni glede zadolžitev in
vaj. Zelo držimo skupaj.
Smo eno, ki peljemo stvar
naprej. Imamo trde temelje in gradimo na njih.«
Za prihodnost ima velike
načrte. Radi bi se širili, rastli,
ustvarjali še bolj kreativno.
Predvsem ga mikajo muzikali. V decembru so s pevsko sekcijo društva že naredili začetno potezo v to

smer, ko so v sodelovanju
z zborom pripravili Zimsko
pravljico, že naslednje leto
pa bi rad morda na oder
postavil pravi muzikal, ki bi
vključeval veliko več ljudi,
kot jih trenutno sodeluje v
društvu. Zato sedaj iščejo
in vabijo predvsem mlade
ljudi, ki se v glasbenem
in igralskem svetu dobro
znajdejo in imajo delovno
vnemo ter so pripravljeni
na nove izzive. Zaveda se,
da to ne bo lahko: »Dobre
igralce z dušo, pa še prostovoljne, je danes težko
najti.« A to mu ne jemlje
poguma. Prepričan je, da
jim bo uspelo uresničiti vse
projekte, ki jih želijo izvesti.
Ker, kot pravi, želijo delati
in ni jim težko delati zastonj. Predvsem za svojo
dušo, pa tudi za skupnost.

Špela Planinc
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Brane Kastelic osvojil
Hrastničanke
Brane Kastelic, dolgoletni dopisnik iz
Londona, kolumnist, pisec erotičnih
zgodb in v zadnjem času tudi slikar,
je imel aprila mini meseno karavano po Sloveniji, kot se je sam izrazil. Predstavil je prvo knjigo trilogije
Izleti v mesenost in drugo knjigo trilogije Pravica noči. V šestih dneh je
obiskal pet krajev, v torek, 23. aprila
2013, tudi hrastniško knjižnico Antona Sovreta, kjer ga je pričakalo okoli
stodeset obiskovalcev.

»Rada ga prebiram že iz časov Antene, ko smo ga brali še na skrivaj
in se s široko odprtimi usti spraševali,
kako si upa ...,« je dejala ena izmed
obiskovalk. Londončan, ki nam je ostal v spominu tudi kot duhovit in iskriv
član komisije v oddaji Slovenija ima
talent, je sicer priznal, da se je odnos
do erotičnih tem tudi v Sloveniji nekoliko izboljšal, vendar še vedno ni
dovolj sproščen, čemur botruje predvsem stoletni odklonilen odnos vere
do spolnosti. »Vzhodne države so

Občina Hrastnik in Združenje borcev
za vrednote NOB sta 25. aprila 2013
v Delavskem domu Hrastnik organizirala proslavo ob slovenskem
prazniku – dnevu boja proti okupatorju. Slavnostni govornik na proslavi,
župan občine Hrastnik Miran Jerič, je
poudaril, da so dogodki tega časa
edinstveni v slovenski zgodovini in
da je prav, da ne pozabimo na vse
tiste pogumne Slovence, med njimi
številne Hrastničanke in Hrastničane,
ki so v borbi za preživetje in ohranitev
našega naroda vzeli usodo v svoje
roke in se z orožjem uprli mogočni
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bolj sproščene
na
tem
področju,«
je dejal Kastelic, »na univerzah so že
na
začetku
tisočletja proučevali vprašanja spolnosti kot enakovredno drugim znanstvenim raziskovanjem.«
Hrastniški večer je potekal v zabavnem vzdušju, kjer smo mu prebrali tudi nekaj pripomb, ki so jih
zapisali posamezniki na Facebooku
v pričakovanju večno zapeljivega
gosta ali erotičnega guruja, kot ga
nekateri imenujejo: »Mogoče pridemo tudi moški, bi odnesli kakšen
koristen
nasvet ..., dobri,
stari šarmer ...,
polnokrvnež …,
uredu dec ...,
nevaren ku kurba ...« Seveda
ni bilo nobene
nevarnosti
z
njegove strani,
le
nekaterim
obiskovalkam
je ustregel z
objemom,
s
posvetilom
v
knjigo in z obveznim fotografiranjem. Smo mu pa razložili, od kod
grobi zasavski besednjak in mu poklonili velik kos premoga iz zadnjega
odkopa pred zaprtjem po dvesto
letih rudarjenja. Poklonili smo mu
tudi kozarec Speak in steklenico za
Slovenija vodko, zadnja dva velika
uspeha Steklarne Hrastnik, o katerih
je že slišal tudi v Londonu.
Navdušil ga je izdelek Rada
Kališnika, vaza z imenitnim falusom,
ki jo je ustvaril genialni lokalni moj-

Elegantno skulpturo Petra Veneta iz Sevnice, ustvarjeno iz tristo
let stare lipe iz Kočevja, so po
simbolični ceni odkupili nekateri
ljubitelji knjižnice.
ster stekla, svetlobe in barv, kot je
kasneje nekje zapisal. »Koliko talentov imate v Hrastniku,« se ni mogel
načuditi imenitni gost. »In Hrastnik
se je nadvse polepšal v zadnjih desetih letih, odkar sem bil zadnjič tukaj,« je še dodal. Veliko navdušenja
med obiskovalci je požel tudi z izjavo: »Povsem pa me je očarala vaša
knjižnica! Veliko lepša in bogatejša
je kot naša v Wimbledonu ...«
V Knjižnici Antona Sovreta je spoznal
Brane tudi kiparja Petra Veneta iz
Sevnice, ki je razstavil njemu v čast
imenitne lesene skulpture pod naslovom Ljubezen v lesu. Na ogled
bodo še vse do sredine maja. »Zelo
sem počaščen, da sem srečal v
Hrastniku sorodno dušo …,« je dejal. »Tudi Petra navdihuje erotika,
lepota ženske nasploh, pa tudi
ženske obline in doline … Čudovite
stvaritve!« Pravzaprav smo čutili
v tem radoživem in sproščenem
večeru, da so povezane vse naše
duše ...
			
Fanči Moljk

DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
vojaški sili.
Župan je v svojem govoru dejal, da
ne smemo pozabiti tudi na več kot
400 žrtev II. svetovne vojne v Hrastniku, na vojne invalide, številne
izgnance, požgane domačije in
ogromno gospodarsko škodo. Spomnil je, da smo se Slovenci z narodnoosvobodilno borbo uvrstili med
tiste narode, ki so pomagali obliko-

vati današnji svetovni red. Zahvalil se
je tudi vsem tistim, ki so se leta 1991
uprli jugoslovanski armadi in nam priborili suverenost in državnost.
Slovenci smo se v preteklosti že velikokrat odločili, da svoje usode ne
bomo prepustili odločitvam drugih,
je povedal župan in dodal, da mora
biti tako tudi danes, ko so pred nami
znova težki časi. «Izkazati moramo
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vso potrebno zrelost in samozavest,
da v Evropi in v svetu nastopimo kot
kompetentna država. Ni nam treba
sprejemati nobenih groženj od zunaj.« Povedal je, da moramo biti aktivni, načelni in seveda tudi pošteni.
Izkazati moramo zadostno mero
samospoštovanja. »Zagotoviti moramo potrebno podjetnost in ustvarjalnost v našem gospodarskem razvoju.
Graditi moramo na enakopravnosti
in solidarnosti,« je pozval župan.
Slavnostni govornik je hkrati poudaril,
da narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda ne razdvaja, kot se v

teh dneh spet glasneje
pojavljajo
določena
mnenja. »Spada namreč
med najpomembnejša
izročila celotne naše
zgodovine, ki jih moramo spoštovati. Res je,
da so tudi naše kraje
usodno
zaznamovale
druge ideologije, primeri
neupravičenega nasilja in kršitve človekovih
pravic. Vse te odklone
danes s širšim zgodovinskim uvidom v preteklost
obsojamo. A to nam pogleda za nazaj ne sme zamegliti. Ne
smemo in ne moremo pozabiti pravega
zla, iz katerega je izšlo
vse drugo. Nacizem
in fašizem sta sprožila
svetovno morijo in
njene posledice. Boj
proti temu zlu pa je
svetla točka v naši
zgodovini in iz njega
izhajajo
vrednote,
kot so mir, svoboda
in demokracija.«

Zlatoporočenca
Hribernik – skupaj že 50 let
V Hrastniku sta 20. aprila zaobljubo po
petdesetih letih skupnega življenja
obnovila zlatoporočenca Zofija in
Leopold Hribernik, ki sta svojo mlado,
a veliko ljubezen okronala s poroko
pred petdesetimi leti. Ta obljuba je
imela trdne temelje v iskreni ljubezni
in medsebojnem spoštovanju, zato
je njuna zveza ostala čvrsta vseh teh
50 let.
Župan občine Hrastnik Miran Jerič
je v svojem nagovoru med drugim
povedal: “Vsem zakonskim parom ni
usojeno, da bi doživeli zlato poroko.
Vidva, gospa in gospod Hribernik,
sodita med tiste srečneže, ki jima je
bilo dano, da se lahko ozirata nazaj,
na skupaj prehojenega pol stoletja
življenja.«
Leopold je svojo poklicno pot pričel
v rudniku leta 1955, zaradi želje
po znanju pa je ob delu nadaljeval s šolanjem za rudarskega nadzornika v Velenju. Z vztrajnostjo in
požrtvovalnostjo si je vsa ta leta
nesebično prizadeval za razvoj in
obstoj lovskega društva in društva
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Copatarjev.
Skupaj z
ženo sta
zgradila
novo hišo
na Dolu.
Kljub različnim funkcijam je poklicno
in družinsko življenje uspešno združil,
saj je bil družini vedno pripravljen
pomagati.

Zofija se je po končani osnovni šoli
zaposlila v Steklarni Hrastnik kot
blagajničarka v delavski jedilnici.
Bila je izredno
marljivo dekle
veselega duha.
Usoda je želela,
da je spoznala
Leopolda, s ka
-terim sta se
pred petdesetimi leti poročila.
Poleg
službe
sta bila poslej njena skrb
dom in družina.
Danes so ji v
veselje skrb za
okolico
njune
hiše in vnuki, ki
jo obiščejo na
domu.

Župan je še povedal, da so pred
nami težke odločitve, a da nam
volje ne manjka. Pozval je, da tudi
sami vladi ponudimo polno podporo pri vseh projektih, ki prispevajo za
dobro ljudi tako na območju lokalne
skupnosti kot tudi na območju celotne države.
V kulturnem programu proslave
so sodelovali godbeniki steklarske
godbe, oktet Fantje s Katarine in
osnovnošolci z recitacijami.
		

Jani Medvešek

Njuno življenje je bilo prežeto z delom in skrbmi. Trdna volja, zaupanje
vase in vera pa so jima pomagali,
da sta vztrajala v dobrem in slabem
ter ustvarila nova življenja. V zakonu
so se jima rodili: Boris, Aleš in Janja.
Zlatoporočenca Hribernik sta se tako
drug drugemu zahvalila za skupna leta in si ponovno izpovedala
ljubezen. Tudi mi jima želimo še mnogo zdravih let.
			

Rok Jenko
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»Čez deset let se zopet vidimo
na biserni poroki,« sta nam
povedala
zlatoporočenca
Frančiška in Milan Lapornik,
ki sta v soboto, 20. aprila, v
krogu domačih in prijateljev praznovala zlato poroko. Večno zaobljubo
sta obnovila v prostorih kmečkega
turizma v Sedražu, kjer sta obred
opravila župan Občine Hrastnik Miran Jerič in matičar Rok Jenko.
Župan je zakonca in njune svate
pozdravil in v svojem nagovoru med
drugim povedal:
»50 let za človeštvo ne pomeni veliko, v življenju človeka pa ogromno.
Zato je 50 let skupnega življenja
in medsebojne zvestobe jubilej, ki ga
je vredno dostojno in častno proslaviti.”
Milan je po vojski našel delo v Steklarni Hrastnik, kjer je veljal za pridnega
in zanesljivega člana kolektiva vse
do upokojitve, v sedanjem času pa
ga ljudje poznajo po tem, da rad
hodi v hribe. Rodni Šmiklavž je bil
vedno v njegovem srcu, zato sta z
ženo tam zgradila vikend. Dela jima

Skupnih 50 let zakoncev Lapornik
nikoli ne zmanjka, saj imata zemljo, ki
jo je treba skrbno obdelovati.

bileju in še veliko zdravih in srečnih let
jima želimo tudi mi.

Frančiška se je po končanem šolanju
iz Jurkloštra preselila v Hrastnik, kjer
se je zaposlila v Steklarni Hrastnik. Z
rojstvom Smiljane in Bojana so postali prava družina, dobra mati pa je
vedno jedro vsake družine. Nikoli ji
ni bilo težko, saj ji je vera v družino
vedno znova vlivala dodatno moč in
pozitivno energijo. S svojo ljubeznijo,
modrostjo in požrtvovalnostjo je dala
svoj trajnostni prispevek k njunem
odraščanju. Danes so ji v veselje
pletenje, vrtnarjenje, skrb za vikend
in vnuki, ki ju radi obiščejo na domu.

			

Rok Jenko

Kljub temu da je bilo življenje
zlatoporočencev včasih tudi težko,
sta premagala vse ovire. S svojo
ljubeznijo, vztrajnostjo in včasih tudi
trmo pa dokazujeta vsem, da je tudi
danes možno živeti in preživeti skupaj
dolgih 50 let. Vse najboljše ob tem ju-

Križemkapica v tednu Rdečega križa
V tednu od 8. do 15. maja
obeležujemo teden Rdečega križa.
Aktivnostim ob letošnjem tednu so
se pridružili tudi na OŠ narodnega
heroja Rajka Hrastnik, kjer pod vodstvom socialne delavke Andreje Pe-

terlin že 18 let deluje krožek Rdečega
križa. Tokrat so pripravili nekaj res
posebnega. »Letos smo se še posebej potrudili, saj smo za učence od
1. do 4. razreda, sošolce učencev, ki
krožek obiskujejo ter starše pripravili

krajši program, kjer smo
predstavili delo krožka,
organizacijo RK in njen
pomen, zaigrali pa smo
tudi igrico Križemkapica,
ki govori o deklici s tem imenom
– bila je članica Rdečega križa in
rada je pomagala ljudem in živalim,«
razloži Peterlinova.
V krožku so sicer dejavni skozi vse
leto in tako ob vseh pomembnejših
datumih (svetovni dan zdravja,
svetovni dan brez cigarete, mesec
preprečevanja odvisnosti, mednarodni dan boja proti AIDS-u, teden
boja proti raku ...) osveščajo učence
o pomembnosti zdravja, sodelujejo
pa tudi z drugimi organizacijami
in ustanovami. V preteklih letih so
tako že sodelovali z Društvom invalidov Hrastnik, večkrat obiščejo Dom
starejših Hrastnik, sodelujejo pa tudi
pri projektu Društva upokojencev
Hrastnik Starejši za starejše. Vsako
leto pripravijo tudi voščilnice in program, s katerim se predstavijo na
prireditvi ob materinskem dnevu v
Knjižnici Antona Sovreta Hrastnik.
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Pokončno in pogumno naprej!
Spoštovane občanke, cenjeni občani,
pred nami so praznični dnevi - Dan državnosti
in praznik občine Hrastnik. Za nekatere povsem običajni dnevi, za druge dnevi spomina
in ponosa na naše skupne dosežke. Za slehernega med nami pa prav gotovo dnevi
skupne zgodovine in skupne prihodnosti.
Med društvi in ustanovami v občini Hrastnik je
letos veliko jubilantov. Nekateri so že praznovali, spet drugi še bodo. Prav na vse smo lahko
upravičeno ponosni, saj vsa ta desetletja bogatijo naša življenja in med nas prinašajo veselje in razumevanje. Tako dolgo so se lahko
obdržali le z veliko mero
vloženega dela, strpnosti in upoštevanja
drugih.
Predstavljajo
pravo obliko medgeneracijskega sožitja in
solidarnosti.
Za vsem tem stojijo številne generacije
naših ljudi, ki so skrbele,
Spoštovani,
Ob Dnevu državnosti in 3. juliju – prazniku občine
Hrastnik vam toplo čestitam. Iskreno čestitam
tudi rudarjem ob njihovem stanovskem prazniku. Vabim vas, da se skupaj udeležimo številnih
prireditev, ki nam jih pripravljajo društva, zavodi, krajevne skupnosti in številni posamezniki.
Nagradimo njihov trud
ter s svojo prisotnostjo
Župan
počastimo praznike.
Miran JERIČ

da se ohranja tradicija
in tiste najbolj plemenite
vrednote – tovarištvo,
kolegialnost in občutek
za skupno dobro. Zato
bodimo ponosni na svoje korenine, na svoj kraj,
pa tudi na svojo državo.
Z dvignjenimi glavami praznujmo Dan državnosti – dan, ko so
se slovenskemu narodu uresničile
dolgoletne sanje po samostojnosti, žal pa ne
tudi po takšni blaginji in pravičnosti, kakršno
smo upravičeno pričakovali. Prav zato naj
bodo ti dnevi priložnost za spomin na 3. julij
leta 1934, ko so rudarji pokazali odločnost,
pokončnost in pogum v boju za boljše
življenje. In naj bo praznik tudi opomin, da se
te lastnosti v ljudeh danes še kako prebujajo.
Prepričan sem, da jih bomo spet obudili v polni meri in da nam bodo pomagale poiskati
odgovore, kako do lepše prihodnosti.

Še posebej vas vabim na
slavnostno prireditev ob občinskem
prazniku,
ki bo v torek, 2. julija 2013, ob 19. uri,
v Delavskem domu v Hrastniku.
Na

njej bomo podelili letošnja
občinska priznanja in nagrade.

Foto: Bojan Šibila

Koledar prireditev ob Dnevu državnosti in
15. junij
sobota

16. junij
nedelja

17. junij
ponedeljek

od 9. do 13. ure in 16. do 18. ure
»Dan odprtih vrat Čebelarskega
društva Hrastnik« v Čebelarskem
domu, vrata Čebelarskega
doma bodo odprta vsak dan, do
vključno 19.6.2013

ob 16. uri srečanje izgnancev in krajanov KS
Podkraj na igrišču pri Domu KS Podkraj

ob 8. uri Turnir v malem nogometu
za prehodni pokal občine Hrastnik v organizaciji KMN Juventus v

Športnem parku na Logu

ob 16. uri Ekipno tekmovanje
v pikadu za pokal KS Steklarna
na balinišču Logar

18. junij
torek

ob 18. uri Svečanost ob praznovanju 50. obletnice delovanja
Čebelarskega društva Hrastnik v
Delavskem domu Hrastnik

19. junij
sreda

ob 10. uri Predstavitev projekta
»Starejši za starejše« Društva upokojencev Hrastnik in Društva upokojencev Dol pri Hrastniku v Domu
starejših Hrastnik

ob 19. uri POLETNI FESTIVAL HRASTNIŠKE
KNJIŽNICE

20. junij
četrtek

POLETNI FESTIVAL HRASTNIŠKE
KNJIŽNICE
Ob 10. uri Igrani predstavi za
predšolske otroke Mali medo in
Kako je gnezdila sraka Sofija v
izvedbi Dramske skupine Muhe

Ob 11. uri Izobraževanje GVIN.com v knjižnici
Od 15. do 19. ure Tržnica hrastniških društev,
organizacij in podjetij (Lokacija: hrastniška
tržnica)
Spremljevalni program:
15.00 Predstavitev policije (policijski konji,
policijski pes in drugo)

ob 19. uri
10. ETNO FESTIVAL v organizaciji Srbskega kulturnega društva Sava v Športni dvorani Hrastnik

ob 17. uri Promenadni koncert Pevskega
društva Steklar na balinišču Logar

ob 18. uri Mestece Feniks – zaključna plesna revija plesalk ŠKD Feniks v Športni dvorani Dolanka

Otvoritev Poletnega festivala hrastniške
knjižnice
Nagovor župana Občine Hrastnik Mirana
Jeriča
Predstava Perice v izvedbi Funšterc team Boben Čeče
Nastop GodArt – pianist Jure Godler in
violončelist Tilen Artač
16.00 Zazumbajmo z Ladivo
16.30 Skupina Mravljice - Vrtec Hrastnik
17.00 Plesne skupine ŠKD Feniks
17.30 Moški pevski zbor Svoboda Hrastnik
18.00 Rudarska godba Hrastnik
18.30 Steklarska godba Hrastnik in mažorete
16.00 do 18.00 Ustvarjalne delavnice za otroke
v organizaciji Društva Želodki
Ob 19. uri
Predstavitev monografije o Rudarski godbi
Hrastnik
Pogovor s predsednikom godbe Jurijem Bantanom in Primožem Frajletom, članom godbe
ter zgodovinarjem, v prostorih knjižnice. Moderatorka pogovora Fanči Moljk;

prazniku občine Hrastnik
21 junij
petek

POLETNI FESTIVAL HRASTNIŠKE
KNJIŽNICE
Ob 10. uri Pravljična urica za otroke
Ob 12. uri Računalniška delavnica
za otroke

Ob 15. uri Izdelava nakita: ustvarjalna delavnica
za otroke in odrasle v izvedbi Sekcije ročnih del
Sončnice Društva invalidov Hrastnik
Ob 17. uri Predavanje v sodelovanju z NLB
Poslovalnico Hrastnik: Kartice ali gotovina?
Vas zanima, kako lahko s pravilno uporabo kartic uspešno obvladujete svoje osebne finance?
Dobili boste tudi koristne potovalne nasvete za
brezskrbne počitnice. Predavateljica: Danijela
Glavić

Gostje bodo Nataša Jerman Rajh,
vodja projekta V 3 krasne, Maruška
Markovčič, etnologinja, Darko Planinc, organizator Perkmandeljčevega
pohoda skozi rudnik Trbovlje Hrastnik,
Vilma Topolšek, predsednica Zveze turističnih
kmetij in Vojka Šergan, Predsednica Društva LAS
Zasavje. Moderator pogovora Jani Medvešek
Od 10. do 19. ure Razstava ročnih del članic in
članov Društva invalidov Hrastnik v Galeriji Delavskega doma
Ob 17. uri Košarkaška tekma med veteranskima
ekipama Hrastnika in Podčetrtka
Ob 17. uri Svečanost ob praznovanju 40. obletnice delovanja Društva invalidov Hrastnik v
Delavskem domu
Ob 19. uri Družabno srečanje članov Društva
invalidov v avli OŠ n. h. Rajka Hrastnik

Ob 19. uri Pogovor o razvoju turizma v Hrastniku.

22. junij
sobota

Ob 9. uri Tekmovanje v ribolovu na
reki Savi za pokal Krajevne skupnosti
Steklarna (ob 13. uri razglasitev rezultatov pri Ribiškem domu v Podkraju)

Ob 11. uri Svečanost pri spominskem bojnem
znaku na Kumu v organizaciji ZVVS Zasavje
Ob 11. uri Svečana otvoritev plezališča Pod
skalo – Hrastnik. Od 14. do 18. ure možnost
plezanja za otroke in odrasle (plezalna stena
leži ob Dolinškovem klancu)
Ob 12. uri Prikaz zgodovine kajakaštva v Hrastniku in tekmovanje veteranov – kajakašev v
Centru vodnih športov v Podkraju
Od 13.30 dalje Parada godb na pihala z

družabnim srečanjem godbenic, godbenikov
in občanov ob zvokih Zidanškega kvinteta
v Športnem parku na Logu. Poleg Rudarske
godbe Hrastnik bodo sodelovale še Steklarska
godba Hrastnik in godbe na pihala iz Trbovelj,
Laškega, Škofje Loke in Mežice.
Program:
13.30 Promenadni koncerti godb v centru
Hrastnika, Podkraju, na Marnem, v Turju in na
Dolu
16.00 Pričetek parade z dvorišča gospodarske
družbe Sijaj proti Športnem parku
16.30 Predstavitev godb v Športnem parku na
Logu
………. Družabno srečanje
Ob 20. uri Otvoritev prostorov Mladinskega
centra Hrastnik

23. junij
nedelja

Od 10. ure dalje Tekmovanje v
kajaku in kanuju na divjih vodah za
Slovenski pokal za mlajše starostne

kategorije na reki Savi pred domom Brodarskega društva Steklarna Hrastnik v Podkraju.

25. jun
torek

Ob 19 uri Slavnostni koncert Rudarske godbe Hrastnik z gostom Vladom Kreslinom v počastitev 160.
obletnice delovanja godbe in

Dneva državnosti v Športni dvorani Hrastnik
Častni pokrovitelj je predsednik Republike
Slovenije g. Borut Pahor

26. junij
sreda

Ob 18. uri Otvoritev razstave članic
in članov Foto kluba Hrastnik v
počastitev 80. letnice delovanja v

27. junij
četrtek

ob 10. uri 6. balinarski turnir za
pokal Krajevne skupnosti Dol pri
Hrastniku

ob 18. uri Otvoritev razstave ročnih
del sekcije Društva upokojencev
Dol v mali dvorani športne dvorane Dolanka

28. junij
petek

ob 16. uri Športna srečanja članov
Društva invalidov Hrastnik in
občanov:
- pikado v Porto pub-u
- balinanje na balinišču na Dolu pri
Hrastniku

Ob 17. uri Svečanost ob prazniku Krajevne
skupnosti Steklarna s podelitvijo krajevnih

29. junij
sobota

Tradicionalni pohod po »Poti
spominov NOB občine Hrastnik« s
ciljem pri Lovski koči na Kopitniku
Ob 9. uri Start pohoda izpred
poslovne stavbe družbe AGM
Nemec na Marnem

Ob 11. uri Svečanost z družabnim srečanjem
pohodnikov pri Lovski koči na Kopitniku
Ob 10. uri Start 15. kolesarskega vzpona “KAL

2. julij
torek

ob 19. uri Svečanost s podelitvijo
občinskih priznanj in nagrad za
leto 2013 v Delavskem domu
Hrastnik

Foto: Bogomir Podlogar

Galeriji Delavskega doma Hrastnik

ob 19. uri Svečanost ob praznovanju 10. obletnice dramske sekcije KUD Svoboda Dol in
praznika Krajevne skupnosti Dol v Kulturnem
domu na Dolu

priznanj in otvoritev novega večnamenskega
objekta za potrebe KS Steklarna in društev na
ploščadi pred novim objektom v naselju Podkraj
Ob 18. 30 Zabavni program in družabno
srečanje pred domom Brodarskega društva
Steklarna Hrastnik v Podkraju

2013“ s parkirišča pri Komunalno stanovanjskem
podjetju Hrastnik v organizaciji Kolesarskega
društva Hrastnik
Od 12. ure dalje turnir veteranskih ženskih in
moških ekip v rokometu v Športni dvorani Dolanka na Dolu
Ob 20. uri Zabavna prireditev »Dolska noč« s
skupino VICTORY in gostjo REBEKO DREMELJ

od 14. ure dalje Tradicionalne
kmečke igre v Turju in velika
gasilska veselica z ansamblom
POGUM

20. julij
sobota

NOVICE
Savski smuč v koruznem šrotu
na posteljici iz špehovega gozdnega regrata in zasavski tris grenadirmarš, prežmuht s kolerabo
in funšterc s pomladnimi zelišči. Se
sliši kot lokalno obarvana specialiteta v imenitni restavraciji? Morda
zelo kmalu ..., gre namreč za zmagovalni meni, ki ga je pripravila ekipa mladih kuharjev z Osnovne šole
narodnega heroja Rajka Hrastnik na
finalu kulinaričnega tekmovanja za
mlade z naslovom »Kuhna pa to,« ki
je potekalo 15. maja na dvorcu Zemono.
Ekipa Perkmandeljci, ki jo sestavljajo
hrastniški osnovnošolci: Gaja Kolenc,

Perkmandeljci v prestolnici
Odličen rezultat je ekipi mladih
hrastniških kuharjev prinesel tudi povabilo organizatorjev na prireditev
Odprta Kuhna, ki je potekala 17.
maja na Pogačarjevem trgu v Ljubljani. Naši osnovnošolci so z ubranim

Društvo invalidov Hrastnik (DI Hrastnik) je 13. maja organiziralo posebno tematsko predavanje »Zdravilna zelišča in njihova uporaba«. O
zdravilnih rastlinah in njihovi uporabi
je predaval Jože Kukman, magister farmacije in naslednik izročila
patra Simona Ašiča. Udeleženci so
se seznanili, kako na naraven način
preprečiti bolezni in lajšati zdravstvene tegobe ter prišli do spoznanja, da res za vsako bolezen rož’ca
raste. Predavanje je pritegnilo več
kot 40 obiskovalcev, potekalo pa je
v prostorih RCR-ja v Hrastniku.

Hrastniški Perkmandeljci
osvojili kulinarično Slovenijo
Nives Mešiček, Špela Plevnik, Luka
Kramžar in njihov mentor Branko
Podmenik, se je uspešno prebila
preko vseh predizborov in treh polfinalnih izborov ter v finalu prepričala
strokovno žirijo s svojim kulinaričnim
presežkom.
Pripravljenim jedem so Perkmandeljci dodali tudi pridih pomladi.
Smuča so pekli na prepraženih
smrekovih vršičkih, funšterc pa
so obogatili s cvetočim
bezgom. Nives Mešiček je
za časopis Dnevnik razložila:
»Grenadirmarš
so
makaroni in krompir, prežmuht
nekakšna
enolončnica,
funšterc
ali
knapovsko
sonce pa je podoben kot
palačinke, le z več soli in
brez sladkorja. To so žene
po navadi rudarjem zavile
v časopisni papir in ti so ga
odnesli s sabo v jamo, kjer
jim je jamski škrat Perkmandeljc velikokrat ponagajal in
to malico vzel.«
nastopom in izbranimi okusi navdušili
številne obiskovalce prireditve, ki
bo vsak petek do oktobra skušala
postreči z okusi iz vse Slovenije. Uspelo jim je nabrati celo nekaj prostovoljnih prispevkov, da se bodo
vseslovenskega šolskega tekmovanja lahko udeležili tudi prihodnje

v slovenskih naravnih zdraviliščih
tokrat
obiskali
Terme Zreče, junijsko kopanje bo
v Termah Snovik,
julijsko v Izoli,

Zmago so si Hrastničani delili z
ekipo Šturke z OŠ Šturje (pripravili
so štokviž golaž s polento in bleki)
ter ekipo Soški kuharji z OŠ Simona
Gregorčiča Kobarid (pripravili so file
šarenke, ribje žepke in buljo). Tema
letošnjega tekmovanja so bile ribje
in močnate jedi po starih receptih in
iz lokalnih sestavin. Učenci so morali
z lokalno značilno ribo pripraviti jed
po avtohtonem ali za njihove kraje
značilnem receptu. Vsaka skupina
je poleg jedi predstavila tudi kraj, od
koder prihaja, žirija pa je ocenjevala
tudi usklajenost recepta z lokalnimi
značilnostmi.
Komisija, ki so jo sestavljala ugledna
imena – etnolog Janez Bogataj, šef
Tomaž Kavčič, šef Janez Bratovž,
strokovnjak za ribištvo Stane Omerzu,
predstavnica svetovnega gibanja
Slow Food Tatjana Butul in urednica
kulinarične priloge Nedela Karina
Cunder – se je strinjala, da se takih
kulinaričnih mojstrovin ne bi sramovale niti ugledne restavracije.

leto. Perkmandeljci so se javnosti še
enkrat pokazali 8. junija prav tako
na Pogačarjevem trgu v Ljubljani.
Predstavili so slovenske močnate
jedi, ki so jih na tekmovanjih pripravili
kot prilogo k ribi, in z njimi seznanjali
domače in tuje turiste.

MAJSKI UTRINKI DRUŠTVA
INVALIDOV HRASTNIK

Težje invalidni člani in članice društva
so se v maju udeležili 3-dnevnega
kopanja in rehabilitacije v Zdravilišču
Laško. Vseh trideset udeležencev je v
teh treh dneh vidno napredovalo pri
gibanju v vodi. Preostali člani društva
pa so znotraj rednih mesečnih kopanj

junij 2013

HRASTOV LIST št. 3

27

NOVICE
avgustovsko pa v Termah Tuhelj na
Hrvaškem.
Dogajanje je zaokrožilo prvojunijsko srečanje invalidov Slovenije na
Boču, ki ga je organiziralo Območno
združenje invalidov Zgornje Posotelje.

Zveza kulturnih društev je 16. aprila v
Delavskem domu Hrastnik pripravila
območno Revijo odraslih pevskih
zborov. Na reviji so se predstavili
štirje odrasli pevski zbori iz občine
Hrastnik ter gostujoči zbor in vokalna
skupina iz Ljubljane. Revijo je spremljal strokovni spremljevalec Primož
Malavašič, ki je odločal o uvrstitvi
na medobmočno revijo. Na podlagi njegove strokovne ocene si je
uvrstitev na medobmočno revijo priboril Ženski pevski zbor KUD Svoboda
Dol pri Hrastniku (ŽPZ Svoboda Dol).
In kaj je botrovalo takšni odločitvi?
»Gospod Malavašič je pohvalil tako

Nekdaj tradicionalnega srečanja,
ki ga zadnjih nekaj let sicer ni bilo,
se je pod vodstvom predsednika
DI Hrastnik Rajka Žagarja udeležilo
preko 40 članic in članov društva,
vseh udeležencev iz cele Slovenije
pa je bilo več kot tisoč. Že 6. julija pa

se odpravljajo na srečanje invalidov
Slovenije v Logarsko dolino.
DI Hrastnik v juniju pripravlja precej
aktivnosti ob 40-letnici društva. Kaj
vse pripravljajo, si poglejte v koledarju dogodkov.			
MJ

ŽPZ Svoboda Dol na
medobmočno revijo

izbiro
programa
kot izvedbo ter
sam
napredek
zbora
tako
v
tehničnem kot v
vokalnem smislu,«
je utemeljila zborovodkinja zbora Simona Weber Goljuf.
Prav napredek zbora pa je tisto, kar
je Malavašič najbolj poudaril, saj
naj bi se po njegovih besedah zbor
v času, odkar ga je prevzela Weber
Goljufova, pomladil, kar se najbolj
sliši v svežini njihovega zvoka. ŽPŽ
Svoboda Dol je na reviji sicer nastopil
z eno slovensko ljudsko pesmijo, eno
umetno pesmijo slovenskega avtorja

ter eno pesmijo po izboru.
Že v juniju pa se bodo vsi pevski
zbori naše občine udeležili še 44.
tabora slovenskih pevskih zborov.
Tradicionalni tabor bo potekal od
22. do 23. junija v Šentvidu pri Stični,
tema letošnjega tabora pa je Sijaj mi
sončece.
			
Mateja Jecl

OVCE IN NJIHOVE ZGODBE
Mladinski center Hrastnik je na
začetku junija izpeljal projekt Ovce in
njihove zgodbe. S projektom so želeli
približati mladim življenje na kmetiji,
ekološko kmetovanje, ovčerejo ter
uporabnost volne in mleka. K sodelovanju so povabili hrastniške in dolske
osnovnošolce. Tako so učenci petih
in šestih razredov spoznavali delo na
kmetiji, osnove ovčereje ter razvijali
ročne spretnosti.

Otroci so spoznali več slovenskih
avtohtonih pasem ovc.

V Kopru je v soboto, 25. maja 2013,
potekal XVI. Kongres Gasilske zveze
Slovenije. Pozno popoldne je na ulicah Kopra potekala veličastna gasilska parada, ki se je zaključila z zborovanjem na stadionu Bonifika. Gasilsko
parado, v kateri je sodelovalo 4500
gasilcev, si je z zanimanjem ogledal
tudi predsednik države Borut Pahor.
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Petošolci so se 3.
junija 2013 odpravili
na ekološko kmetijo
Kreže v Podkraju, kjer
Učenci so uživali v mokrem polstenju in na konso si najprej ogledali
cu ustvarili čudovite izdelke.
kmetijo, pašnik ter
prikaz striženja ovc.
Z velikim navdušenjem so se lotili skih avtohtonih pasmah, kot so npr.
polstenja manjših preprog, vrvic ter jezersko-solčavska pasma, belokranjizdelovanja lesenih lokov, puščic in ska pramenka ter bovška pasma in
frač. Vmes so pris- si od blizu ogledali kako ovce striže
luhnili lovskim zgod- državni prvak v tej panogi.
bam in se seznanili
z živalskimi sorodniki Za konec so se šestošolci odpravili še
ovc ter njihovimi nar- na Zeliščni vrt tete Johance v Zagorje.
Spoznavanje zelišč in zdravilnih rastlin
avnimi sovražniki.
se je izkazalo za poučno in koristno.
Naslednji
dan
so Da pa se je pot tudi tukaj prepletla z
učenci šestih razre- ovcami, je poskrbela ekološka kmetidov obiskali ekološko ja Vovše iz Vač. Po še nekaj ovčjih
kmetijo Lamper Zm- zgodbah so ponudili domače ovčje
rzlak iz Trbovelj, kjer mleko in jogurt, najbolj pogumni pa
se prav tako ukvar- so poskusili tudi ovčjo skuto, ki so jo
jajo z ovčerejo. Izve- posipali z zelišči z Vrta tete Johance.
deli so več o sloven-

Parade se je udeležilo 115
gasilcev iz zasavske regije.
Članice so se pridružile slovenskemu ešalonu članic,
v največjem zboru praporjev v zgodovini slovenskega gasilstva pa je med
900 praporščaki sodelovalo tudi 31
praporjev iz gasilskih društev gasilskih

			

Lucija Štaut

Kongres Gasilske
zveze Slovenije
zvez Hrastnik, Trbovlje in Zagorje.
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V uvodnem – svečanem – delu so
kongres s prisotnostjo počastili in
spregovorili prisotnim: minister za
obrambo Roman Jakič, predsednik
Državnega zbora Janko Veber ter
številni drugi visoki gostje. Podeljena so bila priznanja za velik gasilski
prispevek in življenjsko delo – Matjaž
Klarič, dosedanji poveljnik Gasilske zveze Slovenije je prejel naziv
častnega poveljnika, podeljena pa
so bila tudi priznanja Matevža Haceta in Kipca gasilca.

Komunalno-stanovanjsko podjetje
Hrastnik d.d. je s sloganom iz naslova
zaključilo poročilo o delovanju podjetja v letu 2012, ki so ga predstavili
na majski seji občinskega sveta. Po
besedah direktorice Nives Venko so
poslovno leto 2012 zaključili uspešno
in uresničili zastavljene finančne in
poslovne cilje.
V preteklem letu je podjetje kupilo
specialno pogrebno vozilo Volk-

V plenarnem delu zasedanja
najvišjega organa Gasilske zveze
Slovenije so izvolili novo vodstvo.
Dosedanjega predsednika Antona Korena je zamenjal Jošt
Jakša, poveljnika Matjaža Klariča
pa Franc Petek. Plenarnemu delu
zasedanja se je za nekaj časa
pridružila tudi premierka Alenka
Bratušek.
Poveljnik GZ Hrastnik
Slavko Draksler

V mandatnem obdobju 2013–2018
je vodenje zasavske gasilske regije
prevzela GZ Hrastnik. Za regijskega
predsednika je bil imenovan Timotej FUNKEL (PGD Dol pri Hrastniku),
za poveljnika zasavske gasilske regije pa je bil imenovan Aleksander
DRAKSLER (PGD Hrastnik – mesto).
Oba sta bila na kongresu izvoljena v
organe GZS, Timotej Funkel v Upravni
odbor GZS, Aleksander Draksler pa v
poveljstvo GZS.

MOJ HRASTNIK- LEP IN ČIST

s w a g e n
Transporter in
tovorno vozilo Mitsubishi
Fusso – kiper
za odvoz kosovnih odpadkov ter
za druge prevoze. Nabavili so več
kot 100 dodatnih posod za ločene
frakcije, preuredili ter razširili okrog
30 ekoloških otokov in kupili 8 novih
prodajnih miz na tržnici. Nabavili so
tudi nove koške za odpadke in koške

za pasje iztrebke. Tudi na področju
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in
čiščenja odpadne komunalne vode
so se izvedle številne investicije in
investicijsko-vzdrževalna dela, za kar
so se zagotovila proračunska sredstva Občine Hrastnik.
				 JM

DAMJANA Z ROŽAMI V KNJIŽNICI
V petek, 9. maja 2013, so Knjižnico
Antona Sovreta napolnili ljubitelji
cvetja, saj so gostili priljubljeno vrtnarko in cvetličarko Damjano Napret
z Marnega. Damjana je predstavila
letošnji katalog Cvetje za poletje
2013 in ob vsaki zasaditvi dodala še
svoje izkušnje in nasvete.
Posebno pozornost so vzbudile rože,
ki odganjajo škodljivce in rože, ki jih
lahko uporabljamo tudi kot začimbe.
Med novosti sodi na primer tudi
salvija, ki spominja na sivko. Ima zelo
sončen cvet in cveti vse poletje.
Omenila je tudi grobelnik, visečo
rožo do enega metra, vendar je

opozorila, da zelo smeti. Pri milijon
zvončkih je poudarila, naj ne zalivamo preveč – le takrat, ko so že
čisto suhi. Razveseljujejo pa nas
pol leta vse do pozne jeseni.
V nasprotju s temi pa zahtevajo
surfinije veliko vode. Presenetila je
z vodenkami, ki uspevajo tudi na
soncu. Koprive so zelo raznovrstne,
nezahtevne in privlačne, zato so
Damjani obiskovalke na koncu
prijetnega večera potrgale vse
poganjke, da bodo doma napravile nove podtaknjence.
		

Fanči Moljk

TEKMOVANJE EKIP PRVE POMOČI

junij 2013

Območno združenje Rdečega
križa Zagorje ob Savi in izpostava
Uprave za zaščito in reševanje Trbovlje sta 25. maja v Zagorju organizirali XI. regijsko preverjanje
usposobljenosti ekip prve pomoči
Civilne zaščite in Rdečega križa
in RK. Ekipa prve pomoči občine
Hrastnik je zasedla tretje mesto.

na treh deloviščih, ki so jih organizatorji pripravili na območju vzletišča
Ruardi. Poškodbe pa so bile pripravljene na temo nesreče na gradbišču,
pretepa v gostilni ter nezgode v
stanovanju. Državnega preverjanja
usposobljenosti ekip se bo oktobra
v Velenju udeležila prvouvrščena
gasilska ekipa občine Trbovlje.

Ekipe so svoje znanje pokazale

				JM
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MENJAVA ZABOJNIKOV
ZA ODPADKE
Uslužbenci
Komunalnostanovanjskega podjetja
(KSP) Hrastnik so sredi maja
menjavali stare, počene
in dotrajane zabojnike za
odpadke, ki jih uporabljajo
gospodinjstva v naseljih
individualnih hiš. KSP Hrastnik je kupil 90 novih 240-litrskih posod rjave barve, ki

V društveni dvorani
dolskega gasilskega društva se je 8.
maja zbralo preko
50 gasilk gasilske
regije
Zasavje.
Druga
poklicna
gasilka v Sloveniji,
Suzana ANŽUR, ki
je zaposlena v Ga
silski brigadi Ljubljana, jim je predstavila svojo pot

so namenjene zbiranju
bioloških
odpadkov,
in 50 novih 240-litrskih
posod črne barve, ki se
uporabljajo za zbiranje
mešanih
komunalnih
odpadkov.
		

JM

od
prostovoljne
gasilske v PGD Bizovik do poklicne
gasilke v Gasilski
brigadi Ljubljana.
Kot povelj nica
PGD Bizovik je na
kratko predstavila
tudi
organizacijo
gasilstva v Mestni
občini Ljubljana.

PREDAVANJE POKLICNE GASILKE

FM

POTRES V SLIKI IN BESEDI
V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje
na Igu je bila 15. maja
2013 sklepna prireditev
državnega likovnega in
literarnega natečaja Naravne in druge nesreče
– Potres, na kateri so nagrajencem ter njihovim
mentorjem podelili nagrade in priznanja. Med
nagrajenimi deli je bila
tudi grafika učenke osnovne šole z Dola pri
Hrastniku, Maje Žlak.

Namen natečaja je bil, da
se mladi v šoli in doma seznanijo oziroma pogovorijo
o ukrepih pred potresom,
med njim in po njem, saj
ga lahko doživi vsak, zato
moramo biti nanj ustrezno
pripravljeni. Na natečaju
je sodelovalo 4344 otrok iz
več kot 100 vrtcev in 230
osnovnih šol.
Nagrajena grafika Maje Žlak

		

Člani in prijatelji društva Želodki so
se tokrat dobili v nedeljo, 12. maja
2013, pri planinskem domu na Kalu.
Čakala jih je skrivnostna naloga,
saj so morali na gozdni poti, ki je
vodila preko najvišje točke Kala, do
kužnega kamna pod vznožjem Mrzlice in nazaj, poiskati štiri dele ključa,
s katerim so lahko odprli skrinjo z zakladom. Lepote narave v naših hribih
nikogar niso pustile ravnodušnega.
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ŽELODKI ISKALI KLJUČ DO ZAKLADA
Najhitrejši, predvsem tisti malo starejši
otroci, so krajši orientacijski pohod
zaključili že v dobre pol ure in so nazaj na prizorišče dobesedno pritekli.
»Ne, nič nisem utrujen«, je dejal mladi
športnik Simon, »saj tudi na treningih
veliko tečemo. Jih je pa še kar ve-

liko ostalo za nami.« Nekaterim se
seveda ni tako mudilo. Prav lepo je
bilo videti cele družine, ki jim je uspelo prepričati tudi tiste najmanjše
želodke, da so sami prehodili celo
pot, navdušeno sledili Želodkovim
markacijam in iskali kontrolne točke,
kjer so jih čakale nalepke z deli ključa.
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ob dobro opravljeni
nalogi. Sledile so
še zabavne igre na
igrišču pred planinskim domom, ki so
najboljšima dvema
ekipama
prinesle
lepe nagrade. Starši
so se strinjali, da je
bila odločitev o aktivno
preživetem
dopoldnevu
zelo
dobra ideja. Da o
otrocih niti ne govorimo ...
Kartonček s sestavljenim ključem so
na cilju zamenjali za pravi starinski
ključ, s katerim so odprli skrinjo. Prav
vse je – bolj kot sladka vsebina skrinje
z zakladom – nasmejalo zadovoljstvo

HEJ HAJ BRIGADE
Klub brigadirjev Zasavje se je po
ustanovitvi leta 2011 že večkrat
predstavil s predvsem humanitarnimi
akcijami, s svojim programom pa
dokazuje, da želi postati del aktivne
civilne družbe. Tokrat je z razstavo v
galeriji delavskega doma, kjer je bilo
njeno odprtje 6. maja 2013, postavil
na ogled fotografije, iz katerih veje
mladostna energija navdušenosti ob
graditvi nekdanje skupne domovine.

Podpredsednik društva Želodki Tadej
Pušnik je povedal, da je bila izbira
lokacije tokratne prireditve dobra
odločitev: »Kal je že sam po sebi
mikavna točka za družinske izlete.

		
		

Jani Medvešek
Foto: Matjaž Tauses

Prostovoljci društva Želodki
tudi letos, 7. septembra, na
Dolu pri Hrastniku pripravljajo
Želodkov festival – največji
festival za otroke in družine v
Zasavju. Vse, ki ste se pripravljeni aktivno vključiti v organizacijo, se predstaviti na festivalu ali pomagati na kakršen
koli drug način, vabijo, da se
jim pridružite. Več informacij
na www.zelodki.si.

mogoče izbrisati iz zgodovine in ga
ne moremo
zamolčati.
Ob
tej priliki se je
zahvalil
vsem
sodelujočim
Zasavcem, bilo
naj bi jih preko
1000, za izkazano solidarnost in
humanost.

Graditi ceste, vodovode in tovarne
je bil cilj vsake delovne akcije na
lokalni, republiški ali zvezni ravni in
Zasavčani smo bili prisotni na akcijah
od Brčko – Banovičev leta 1946 do
Zasavja 1990. Kot je v pozdravnem
nagovoru povedal predsednik kluba
Borut Slanšek, gre za čas, ki ga ni

Brigadirji tudi v
samostojni
Sloveniji še vedno
delujejo. Organizirani so v društva, ta pa združujejo
člane, ki se zavedajo poslanstva dela
v skupno dobro. »Kar smo mi želeli
narediti s krampi in lopatami, bodo
danes mladi dokončali z računalniki
in najsodobnejšo tehniko«, je dejal

Miša Pušenjak, specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline, je 10.
maja 2013 obiskala vrtnarijo Damjane
Napret Čeperlin na Marnem, kjer je
v dveh urah natrosila obiskovalcem
kopico praktičnih nasvetov. »Treba
se je prehranjevati s sezonsko hrano,«
je dejala med drugim. V času, ko dobivamo od vsepovsod spodbude za
samooskrbo z zelenjavo, je bil njen
obisk nadvse dobrodošel.

preprečujejo rast plevela in razvoj
škodljivcev in zato podaljšujejo sezono. Priporočala je, da naj nikoli
ne obdelujemo mokre zemlje, ker
se potem otrdi. Zaliva se po potrebi,
le paprika zahteva res veliko vode.
Pri sajenju paradižnika moramo biti
pozorni na velikost sadike, ki naj ne bi
bila večja od 15 do 20 centimetrov.
Pri višjih sadikah kasneje radi odpadajo nižji cvetovi.

Na začetku je poudarila, da sta za
dobro rast najpomembnejša gnojenje in kolobarjenje – vsaj na dve
leti. Veliko časa je namenila zastirkam, ki tudi dobro vplivajo na
rast, saj ohranjajo toploto in vlažnost,

Umetna gnojila odsvetuje, saj imamo
dovolj gnojil domačih živali, kompost, pepel, kupljena organska gnojila ... Za namakanje kopriv v vodi kot
gnojilo pa je spomnila še na gamez,
ki ga naj dodamo koprivam. Lotila
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Ljudje radi prihajajo sem gor. To se
vidi, saj je bil tudi današnji obisk nad
pričakovanji.«

predsednik kluba, jaz pa dodajam,
da se bomo v svoji osnovni biti, biti
človek do ljudi, s humanitarnimi akcijami še vedno vračali tudi h krampom in k lopatam.
		
Melita Hribernik

MIŠA PUŠENJAK
NA MARNEM
se je še značilnosti posamezne zelenjave in opozorila na manj znane
vrste, kot je stročnica dolga vigna,
okra in še nekatere.«Njeni nasveti
so kot suho zlato,« so ob koncu komentirale obiskovalke, ki prisegajo
tudi na njene knjige, posebno Vodnik po vrtu, ki ima že tretji natis.
			

Fanči Moljk
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8. maja 2013 je bil v prostorih Regionalnega centra za razvoj v Zagorju
konstituiran Razvojni svet zasavske
regije. Po zakonu o skladnem regionalnem razvoju ima ta najvišji organ za vprašanja prihodnjega razvoja regije 23 članov; po devet so jih
predlagale občine in gospodarska
oziroma obrtne zbornice, pet pa je
predstavnikov nevladnih organizacij.
Člani so na seji za predsednika izvolili Andreja Gorjupa kot predstavnika gospodarstva, podpredsednika
pa sta postala Vili Treven kot predstavnik občin in Vojka Šergan kot
predstavnica nevladnih organizacij.
Listo kandidatov za člane Razvo-

AKTIVNI MLADI
DOLSKI GASILCI
Mladi gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Dol pri Hrastniku (PGD
Dol) so 3. maja 2013 obiskali Prostovoljno gasilsko društvo Litija. Prijazni
gasilci društva so otrokom pokazali
gasilska vozila in opremo, s katero
razpolagajo v svojem društvu. Pokazali so jim opremo prikolice za nevarne snovi, seveda pa so bili otroci
najbolj navdušeni nad ogledom dvigala in hovercrafta. Navdušenja ni
mogel skriti nihče izmed njih. Vsak
izmed njih pa je imel tudi možnost,
da se z dvigalom povzpne visoko
nad dom.
Vesele nasmehe na lica mladih
dolskih gasilcev pa so pričarali tudi
odlični rezultati na kvizu gasilske
mladine, ki ga je 27. aprila 2013 or-

MK Schlosberg, klub motoristov iz Hrastnika, je 2.
maja organiziral blagoslov
motorjev in motoristov
na Dolu pri Hrastniku.
Blagoslov je opravil župnik
Aco Jerant ob pomoči
župnika Franca Ornika.
Andrej Jerman, ki je letos
prevzel vodenje kluba s
13-letno tradicijo, je povedal: »Zadovoljen sem,
da se je zbralo okoli 500
motoristov, kljub muhastemu vremenu. Želim si, da
bi ohranjali to tradicijo še
naprej.« Vse motoriste in
ostale obiskovalce je povabil k prijetnemu druženju
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Razvojni svet zasavske regije
jnega sveta so že prej na svojih sejah potrdili vsi trije občinski sveti.
Občine bodo tako zastopali: Miran Jerič, Andrej Orožen in Ljudmila
Deželak iz Hrastnika, Vili Treven, Barbara Žgajner Tavš in Milan Žnidaršič
iz Trbovelj in Matjaž Švagan, Gregor
Brinjevec in Janez Černi iz Zagorja.
Predstavniki gospodarstva so: Andrej
Božič, Branko Majes, Franc Blaznek,
Andrej Gorjup, Tomaž Berginc in
Tomaž Kralj, prav tako pa tudi Janez
Forte, Anita Kozole in Branko Oberč,
ki so jih predlagale obrtne zbornice.

Zadnjih pet članov prihaja iz vrst nevladnih organizacij: Slavi Gala, Jani
Medvešek, Rada Drnovšek, Zvone
Pograjc in Vojka Šergan.

ganiziralo gasilsko društvo Zidani
Most. Otroci so pokazali svoje
znanje v vezanju vozlov, spoznavanju gasilskega orodja, sklapljanju cevi, poznavanju gasilnikov.
V teoretičnem delu pa so morali
poznati zgodovino gasilstva, požarno
preventivo in gasilska znanja.

(Špela Cepuš, Ester Evelin Zajec in
Eva Sovre) pokazale, da so v svoji
kategoriji najboljše, saj so osvojile 1.
mesto.

				 JM

Mentorja PGD Dol pri Hrastniku
Barbara Matek in Branko Hohnjec

Naši pionirji in
mladinci
so
se zopet dobro odrezali.
Pionirji
(Jure
Šantej,
Kaja
Mikolič, Lovro
Bokal) so zasedli 4. mesto,
mladinci
(Denis Funkel,
Matic
Hrup,
Andrej
Bantan) prav tako
4. mesto, zopet pa so naše
mladinke

ob dobri glasbi in
domači kranjski klobasi.
Člani MK Schlosberg so
se konec maja pridružili
tudi 3. krvodajalski akciji
zasavskih motoklubov,
ostalih motoristov in njihovih somišljenikov z naslovom Rad dam kri! Akcija je
potekala v okviru Zasavske
moto unije , letos pa je
darovalo kri kar 107 prostovoljcev.
		

Razvojni svet se je na ustanovni seji
odločil, da bodo interese Zasavja v
razvojnem svetu kohezijske regije, ki
obsega vzhodni del Slovenije, zastopali: Tomo Garantini, Andrej Gorjup,
Andrej Božič, Miran Jerič in Matjaž
Švagan.

Blagoslov motorjev in
krvodajalska akcija

JM
Fotografija:
Bojan Garantini
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EVROPA V ŠOLI
Občinska zveza prijateljev mladine
(OZPM) Hrastnik že vrsto let sodeluje
v projektu Zveze prijateljev mladine
Slovenije »Evropa v šoli«. 24. aprila
je bila v Delavskem domu Hrastnik
zaključna regijska prireditev, kjer so
razglasili najuspešnejše učence in njihove mentorje. Kulturni program so
izvedli učenci z OŠ Litija, podelili pa
so tudi priznanja najboljšim učencem
in njihovim mentorjem na regijskem
nivoju. Letošnja tema je »Kot evropski
državljan pravice in priložnosti imam
– kako dobro jih poznam?«
OZPM Hrastnik kot regijski koordinator

za Zasavje osnovne in srednje šole poziva
k sodelovanju,
jih
obvešča
o
poteku,
zbira
dela
s
sodelujočih šol in
imenuje komisije za pregled
prispelih
del.
Prejeli so likovna, literarna in
video dela z OŠ
Litija, OŠ Ivana
Kavčiča Izlake, OŠ NHR Hrastnik in OŠ
NHR Hrastnik – Podružnica Dol. Nagrajena dela so poslali na državne
komisije za posamezna področja.
Med nagrajenci z dolske in hrastniške

osnovne šole so bili: Anja Prašnikar,
Erik Kumar, Urh Zajec, Vesna Planinc,
Ana Čeperlin, Nina Vidic, Anamari
Pušnik, in Špela Polak.
				 JM

KRESOVANJE V HRASTNIKU
Tradicionalno
kresovanje,
ki ga organizirata Občina
Hrastnik
in
Prostovoljno
gasilsko društvo Prapretno, je potekalo 30. aprila
2013 pri Zadružnem domu
v Prapretnem. V kulturnem

ZEMLJO SO NAM POSODILI OTROCI
Na svetovni dan Zemlje, 22. aprila 2013, se je zaključil vseslovenski
natečaj društva Planet Zemlja z
naslovom Planetu Zemlja prijazna
šola/vrtec 2012/2013. Osnovna šola
narodnega heroja Rajka Hrastnik
je ponovno pridobila naziv Planetu
Zemlja prijazna šola, zaradi aktivnega dela v raziskovalnem projektu
Zemljo so nam posodili otroci pa so
šoli izrekli še priznanje za odgovoren
odnos do okolja, v katerem deluje.
Učenci so pripravili kakovostne projekte nominacij organizacij in posameznikov, ki v lokalnih okoljih ter na
področju celotne države najbolje skrbijo za ohranjanje naravnega okolja.
Komunalno-stanovanjsko podjetje
(KSP) Hrastnik in Občina Hrastnik sta
pometla s konkurenco v kategoriji
Kakovosten odnos do voda.
Natečaj naj bi pripomogel k ohranjanju kulturnega, naravnega in
nacionalnega izročila Slovenije,
razvijal zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren
odnos človeka do okolja in narave.
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Hrastniška osnovna šola je sodelovala pri dveh projektih: Plastenkina
zgodba in Zemljo so nam posodili
otroci.

programu je sodelovala
Rudarska godba Hrastnik,
za zabavo pa je poskrbel
ansambel Fantje izpod Lisce.
			JM

nik, na področju varovanja zemlje
TKI Hrastnik, na področju varovanja
voda Občino Hrastnik in KSP Hrastnik,
na področju ozaveščanja pa Petrol
Energetiko.
Vse raziskovalne naloge so ocenjevale posebne komisije. Projektna
naloga hrastniške osnovne šole je
prepričala komisijo, tako da sta v
kategoriji Kakovosten odnos do
voda slavila Občina Hrastnik in KSP
Hrastnik. V svojem projektu so učenci
med drugim potrdili hipoteze, da
nominiranci prebivalce ozaveščajo
o kakovosti vode in vodnih virov tudi

Ekipa učencev, ki so jo sestavljali
Anja Pavčnik, Barbara Haberl, Tinkara Anžur, Tjaša Fekonja, Žan Bratuša,
Luka Jeraj in Jure Robič, je pripravila štiri nominacije, ob čemer so
učenci raziskovali in ugotavljali, kdo
iz našega lokalnega okolja si zasluži
priznanje
za
družbeno odgovorno delovanje
na
področju
varovanja okolja.
Kritično so ocenjevali
aktivnosti
v naši občini in
se po premisleku
odločili, da za
družbeno odgovorno delovanje
na
področju
varovanja
zraka
nominirajo
Hrastniški osnovnošolci s predsednikom republike
Steklarno Hrast-
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prek spletne strani, da delajo na
projektih, ki bodo pripomogla k
zmanjševanju onesnaževanja, da
redno testirajo vodo, s čimer se
prepričajo, da ustreza standardom
in da s pomočjo biološkega čiščenja
v centralni čistilni napravi očiščeno
vodo spustijo v reko Savo.
Predsednik države Borut Pahor, ki

je nad akcijo prevzel tudi pokrovitelj stvo, je poudaril, da se mladi
zavedajo lastne odgovornosti do
ohranjanja naravnega okolja in da
so aktivni in pozorni opazovalci v
zaznavanju pomembnih dejavnikov
v okolju, v katerem živijo in delujejo.
Čestital je vsem zmagovalcem ter
opozoril tudi na to, da je letošnje
leto mednarodno leto sodelovanja
-

BRDCE IMAJO SRCE
Krajani Brdc v krajevni skupnosti
Marno so se letos že drugič odločili,
da bodo praznovali 27. april – dan
upora po svoje. Pobudnik Dejan

Mastnak s prijatelji je pripravil
vse potrebno in na jaso so
se celo popoldne zgrinjale
družine iz Brdc in redki povabljeni od drugod.

Seveda so najprej poskrbeli za vse
udeležence partizanski golaž, simbol
takih
dogodkov.
Mlaj so postavili že
v petek, 26. aprila,
tako da so se lahko
v soboto posvetili
samo praznovanju
dneva upora. Poleg vseh dobrot, kar
se tiče jedače in
pijače, so pripravili
še bogat program
s partizansko vsebino: igrali so trije
fantje iz Radeč –
Trio adijo, ki jih pri-

na področju voda, katerega namen
je doseganje mednarodno dogovorjenih z vodo povezanih ciljev ter
okrepitev zavedanja o pomembnosti ohranjanja kakovostnega odnosa
do voda.
		
		

Jani Medvešek
Fotografija: OŠ NHR Hrastnik

sotni od navdušenja nad njimi kmalu
ne bi spustili domov. Nekaj posebnega sta bili tudi dve pihalni godbi
– Steklarna Hrastnik in Blanški vinogradniki, ki so pod krošnjami dreves
učinkovali še posebno veličastno.
Mnogi so se opremili tudi z rdečim
zvezdami, ki simbolizirajo upor.
Višek pa je predstavljalo letalo, ki je
preletelo jaso in odvrglo listke z napisom OF. Angažiral se je Aleš Kovač iz
Brdc, član Aerokluba Levec. Organizatorji, med njimi so poleg Mastnaka
še Franc Jovan-Jole. Davorin Kačič,
Janez Kotnik, Aleš Kovač in Fredi
Kalovšek pa so najbolj ponosni na
dejstvo, da znajo stopiti skupaj. »Če
bi država delovala tako kot mi, ne
bi imeli nobene krize,« so prepričani.
Nekdo pa je še dodal: »Brdce imajo
srce ...«
			
Fanči Moljk

GREMO V HRIBE
Otroci vrtca iz dolske enote
Lučka so se s starši in vzgojiteljicami 23. aprila 2013
povzpeli na priljubljeno
zasavsko izletniško točko
– Gore. Male in velike iz
enote Lučka so na poti
čakale zabavne naloge,
ki so poskrbele za dobro
vzdušje in lažji vzpon. Otroci

in odrasli so brez
težav
prispeli
na cilj, kjer pa
se je za otroke
najbolj privlačen del izleta
šele začel. Poiskali so »skriti
zaklad« in se z njim posladkali. Prijetno utrujeni so na
cilju še malo posedeli, se
poigrali in poklepetali.
vzgojiteljica Urša Mastnak

TRENING VARNE VOŽNJE
ZA MOTORISTE
Svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu Občine Hrastnik je
20. aprila 2013 pri dvorani
Dolanka na Dolu pri Hrastniku organiziral trening
varne vožnje za voznike
motornih koles. Prireditve
se je udeležilo več kot
trideset motoristov iz Hrast-
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nika in tudi širše okolice. Dober odziv ne
preseneča, saj pride,
kot je povedal eden
izmed
udeležencev,
pred novo motoristično
sezono vsaka obnovitev
znanja in praktični nasvet še kako prav.
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Šola varne vožnje, ki so jo izvajali usposobljeni inštruktorji, je bila zasnovana iz dveh delov. Pri teoretičnem
delu so udeleženci obnovili znanje iz zaščitne opreme motoristov,
vzdrževanja in priprave motornih
koles pred začetkom sezone, dobili

pa so tudi nekaj praktičnih napotkov pri vožnji z motocikli. Praktični del
urjenja je potekal na parkirišču pred
dvorano. Motoristi so se ob budnem
očesu inštruktorjev preizkusili v štirih
sklopih veščin: pravilno speljevanje in
ustavljanje motornega kolesa, spret-

Otroci Vrtca Hrastnik že nekaj let
sodelujejo na republiškem likovnem
natečaju Ministrstva za obrambo
na temo naravnih nesreč. V tem

šolskem letu so otroci risali
svoje doživljanje potresa.
Strokovna komisija, ki je
likovna dela ocenjevala,
je
nagradila
Nežo Abram
in Tilna Škorjanca iz enote
Lučka.

nostna vožnja osmice med stožci,
hitro izogibanje oviri in zaviranje – na
prednjo zavoro, zadnjo zavoro in
kombinacijo obeh.
		

NAGRADILI OTROKE IZ
VRTCA HRASTNIK

16. aprila 2013 so na
podelitev nagrad v Regionalni center za razvoj Zagorje poleg obeh
nagrajencev odšli tudi
njihovi starši, mentorici
Nuša Učesanek in Marina
Kupec ter ravnateljica
vrtca Slavica Pavlič. Neži
in Tilnu je vodja izpostave
Uprave RS za zaščito
in reševanje Trbovlje,

Boštjan Breznikar, podelil priznanja
in darilca, ravno tako sta priznanje
prejeli obe mentorici. Breznikar je
ob podelitvi priznanj vrtcu izročil še
nekaj igrač za otroke vrtca.
Ravnateljica Slavica Pavlič je povedala, da so zelo ponosni na nagrajenca in njuni mentorici in tudi na
posebno priznanje Vrtcu Hrastnik.
Prejeli so priznanje kot najbolj aktiven
vrtec na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
				JM

KAJ JE
NA VIDIKU?

Mestece
Feniks
Plesne skupine ŠKD Feniksa
– Miške in Zverinice že peto
leto zapored pripravljajo
plesno revijo ob zaključku
sezone. Letos se imenuje
Mestece Feniks.
Zakaj? Ker je njihovo društvo kot
malo mesto in se v njem vedno nekaj

Jani Medvešek

zati svoje znanje in trud celega leta.
dogaja: težave v šoli, sveža zaljubljenost, tečni starši, večno prijateljstvo in seveda veliko plesa. Plesalke
ŠKD Feniksa so nadarjene, polne energije in svežih idej, zato želijo poka-

Pripravile so enourno plesno zabavo,
ki bo potekala v torek, 18. 6. 2013, ob
18. uri v dvorani Dolanka.

Olimpijada
Zasavje
je
največji zasavski športni dogodek, ki vsem ljubiteljem
športa ponudi možnost,
da se pomeri v različnih
športnih disciplinah.
Olimpijada letos poteka
od 8. do 15. junija, tekmuje
pa se v malem nogometu,
odbojki na mivki, ulični košarki
ter namiznem tenisu. Poleg
omenjenih disciplin bodo na
voljo tudi druge športne aktivnosti za vse generacije, in
sicer Zasavske igre brez meja,
Medgeneracijske športne igre

Olimpijada Zasavje
2013 ali vse se
da, če se hoče
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ter Otroške olimpijske igre.
Tekmovalni del spremlja bogat spremljevalni program. V
času olimpijade se bodo zvrstili
štirje pogovorni večeri, kjer se
bodo predstavili štirje izjemni
ljudje: Denis Šketako (zasavski
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triatlonec), Tomaž Praunseis (projekt »Sk8jtaj s srcem«), Marin Medak
(človek, ki je preveslal Atlantik) in
Milan Hervol (zagovornik zdravega
načina življenja).
Letos so olimpijadi v sodelovanju z
Regionalnim centrom za razvoj dodali še turistični del, ki vključuje tri
turistične izlete. Tako se lahko odpravite na izlet po stari vodni poti
reke Save, se podate na izlet po
zasavskem podeželju ali pa odidete pod zemljo v Perkmandeljčevo
kraljestvo. Vsi izleti so brezplačni.

Projekt pa ima tudi dobrodelno noto.
Za vsa štiri glavna tekmovanja je
namreč potrebna prijava in plačilo
prijavnine v višini 2 evrov, ki gre v celoti v dobrodelne namene. Zbran denar bo dodan že zbranemu denarju
projekta »Sk8jtaj s srcem« za socialno
ogrožene družine.
Zaključek olimpijade bo z velikim
brezplačnim koncertom zasavske
skupine Kreshesh Nepitash ter kultnih
Nietov v soboto, 15. junija, v Trbovljah.
Olimpijada Zasavje 2013 je skupni

projekt vseh treh zasavskih mladinskih centrov – Mladinskega centra
Hrastnik, Mladinskega centra Trbovlje ter Mladinskega centra Zagorje
ob Savi. Vsa tekmovanja in spremljevalni dogodki tako potekajo v vseh
treh mestih. Mladinski center Hrastnik
organizira tekmovanje v namiznem
tenisu ter pogovorni večer z Denisom
Šketakom, zasavskim ironmanom,
vse informacije o olimpijadi najdete
tudi na njihovi spletni strani.
			

Mateja Jecl

brezplačno
preizkusili tako otroci
kot mladi in malce
starejši. Za strokovno vodenje in
opremo bo poskrbljeno. Prav tako
za pogostitev in
dobro vzdušje. Do plezališča,
ki leži ob »Dolinškovem klancu«, pridete v petih minutah
od parkirišča pri križišču Hrastnik - Dol pri Hrastniku.

Otvoritev naravnega
plezališča v Hrastniku
V soboto, 22. junija ob 11.00 bo
društvo Špaltna v sodelovanju
z Mladinskim centrom Hrastnik odprlo prvo urejeno naravno plezališče v Hrastniku. V
plezališču »Pod skalo – Hrastnik«
se boste med drugo in šesto
uro tega dne lahko v plezanju

Davorin Peršič

Vabljeni na
otvoritev prostorov
Mladinskega centra
Hrastnik
v soboto, 22. junija
na Ulici prvoborcev 1a v
Hrastniku

20.00 Stroj Machine
20.30 Svečana otvoritev
21.00 Koncert skupine
Carpe diem
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Sodobni gladiatorji prvič v Hrastniku
Letos smo bili priča prvemu
borbenemu spektaklu mešanih
borilnih veščin (MMA in K1)
v Hrastniku. V sklopu novonastale organizacije BFC (Best
Fighting Challange) se je 25.
maja v dvorani na Logu odvijalo pet atraktivnih borb, ki
so se jih udeležili tekmovalci
iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, Kanade, s Hrvaške,
Poljske in Slovaške.
Organizator dogodka, Kristjan
Kajič, nas je dan pred borbo
povabil na uradno tehtanje.
Tekmovalci so namreč na
borbah razvrščeni v kategorije glede na telesno maso. Že
na tehtanju je čutiti napetost
med tekmeci in resni pogledi

The Balkan Machine (levo) v akciji
Občinstvo je že v prvi borbi na noge
spravil Hrastničan Klemen Sladič, ki
se je pomeril z Nevenom Živićem iz
Srbije. “Dajmo Klemen!”, “Ubij ga!” je
kričalo občinstvo, ko je ta na tla podrl
Živića. A nespodobni poziv je izzvenel
v prazno. Čeprav smo lahko spremljali na prvi pogled precej agresivne
in krvave gladiatorske borbe, je
treba izpostaviti zelo korektno in
športno vedenje vseh tekmovalcev.
Klemen pa je z rokami, dvignjenimi
visoko v zrak, slavil zmagoslavje pred
domačim občinstvom ter po borbi
navdušeno dodal: »V ring sem stopil
brez strahu pred nasprotnikom, saj
sem se po zahtevnih treningih čutil
povsem pripravljenega. To je bila
sicer moja prva borba, a zagotovo
ne zadnja!«
Malo manj sreče je imel Selmin
Dervišević, t. i. The Balkan Machine,
ki na borbah predstavlja barve
Bosne in Hercegovine, sicer pa živi v
Hrastniku. V prvi rundi ga je namreč
premagal Poljak Patrik Jusko, ki je bil
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iz oči v oči dajejo občutek,
da bi nekateri najraje že na
tehtanju obračunali z nasprotniki. Na tehtnico so stopili tudi
trije Hrastničani: Klemen Sladič,
Luka Alauf in Selmin Dervišević.
Uspešno so prestali tehtanje
kot vsi ostali borci.
V soboto se je v športni dvorani na Logu zbralo le solidno
število ljubiteljev borilnih veščin,
a ko so se borbe pričele, smo
bili priča pravemu spektaklu.
Z barvnimi reflektorji osvetljeni
ring ter zvočni in dimni efekti
ob prihodu tekmovalcev so
dajali občutek, da se nam
obeta pravi borbeni šov po
načinu velikih ameriških MMA
spektaklov.
po tekmovanju razglašen
za najboljšega borca
turnirja. V nadaljevanju so
nekateri tuji borci pokazali odlične borbe, dobro
ogreto občinstvo pa je že
nestrpno čakalo nastop
Brničana Luke Alaufa, ki
se je v predzadnji borbi
pomeril s tehnično dobro
podkovanim Bojanom Kujavcem. Luka je imel smolo
že na začetku borbe, saj je
dobil (nedovoljen) udarec
v mednožje. Po krajši prekinitvi zaradi neznosnih
bolečin sta kljub vsemu nadaljevala,
a je moral Brničan priznati premoč
Kujavca. Po borbi je Luka povedal,
da je zaradi poškodbe noge že pred
borbo razmišljal, da bi jo odpovedal.
Po drugi strani pa ni želel pustiti na
cedilu domače publike, ki je bila
kljub njegovemu porazu navdušena.

Kristjan Sladič je svojo prvo
borbo okronal z zmago

občinstvo zadovoljno z mojo predstavo.”
Med borbami ni prišlo do resnejših
poškodb. Reševalec iz ekipe nujne
medicinske pomoči, ki je bila ves
čas v pripravljenosti ob ringu, je po
spektaklu rutinirano dodal: »Slovaka,
ki je imel zlomljeno rebro, sem poslal
v Trbovlje, razbito arkado pa sem oskrbel kar sam.«
Za dodatno popestritev dogodka je
legendarni slovenski MMA borec Bor
»Playbor« Bratovž, ki je med drugim
delil pravico v ringu, srečnežu iz
publike podelil nagrado, in sicer
polno torbo športne prehrane. Organizator Kristjan Kajič je na koncu
povedal, da je z izvedbo dogodka
zelo zadovoljen, načrtuje pa že nov
borbeni spektakel. V prihodnje si želi
več obiskovalcev kot le povprečno
udeležbo sokrajanov, ki bi si jih tak
dogodek vsekakor zaslužil.

Tako smo prišli do zadnje borbe
večera, v kateri je odličen slovenSebastjan Leskovšek
ski borec iz Trebnjega Alen Štritof
Foto::
Jani Medvešek
pokazal zelo dobre veščine
tajskega boksa in suvereno premagal Hrvata Hrvoje Grivičiča. Borba je bila
zelo dinamična, Štritof pa je
z
vsakim vrhunsko izvedenim udarcem bolj utrudil Hrvata. Na koncu je elegantno
zaključil s tehničnim knockoutom. Štritof je po borbi
izjavil: »V ring sem vstopil z
nabitima nartoma, zato sem
V kategoriji MMA se srditi boji nadaljujejo tudi na tleh
malo šparal z udarci v glavo,
a upam, da je bilo hrastniško
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Borec v mešanih borilnih
veščinah Luka Alauf
Luka, lahko na kratko komentiraš
svoj nastop na sobotnem borbenem
spektaklu?
Sobotno borbo sem izgubil, tako da
na splošno nisem zadovoljen s svojim nastopom. A vsaka šola nekaj
stane. Na svoji prejšnji borbi sem si
poškodoval nogo. Kljub temu da
sem imel manj kot teden dni za okrevanje, sem v Hrastniku vseeno stopil v
ring. Dve borbi na teden sta enostavno preveč. To si bom zapomnil.
Šport, v katerega si se podal, je resen
in lahko pripelje do hudih poškodb.
Kako to, da si se odločil za borbe v
mešanih borilnih veščinah?
Nekega lepega dne sem se
da začnem trenirati. Zase
rečem, da resnično uživam
športu. Po domače rečeno,
tepem. :)

38

junij 2013

odločil
lahko
v tem
rad se

Koliko takšnih borb že
imaš za sabo?
V Hrastniku je bila to moja
četrta borba.

Kakšni pa so občutki pred borbo, ko
veš, da gre zares?
Občutek je fantastičen. Ves sem nabit z adrenalinom. Resda je veliko
treme, a na poškodbe pred borbo
niti ne pomislim. Enostavno si rečem:
»Kar bo, pač bo.«
Kaj pa treningi? Veliko trenitaš?
Treningi so resnično naporni. Treniram 2-krat dnevno.
Torej treniraš več borilnih veščin
hkrati?
Ne. Treniram le tajski boks. Sem član
Thai Boxing Kluba Brežice.
Kako vidiš svojo prihodnost v vlogi
borca?
Upam na čim boljšo kariero s čim več
zmagami. Naslednja borba me čaka

že čez en teden v Brežicah.
To se pravi, da nikoli ne razmišljaš o
tem, da bi se nehal boriti.
Seveda ne! Borbe mi preveč
pomenijo, da bi razmišljal v tej smeri.
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Halzer tretji in četrti na
tekmah svetovnega pokala
Miha Halzer iz Hrastnika, član ekipe Energija iz Domžal, je za letošnje tekmovanje
v svetovnem pokalu napovedal najvišje
uvrstitve, ki jih je v prvih dveh tekmah tudi
uresničil. V Albstadtu je 17. maja 2013 v finalu zaostal le za Avstrijcem Danielom Federspielom in Švicarjem Thomasom Litscherjem.

Halzer je v kvalifikacijah dosegel
celo najhitrejši čas. Silovito je v finalu tudi začel in potek dirke brez
težav nadzoroval v prvi polovici
vožnje. Za njim je bil Federspiel,
ki se mu je v drugem delu proge
nevarno približal in ga tudi prehitel. Halzerja je v zadnjih metrih
v boju za drugo mesto ugnal še
Litscher.
Tudi na drugi tekmi svetovnega

pokala v krosu na izpadanje v
češkem Novem Mestu je bil v
kvalifikacijah najhitrejši, končal
pa na četrtem mestu. Boljšo
uvrstitev mu je v finalni vožnji
preprečila okvara menjalnika.
Miha Halzer: »V velikem finalu
sem skočil v skalnati odsek in
nato še ven iz njega, nekako
sem tam uspel odtrgati nosilec
zadnjega menjalnika in vsega je
bilo konec. Zdaj ne morem storiti
ničesar glede tega, sem pa zadovoljen, ker sem dobro pripravljen. Počutim se vrhunsko ... »
Tretje mesto je za Miha Halzerja,
člana Energije, doslej najboljša
uvrstitev v svetovnem pokalu. V
zgodovino gorskega kolesarjenja
pa se je vpisal že lani, ko je na
svetovnem prvenstvu osvojil srebrno kolajno.
Dodajmo še zadnjo novico:
Miha je zmagal tudi pretekli
vikend, 1. julija, v mestu Siofok
na Madžarskem, kjer je bila prva
tekma serije XCE Eliminator Tour.
Blaž Vrbnjak (KD Hrastnik) je bil
peti.
		
Fanči Moljk
Fotografija: Grega Stopar

Karateisti na Polzeli
in v Postojni
Prejšnji vikend, 2. junija, je na Polzeli
potekalo državno prvenstvo v ekipnih katah in ekipnih borbah za vse
starostne kategorije. Tekmovanja se
je udeležilo 30 klubov, med njimi tudi
karate klub Hrastnik. Obe hrastniški
ekipi sta v borbah osvojili tretje mesto. Ekipo starejših deklic so sestavl-

jale Urša Haberl, Špela Polak in Lucija
Pirnovar, ekipo kadetinj pa Sara Novak, Barbara Haberl in Ines Polak.
18. maja pa so se hrastniški karateisti
v Postojni udeležili tradicionalnega
XII. Postojna open turnirja. Tekmovanja se je udeležilo 436 tekmovalcev iz petih držav. Urša Haberl je v
kategoriji st. deklic do 50 kg osvojila

Pragi. Janoš Peterlin je bil v negotovosti prav do konca, saj si je prosto
mesto v reprezentanci priveslal na
zadnji vožnji serije izbirnih tekem.
Hrastničan je bil zelo zadovoljen in
povedal, da se je po izbirnih tekmah
končno sprostil in da bo šlo skozi sezono zdaj lažje. Na zadnji izbirni tekmi
je sicer zmagal Peter Kauzer, ki je veslal neverjetno in tekmece prehitel
za pet sekund in pol.

Kauzer in Peterlin v reprezentanci
Konec maja je bila v Tacnu zadnja
izbirna tekma za sestavo slovenske
reprezentance v slalomu na divjih
vodah. V reprezentanco sta se uvrstila oba naša kajakaša: Peter Kauzer
in Janoš Peterlin, ki sta tako ravno te
dni na evropskem prvenstvu v Krakovu na Poljskem. Udeležila se bosta
tudi petih tekem za svetovni pokal in
svetovnega prvenstva septembra v
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Sicer pa sta se Kauzer in Peterlin

drugo mesto. Barbara Haberl pa je
tako kot sestra osvojila drugo mesto
v kategoriji kadetinj do 54 kg. Smolo pa je imel Jernej Zdovc, ki se je v
repasažu kategorije mladincev do
68 kg nesrečno poškodoval in tako
zaključil s svojimi nastopi na sobotni
tekmi.
				 JM

odlično odrezala tudi 5. maja na tekmi v Bratislavi, kamor so ju na sicer interne izbirne tekme povabili slovaški
organizatorji. V dveh tekmovalnih
dneh sta se Slovenca izkazala, saj
je bil Kauzer med kajakaši najboljši
tako v soboto kot v nedeljo, Peterlin
pa je zasedel drugo in tretje mesto.
Petru Kauzerju proga na Slovaškem
še posebej leži, saj je tu osvojil tako
naslov svetovnega kot evropskega
prvaka.
				
				JM
		
Foto: Nina Jelenc
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Brodarsko
društvo
Steklarna Hrastnik vabi
otroke od 7. do 15.
leta na tečaj veslanja,
ki bo v okviru zaključka
Brodarske šole potekal
od 24. do 28. junija na
reki Savi pri klubskih
prostorih društva. Tečaj
je brezplačen, prijavite
pa se lahko po telefonski številki 040/646
984 (Igor Jamšek). Po

Tacen - Janoš se je boril do konca

Pogovor s strelko Matejo Napret
20. in 21. aprila je v Cerknici potekalo Državno prvenstvo v streljanju
z zračnim orožjem za vse kategorije. Pionirji Strelskega društva Rudnik
Hrastnik so znova dokazali, da so letos v odlični formi. Postali so državni
podprvaki. Odlična pa je bila tudi
kadetska in mladinska reprezentantka iz Hrastnika, Mateja Napret, ki

16-letna dijakinja drugega letnika
Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje, smer tehnik računalništva,
ima status kategoriziranega športnika
mladinskega razreda. Zadnje dni pa
se pojavlja tudi na televiziji. Prosili
smo jo, da nam zaupa nekaj podrobnosti.

še kako koristila. Porabila bi jo za
boljšo kakovost treningov in da bi
si lahko omogočila sodelovanje na
tekmovanjih na evropski in svetovni
ravni.

Na kaj vse moraš biti pozoren pri
streljanju?

Začela sem v osmem razredu. Za
strelstvo sem se sicer odločila popolnoma naključno, vendar pa se mi je
rokovanje z orožjem od nekdaj zdelo
zelo zanimivo.
Ta šport je veliko ljudem nepoznan.
Nam lahko zaupaš kako poteka tekmovanje?

Prišla sem v ožji izbor 20 mladih talentiranih športnih upov, ki se potegujemo za finančno pomoč zavarovalnice Triglav. Strokovna komisija bo
izbrala sedem mladih športnikov, ki
bodo prejeli denarna sredstva, enega pa bodo izbrali ljudje z glasovanjem na spletni strani www.mladi.upi.
si. Glasovanje traja še do 17. junija,
zato bi rada izkoristila to priložnost,
da pozovem Hrastničane, naj glasujejo zame, saj bi mi finančna pomoč
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“Treba je trmasto slediti
svojim ciljem”

je domov prinesla bronasto medaljo.
Mateja je poleg Sebastiana in Jasmine Lisec del članske ekipe strelskega društva Rudnik Hrastnik, ki se
je na kvalifikacijski tekmi 27. aprila
na strelišču v Hrastniku z odličnim rezultatom uvrstila v 1.B državno ligo v
streljanju s standardno zračno puško.

Od kdaj se ukvarjaš s športnim streljanjem?

Marsikateri Hrastničan je bil prijetno
presenečen, ko je videl tvoj predstavitveni spot na televiziji. Za kaj
pravzaprav gre?

opravljenem
tečaju
vsi tečajniki prejmejo
diplomo in se lahko
včlanijo v Brodarsko
društvo, ki za svoje
člane preko celega
leta brezplačno zagotavlja opremo, treninge in udeležbo na
mladinskih tekmovanjih po Sloveniji.

Na vsako tekmo se je treba dobro
fizično in psihično pripraviti, saj je želja
po dobrem rezultatu vedno precej
visoka. Po prihodu na strelišče, kjer
se bo odvijalo tekmovanje, najprej
opravim raztezne in ostale ogrevalne
vaje. Tekmovalci si oblečemo
posebne strelske hlače, strelski jopič
in obujemo strelske čevlje. Sledi priprava strelskega kartona in vseh ostalih pripomočkov, kot so naboji, vezir,
rokavica … Nato grem v spremstvu
trenerja do svojega strelskega mesta, pregledam tarče, izpolnim strelski
list in počakam na sodnikov znak za
začetek. Na voljo imamo 15 minut
pripravljalnega časa in 50 minut tekmovalnega časa, ko moramo izstreliti 40 strelov – po en strel v tarčo.

Posebno pozornost je med streljanjem treba nameniti merjenju, dihanju, proženju in koncentraciji, ki je pri
tem športu zelo pomembna. Dihanje
mora biti plitko in enakomerno, da
se tempo srca čim bolj upočasni,
merilne naprave pa vedno poravnane. Vse mišice morajo biti čim
bolj sproščene, da ne prihaja do
nepričakovanega
odskakovanja
orožja po oddanem strelu.
Kako pa se sproščaš
pripravljaš pred tekmo?

oziroma

Pred tekmo sicer nimam posebnih
priprav, moram pa priznati, da si
vedno zavežem najprej levi in šele
nato desni strelski čevelj.
Kateri so
dosežki?

tvoji

dosedanji

večji

Dosežkov je bilo v tem kratkem obdobju kar precej. Eden večjih uspehov je bila zagotovo uvrstitev v
državno kadetsko reprezentanco
Slovenije ter pridobitev statusa kategoriziranega športnika mladinskega
razreda. Sicer pa sem ponosna tudi
na vsa osvojena odličja, vendar mi
je še vedno najbolj pri srcu zlata kolajna z državnega osnovnošolskega prvenstva iz sezone 2010/2011. Poseb-
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no mesto v moji zbirki pa imata tudi
priznanji Športne zveze Hrastnik za
leto 2011 in 2012.
Kaj pa načrti in ambicije za naprej?
Moj kratkoročni cilj je izpolnitev
norme za evropska tekmovanja. V
prihodnosti pa si želim nastopiti še
na kakšni tekmi svetovnega ranga
in pridobiti status mednarodnega
strelskega sodnika in trenerja ter z osvojenim znanjem pomagati mladim
nadobudnim strelcem.

tat in postala bolj samozavestna in
prepričana v svoje sposobnosti.

zares zmoremo.

Usklajevanje treningov s šolo ti ne
povzroča težav.
Kako preživljaš
prosti čas?

		
Jasmina Lisec
Fotografije: Mateja J. Potočnik

Odkar se ukvarjam s streljanjem, imam prostega
časa precej manj, a si kljub
temu vmes vedno vzamem
čas tudi za druženje s prijatelji, glasbo ter posedanje
za računalnikom.

Kaj ti je pri vsem tem najbolj všeč?

Kdo je tvoj vzornik?

Najbolj mi je všeč to, da na vsakem
tekmovanju spoznavam nove ljudi,
pridobivam nova znanja in izkušnje
ter sem kljub morebitnemu slabšemu
rezultatu deležna podpore trenerjev in sotekmovalcev. Tudi priprave
kadetske reprezentance, ki so lansko leto potekale v Brežicah, so bile
zame zares nepozabna izkušnja.
V spominu so mi ostali prav vsi treningi in prijateljski obračuni, saj sem
se s skoraj vsakim oddanim strelom
naučila kaj novega. Postala sem pozorna na še več stvari, ki so v strelstvu
ključnega pomena za dober rezul-

Verjetno bo zvenelo malce
čudno, a po mojem mnenju
ne potrebuješ vzornika, da si
lahko uspešen v tistem, kar
rad počneš. Potrebno je le
trmasto slediti svojim ciljem
in biti dovolj strog in kritičen
do samega sebe. Pred in
med streljanjem si rečem
le to, da zmorem in da mi
bo uspelo. Na splošno pa
menim, da nikoli ne smemo
prehitro obupati, ker bo gotovo prišel čas, ko bomo
lahko zasijali in pokazali, kaj

Večer športa
Športna zveza Hrastnik je v torek, 23. aprila, v hrastniški športni
dvorani organizirala
že 36. Večer športa,
glasbe in razvedrila.
Priznanje za najboljšo
športnico preteklega
leta je prejela karateistka Sabina Fazlič,
najboljši športnik leta
2012 je kajakaš Peter
Kauzer, za najboljšo

ekipo
preteklega
leta pa so razglasili
Kegljaški klub Sinet
Hrastnik. Podelili so
še priznanja za tekmovalne
dosežke
v lanskem letu in
Bloudkove značke
za večletno delo v
društvih. Večer so
popestrile plesalke
iz plesno-navijaške
skupine Zverinice.

Predsednik športne zveze Franc
Vidovič je v svojem nagovoru povedal, da je bilo leto 2012 bogato s hrastniškimi športnimi uspehi.
»Celo tako, da smo se v predsedstvu Športne zveze Hrastnik prvič
po dolgem času pošteno znojili, ko
smo odločali, komu podeliti naziv
najboljšega športnika leta 2012,« je
pojasnil Vidovič, »žal, ne moremo
podeliti dva naslova in tako smo se
člani predsedstva odločili po svoji
vesti. Za koga morda tudi krivično,
vendar je bilo treba odločitev sprejeti.«

junij 2013

Najboljši športnik za leto 2012 Peter Kauzer ml. ima status športnika
svetovnega razreda. Največji uspehi
člana Brodarskega društva Steklarna
Hrastnik v letu 2012 so bili: 6. mesto na
olimpijskih igrah v Londonu, 6. mesto
na evropskem prvenstvu v Augsburgu, 6. mesto na tekmi svetovnega
pokala v Cardiffu (GBR) in zmaga na
državnem prvenstvu.
Najboljša športnica Sabina Fazlič je
še v letu 2012 nastopala za Karate
klub Hrastnik. Njeni največji uspehi
so bili: 3. mesto v borbah do 60 kg
na tekmi za svetovni pokal na Portugalskem, borbe, ekipno 2. mesto na

tekmi za svetovni pokal na Portugalskem, 5. mesto v katah na tekmi za
svetovni pokal na Portugalskem in 2.
mesto na državnem prvenstvu članic
do 55 kg.
Članska ekipa KK Sinet Hrastnik je
priznanje za najboljšo ekipo dobila za uspešno nastopanje v I. A
kegljaški ligi in osvojeno 3. mesto.
Ekipo so sestavljali kapetan Vojko
Šeško, Gregor Skalicky, Iztok Logar,
Karli Medved, Matej Hribar, Bogdan
Hribar, Slavko Zorman, Zlatko Drame,
Mirko Mažgon, Ivan Serec, Miran
Jazbinšek in trener Jože Drame.
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Bloudkove
značke
za
večletno uspešno delo na
področju telesne kulture
Predsedstvo ŠZ Hrastnik je
zlato značko dodelilo Alojzu Šterbuclu iz Rokometnega kluba Dol TKI Hrastnik.
Starosta dolskega rokometa v klubu deluje že več kot
30 let. V mladosti je aktivno
igral v ekipi Hrastnika. Ob
ustanovitvi
rokometnega
kluba pa tudi v ekipi Dola.
Bil je predsednik kluba, kjer
pa ga najbolj poznajo po
vestnem delu v gospodarskem odboru. Sodeloval
je pri vseh tekmah in priNajboljši športniki v letu 2012 z
reditvah, kjer je prišla do
županom Miranom Jeričem
izraza njegova praktičnost,
smisel za organizacijo in
odločnost, ko je treba hitro
la je izpit za varuha gorske straže,
reagirati. V klubu so mu zaupali tudi
sodelovala pri organizaciji prvih mlapomembno funkcijo pri različnih gosdinskih planinskih taborov in izvedbi
tovanjih v tujini. Alojz Šterbucl ima
planinskih šol. Po osvojitvi tritisočakov
šport izjemno rad. Kljub temu da ga
GrossGlocknerja, GrossVenedigerja,
je bolezen pred leti močno oslabila,
Ankogla, Pica el Teide, štiritisočakov
še vedno ne izpusti nobene domače
Breithorna, GranParadisa in predtekme. Zato in zaradi vesele narave
hodnih zahtevnih pripravah se ji je
ga v klubu še posebej spoštujejo in
julija 2010 izpolnila največja želja v
cenijo.
njeni planinski zgodbi, stopila je na
najvišji vrh Alp – 4810 metrov visoki
Srebrno značko je prejela Antonija
Mont Blanc.
Zupančič iz Planinskega društva
Hrastnik, kjer aktivno deluje na vseh
Bronasti znački pa sta prejela Jože
področjih že štiri desetletja. Opravi-

Hočevar iz Kluba malega
nogometa Juventus in
Igor Zalokar iz Brodarskega
društva Steklarna Hrastnik.
Jože Hočevar je bil med
ustanovnimi člani kluba,
vseh 20 let pa je njegova
duša. Bil je igralec, trener,
tehniški vodja, sekretar, organizacijsko je vodil delo
na
različnih
področjih.
Največji uspeh je ekipa
pod Hočevarjevim vodstvom dosegla z zmago
na slovenskem prvenstvu
občin.
Igor Zalokar je svojo športno
pot združil z Brodarskim
društvom Steklarna Hrastnik v zgodnjih 90-ih letih.
Postal je član upravnega
odbora in sodeloval v vseh
aktivnostih društva. Leta
2001 je prevzel funkcijo predsednika
kluba in jo na prostovoljni osnovi
opravljal vse do danes. V tem času
je brodarsko društvo vzgojilo vrsto
dobrih tekmovalcev in doseglo svoje
največje športne uspehe, dva naslova svetovnega prvaka Petra Kauzerja, pa tudi več naslovov državnega
prvaka tako v članskih kot v mlajših
kategorijah.
		

Jani Medvešek
Foto: Branko Klančar

Zasavje Cup 2013
Rokometni klub Dol TKI Hrastnik je 25.
maja organiziral že štirinajsti mednarodni turnir v malem rokometu. Letos je v dvoranah na Dolu in v Laškem
tekmovalo 52 ekip iz 30 klubov ter
osnovnih šol iz Slovenije in s Hrvaške.
Nastopali so deklice in dečki letnikov 2002 in 2003.
Prejšnja leta so sodelovale tudi ekipe
iz Italije, Avstrije, Bosne in s Slovaške,
letos so slovenskim delale družbo
samo hrvaške ekipe. Tekmovanje
je potekalo v dvoranah Tri lilije v
Laškem in Dolanka na Dolu pri Hrastniku. V slednji so se igrale tekme
končnice najboljših ekip. Tudi tokrat
je bil moto turnirja Rokometna žoga
je naša droga.
Zasavje Cup je največji tovrstni turnir
v Sloveniji. Z njim se lahko primerja
le še Eurofest, ki vsako poletje poteka na slovenski Obali. A za razliko
od slednjega, kjer tekmujejo tudi
članske ekipe, na zasavskem turnirju
igrajo le dečki in deklice v malem
rokometu. Letos se jih je na Dolu in
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v Laškem za žogo podilo več kot
500. »Po mojem mnenju otrokom
veliko pomenita druženje in igra,« je
povedal Marko Planinc, ki meni, da
je tekmovalni vidik le eden izmed
stvari, zaradi katerih otroci prihajajo.
»Bolj kot sam rezultat jim pomeni, da
dobijo medalje, da tekmujejo v strelu
na gol, sodelujejo v nagradnih igrah,
da si narišejo tatu ... Po navadi je
tako, da otroci uživajo, tekmujejo pa
trenerji in starši.«
Športne gostje so bile rokometne
reprezentantke
Slovenije
Neža
Mitruševska, Neli Irman in Teja Ferfolja
(vse so članice ekipe
RK
Gen-I
Zagorje
ob Savi). Dekleta so
podelila priznanja za
najuspešnejše ekipe
in posameznike turnirja. V kategoriji deklet
sta zmagali ekipi RK
Krim Mercator Ljubljana (letnik 2002) in
DRŠ Vrhnika (2003),
pri fantih pa RD Herz

Šmartno (letnik 2002) in RK Rudar
Trbovlje (2003). Vsaki izmed zmagovalnih ekip je Rokometna zveza
Slovenije podelila petnajst vstopnic
za ogled kvalifikacijske tekme med
reprezentancama Slovenije in Belorusije v dvorani Stožice.
Koncu tekmovalnega dela je sledilo znamenito spuščanje balonov z
nagradami izpod stropa dvorane –
dogodek, ki vsako leto sproži največ
navdušenja med najmlajšimi. Pri
žrebanju za nov televizijski sprejemnik
pa je imela najsrečnejšo roko ekipa
RK Radovljice.
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ŠPORT
Tudi letos gredo organizatorjem vse
pohvale za odlično organiziran dogodek, ki je že zdavnaj presegel
regijske okvire Slovenije ter postal
mednarodno prepoznan. Po besedah predsednika organizacijskega
odbora Zasavje Cupa, Marka Planinca, se načrtovanje naslednjega
turnirja prične takoj po zaključku sedanjega: »Takoj, ko se konča prejšnji
turnir, začnemo razmišljati o novem.
Bolj intenzivno pa začnemo okoli
novega leta, ko izberemo logo in
barvo turnirja, ko pošljemo povabilo
ekipam itd.«
Za nemoten potek je skrbelo preko
120 prostovoljcev, pogled organizatorjev pa že sega proti letu 2014, ko
bo turnir v jubilejni petnajsti izvedbi.
»Turnir, kot ga izvajamo zadnja tri,
štiri leta, nam ne predstavlja več
nobenih težav. Lahko rečemo, da je
celo rutinsko. Želeli bi si obiska ekip iz
bolj oddaljenih držav, kar pa je ob
sedanji enodnevni izvedbi tekmo-
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vanja težje,« je med vrsticami Marko
Planinc namignil, da si v prihodnosti
lahko nadejamo tudi večdnevnega
turnirja.

		
		
		
Nejc Lekočevič
Fotografije: R. Bajda in V. Žagar
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Stare-nove
energetske ideje
Kot lahko preberemo na spletnih
straneh holdinga Slovenskih elektrarn (HSE), se projekt hidroelektrarn
na srednji Savi odvija, vendar ne
po pričakovanih terminskih planih.
Gradilo naj bi se približno na trasi
od Suhadola (občina Hrastnik) in do
Tacna (občina Medvode). Operativni realni objektni cilj HSE-ja je izgradnja prvih treh elektrarn (Suhadol, Trbovlje in Renke).
Prvotni načrt je predvideval realizacijo med leti 2009 do 2025, vendar zadnje analize stanja kažejo na to, da
je optimistično pričakovati začetek
gradnje prve HE v prvi polovici leta
2014, če se bodo spoštovali roki za
izdelavo državnega prostorskega
načrta.
Predviden rok zaključka
gradnje vseh 10 hidroelektrarn pa je

po tehtni analizi premaknjen na leta
okoli 2030.
Na prvi pogled se zdi ideja o
izkoriščanju vodnega potenciala na
tem območju precej izvirna, ampak
kot že mnogo stvari iz zgodovine je
tudi ta »reciklirana« iz starejšega obdobja.
Prva elektrarna, ki je prodajala
električno energijo, je bila leta 1894
v Škofji Loki. Na Štajerskem so se leta
1912 pričela uvodna dela za veliko
hidrocentralo na Dravi pri Fali. Zaradi
vojne so se tudi tu dela zavlekla, zato
je šla elektrarna v obrat šele 1eta
1918. Namenjena je bila za oskrbo
gornještajerske industrije. Po končani
vojni je elektrarna pripadala Jugoslaviji. Moč te elektrarne znaša 34.500
kW. Bivši kranjski deželni
odbor je že 1eta 1909
razpravljal o sistematični
elektrifikaciji
Kranjske.
Projektirane so bile elektrarne na Savi, realizirala
pa se je le gradnja centrale na Završnici z močjo
2000 kW. Z izgradnjo te
elektrarne so pričeli leta
1913, v pogon pa je šla
leta 1915.
V koncept elektrifikacije
Kranjske (morda tudi
Štajerske) tako spadata
tudi sledeči dve ponudbi
oz. vložena projekta dveh
interesentov za gradnjo
električne centrale. Aprila leta 1912 je Cesarskokraljeva (c.kr.) deželna
vlada za Kranjsko obravnavala dva konkurenčna
projekta o gradnji hi-

droelektrarne. Enega je vložil Kranjskega deželni odbor skupaj s c. kr.
državno železniško upravo, drugega pa Trboveljska premogokopna
družba. Projekt deželnega odbora
in državne železniške uprave je bil v
prilogi uradnega lista Laibacher Zeitung takole predstavljen:
»Deželni odbor kranjski je sporazumno z c.kr. državno železniško upravo
tuuradno vložil splošno projekt za
napravo deželne električne centrale
ob Savi med vasmi Prusnik in Savska
vas, tedaj približno nasproti postaje
južne železnice Trbovlje. V ta namen
se namerava v ozki in skalnati soteski Save med vasjo Sava in zidanim
mostom to je približno 2.0 km pod
postajo južne železnice Trbovlje napraviti 8.0 m visok jez z gramoza prostim vtokom. Jez je tako projektiran da
se bode na trdnem pragu, ležečem
1.0 m nad nizko vodo, napravil jez
železne sestave obstoječ iz šestih 7.0
m visokih zatvornih odprtin. Voda
se zajame poleg jeza na desnem
bregu Save in vodotoka za uporabo
namenjene vode preide nato v 1.0
km dolg 12.0 m širok in 9.00 m visok
rov s prostim tokom ter z največ 130
m3 dovajalne zmožnosti na sekundo.
Temu gornjemu vodotočnemu rovu
se pridruži na desnem bregu Save
vodni nabiralnik s centralo, v kateri
se bode s pomočjo turbin proizvajalo
največ 12.000 konjskih sil. Zaradi naprave jeza se bode voda napela na
daljavo 4.5 km ter bode segala do
gradu Prusnik.«
Načrti elektrifikacije deželnega odbora so bili zelo obsežni in ambiciozni, saj je imel odbor že pripravljene
načrte za elektrarno na Savi pri Kompolju in pri Krškem. Vse te načrte pa
je preprečila 1. svetovna vojna.

Primož Frajle

Opis projekta gradnje HE
v prilogi Laibacher Zeitung
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HRASTOV POHOD:
Ostri vrh (855 m) in Baba (789 m)

Ostri vrh in Baba skupaj
obsegata oster greben, ki
se prične na jugovzhodnih pobočjih Kala in skoraj
naravnost vodi proti Zavratam, kjer se tudi konča. Pohod
bomo začeli pri spomeniku NOB v
spomin na mladega borca, Borisa
Pusta, ki je na tem mestu leta 1944
podlegel strelom nemških vojakov. Spomenik stoji ob cesti,
približno dva kilometra pred
koncem ceste, ki pelje na Kal.
Ob njem je postavljen tudi
smerokaz.

Pohodniški biser, skrit med
Kalom in Govškim Brdom

Opis poti:
Pri spomeniku se desno odcepi približno 200 metrov dolga makedamska cesta, ki
nas pripelje naravnost proti
opuščeni kmetiji. Sledimo ji vse
do kmetije, kjer na levi, v na
videz brezpotni goščavi, opa-

Slikovita pot, na kateri med drugim
srečamo tudi ogromne skalne
možice, nas tako v pol ure pripelje
na cilj. Baba je izredno razgledna
na vse strani neba, razen na zahod,
zato se nam z njenega vrha zagotovo ne bo mudilo.
Sestop:
Najpriporočljivejši je sestop po
poti vzpona. Izkušeni in kondicijsko pripravljeni stezosledci imate
možnost krožne ture, ki zahteva

malce več smisla za orientacijo. Z
Babe se lahko spustite v Zavrate.
2. Pot je sprva zelo stma in celo
varovana z jeklenico. V Zavratah
nadaljujete po asfaltirani cesti
navzdol proti Mariji Reki in med
hišami na levi strani poiščete pot
NOB proti Kalu, ki je na žalost zelo
slabo označena in delno tudi
opuščena. Previdni moramo biti
predvsem v gozdu (3.), kjer zlahka
zaidemo na težko prehoden teren,
ki lahko pohod znatno podaljša. V
glavnem se držimo desnega brega doline. Pot nas pripelje nazaj
na izhodišče, turo pa podaljša za
približno uro in pol, morda tudi več.
Nevarnosti:
Na pot se ne podajajmo, če se
pripravlja nevihta. Oba vrha sta
dokaj ostra in ob neprevidnosti nevarna za padec. V poletnih mesecih
moramo biti previdni tudi zaradi
klopov in kač. Pohodne palice so na
pohodu zelo priporočljive.

zimo zapuščen avtomobil.
/1./ Mimo avtomobila se
bomo morali prebiti skozi visoke koprive, a z vsakim korakom je pot bolj prehodna
in lepše vzdrževana. Hkrati je od tu
naprej pot dovolj dobro označena
s smerokazi in markacijami, da se
nam ne bo treba več ves čas orientirati. Z vsakim pridobljenim
metrom bomo navdušeni nad
lepotami okolja, kjer se gibamo, na vrhu Ostrega vrha pa
bomo poplačani s čudovitim
razgledom proti Kumu in s
sončnimi celicami »posejano«
planino na vrhu Rajske doline
na Kalu. Do sem in od našega
spomenika NOB je pol ure
zmerne hoje. Smerokaz nas tu
usmeri na oster greben, po katerem se najprej strmo spustimo za približno 100 m nadmorske višine.

je opisana v prejšnji številki Hrastovega lista), ter na to namesto na
Kal nadaljevati proti omenjenemu
izhodišču. Ena izmed lepih možnosti
je tudi vzpon po cesti na Kal s kolesom in potem naprej peš po opisani
poti.
Sebastjan Leskovšek

Opomba:
Do izhodišča se lahko pripeljemo z
avtomobilom, a se bolj spodobi, da
pridemo po eni izmed planinskih poti
na Kal, z Dolske strani. Če štartamo
v Hrastniku, se je najbolj priporočljivo
povzpeti najprej na Klobuk (pot
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GRUZIJA
Osemčlanska odprava popotnikov,
za katero velja skupni imenovalec
znanje ruskega jezika, je svojo avanturo pričela v Tbilisiju. V državah bivše
Sovjetske zveze se pot najpogostejše
prične z »maršrutko« – gre za kombi
običajne velikosti, ki je predelan
tako, da se vanj natrpa tudi do 23
ljudi, toliko je namreč sedežev. Sami
smo imeli to srečo, da nas je na
letališču pričakal stari znanec Zura (ki
je bil pred leti navdušen nad Hrastnikom in predvsem nad Kalom). Gostoljubje v tej turistično še ne povsem
raziskani državi je prisotno na vsakem
koraku. Naše domovanje je za nekaj
dni postal hostel v centru mesta s
smešnim imenom – Waltzing Matilda.
Cena prenočišča za eno noč je 9
evrov.

Gruzija je država, o kateri zelo redki razmišljajo kot o destinaciji za potovanje. Kljub vsemu pa ne poznam popotnika,
ki ga ta bivša sovjetska republika ne bi navdušila in očarala.
Za vse, ki ne marate prevelikih klimatskih sprememb, je to
država, ki na nek način zelo spominja na Slovenijo. Temperature so podobne, na eni strani (Črno) morje, na drugi gore –
očarljivi Kavkaz. Glavno mesto Tbilisi je ukleščeno med griče,
iz katerih se razprostira čudovit razgled. Gruzija slovi tudi kot
dežela vrhunskega vina ter bogate in zelo okusne kuhinje.
namreč
hranijo
v
lončenih posodah, ki
so zakopane v zemlji in
ta postopek jih razlikuje
od naše pridelave vina.
Signagi je verjetno najbolj turistično usmerjeno
mesto v Gruziji.

Na naslednji izlet smo
se odpravili na zahod
proti mestu Gori. MesGruzija slovi po svojem vinu in kulinariki,
to je poznano predugodno podnebje pa Gruziji zagotavlja tudi
vsem kot rojstni kraj
pomemben vir za preživetje; glavni panogi
Josipa
Visarionoviča
sta ravno poljedelstvo in živinoreja.
Džugašvilija – Stalina.
Velika
promeJužni Osetiji, ki leži na območju Grunada,
ki
se vije od njegove zije. Danes nas na vojno v teh krajih
rojstne hiše, nad ka- spominjajo predvsem pogosta notero bdi mogočni sla- vozgrajena naselja, v katerih živijo
volok, ki se nadaljuje številni begunci, praviloma dokaj
najprej v park, potem izolirani od ostalih naselij. Giorgi na
pa v dolgo, povsem naša vprašanja, s čim se preživljajo ti
ravno glavno ulico begunci, ponosno odvrne:
oz. avenijo. Na poti »Jezik, država, vera – trije sveti pojmi
v Gori, ki leži južno za vsakega Gruzijca! Ponosni smo na
od mesta Chinvalija svoj jezik, na našo preteklost ter svoin kjer se je leta 2008 jo državo. Medsebojni odnosi nam
Uplistsikhe, stara vas, zgrajena okrog leta 1000
odvijala vojna med pomenijo ogromno, pri nas družina
pred našim štetjem. V neposredni bližini mesta
Gruzijo in Rusijo, se skrbi za svoje člane, zato tu ne boste
Gori, rojstnega kraja sovjetskega voditelja Stalina.
nam je v »maršrutko« našli domov za ostarele, prav tako
pridružil nekdanji os- družina poskrbi za brezposelne, to pa
trostrelec
gruzijske nam omogočajo dobra klima, razvevojske Giorgi , ki si jano poljedelstvo, živinoreja in vera.«
Zura in Stas sta nas že prvi dan po- danes služi kruh kot osebni stražar. Naš sopotnik je imel na trenutke sicer
gostila v
tradicionalni gruzijski V deželi, kjer zaenkrat še ni razvit precej skrajne poglede, a se tega
restavraciji v starem mestnem jedru. množični turizem, je seveda skupino najbrž zaveda tudi sam, ko pravi:
Jedi, kot so »khachapuri«, »khinkali«, mladih tujcev, ki tako po fizionom- »Zgodovina Gruzije je žalostna, nek»churchkhela« in »šašliki«, se slišijo iji, obnašanju in nasploh izgledu daj smo bili država z velikim ozemzelo obetavno. Ob obisku Gruzije pa odstopajo od domačih prebivalcev, ljem vse do Sočija, kjer bodo prihodje potrebno poskusiti tudi »chacha« – je še toliko bolj verjetno, da bodo nje leto zimske olimpijske igre. Nato
tradicionalno žgano pijačo.
prijazni domačini poskušali navezati pa smo izgubljali pokrajino za pokrajiZaradi lažje logistike smo prvi del stik s popotniki. Nekdanji vojak, mož no od Čečenije, Severne Osetije, Abraziskovanja Gruzije opravljali kar mrkega obraza z nekaj več kot hazije nazadnje pa še Južne Osetije.«
iz Tbilisija. V okolici je nekaj izjemnih trideset leti, se je tako z nami spustil
krajev, do katerih je mogoče na že v dolg in iskren pogovor o odnosih Nekaj minut vožnje od mesta Gori
omenjeni »maršrutki« odpotovati Gruzije s svojimi sosedami. (Gruzija se nahaja stara vas Uplistsikhe, zgskoraj kadar koli. Prvi izlet, ki smo si ga meji na severu na Rusijo, na jugu rajena okrog 1000 let pred našim
zadali je bil v Signagi. Je eno izmed ter zahodu na Turčijo, na vzhodu na štetjem. Pokrajina tu deloma prehaja
manjših mest v Gruziji in se nahaja v Azerbajdžan ter na jugovzhodu na v puščavo. Ostanki stare civilizacije
vzhodni pokrajini Kaheti, znano pa Armenijo). Giorgi ne pozabi omeniti, so vidni v votlinah, ki jih je deloma
je po svoji predelavi vina ter načinu da je bila Gruzija vedno predmet oblikovala narava, deloma pa sami
pripravljanja ražnjičev, ki jim pravi- poželenja svojih sosed in kot takšna prebivalci. Veličastna kulisa, ki ob
jo »mcvadi«. V mestu se ponujajo je bila, razen z Azerbajdžanom, že tem nastane, omogoča obiskovalcu,
odlične priložnosti za degustacije vin z vsemi sosednjimi državami v vojni. da si z lahkoto predstavlja življenje
s prigrizki ter seznanjanje s postopki Sam se je boril v kratki že omenjeni brez interneta, vrveža in vseh ostalih
pridelovanja in hranjenja vin. Vino vojni v bližnjem mestu Chinvali v »pridobitev«, brez katerih si sploh ne
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IZLETI IN KAM POTUJEJO HRASTNIČANI
domačnosti, vtkan v kavkaško
naravno okolje,
je pravi balzam.
Možnosti
za
različne pohode
v bližnje in bolj oddaljene gore so
ena bolj mikavna
od druge.
Na naši poti
smo predvsem
na
Kavkazu
naleteli
Pogled z balkona na ulico, kjer ti svinje, krave, ovce
predvsem
in druge domače živali delajo družbo.
na poljske
turiste.
predstavljamo več našega vsakGlede na
dana. V okolici vasi se razprostirajo dejstvo, da smo se nahajali tik
kmetije, kjer se večinoma ukvarjajo s ob ruski meji, je tudi Rusov v
pridelavo sadja ter z živinorejo.
Gruziji veliko. Po naših izkušnjah
si precej prizadevajo za večjo
Na polovici odkrivanja skrivnih povezanost z Evropo, zato
kotičkov Gruzije smo se odločili, da si znanje angleškega jezika popostavimo višje cilje. Kavkaz je že sam vsem zadostuje za splošno spopo sebi atrakcija. Pot nas je vodila razumevanje.
preko prevala (2300 m nad morjem)
v narodni park Kazbegi. Prenočišče v V Gruziji močno prevladuje
vasi, ki je bila naš končni cilj, nam je pravoslavna vera, ki je resnično
kar na poti uredil naš šofer. Priporočil prisotna na vsakem koraku.
nam je gostovanje pri družini, ki Naše popotovanje je soobčasno oddaja tudi prenočišča. vpadalo tudi s prazniki, in
Ob prihodu v kavkaško vas (1700 m sicer s pravoslavno veliko
nadmorjem) smo ugotovili, da smo nočjo, zato smo lahko
pravzaprav prišli v njihovo spalnico, še toliko bolj spoznali njidružina pa se je umaknila v drugi del hove običaje in tradicije.
hiše. Podjetna gospodinja se je takoj Zura je v enem od pogoponudila, da nam za pošteno ceno vorov dejal: »Naši ljudje
lahko tudi kuha. Strošek spanja in imajo melos in ples v krvi,
domače hrane je bil tako okrog 16 pristni odnosi med prievrov na dan, lokacija pa resnično jatelji in v širši družini pa so
čudovita. Temperatura zraka je nekaj zelo pomembnebila približno 25 stopinj s sončnim ga za Gruzijo, ki nima vevremenom, veličastnost pokrajine likih naravnih bogastev,
je za nameček krasil še pogled na ima pa čudovite ljudi«.
kavkaške gore in točno pred nami Potovanje smo zaključili
najvišja gora Kazbegi z nadmor- na začetku naše poti, tj.
sko višino 5033 m. Občutek prijetne v Tbilisiju. V prijetni družbi

prijateljice Ekaterine, ki je bila že prav
tako v Sloveniji, smo ob kozarčku
domačega vina sklenili, da se v Gruzijo vsekakor kmalu spet vrnemo.

Marko Funkl

Samostan na gori Gergeti leži na
2170 m nadmorske višine.

Prizor z glavne magistrale na poti iz
glavnega mesta Tbilisi proti Kavkazu.

Panoramski razgled po kavkaških gorah. Na
sredini je druga najvišja gora v Gruziji, Kazbegi
(5033 metrov nad morjem).
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JUŽNA

Špinača - vir zdravja
Tokrat
bo beseda tekla o špinači, zelenjavi, ki ji je znanstvenik dr. E. von Wolf
leta 1870 prisodil preveliko vsebnost
železa. Ko so dobrega pol stoletja
kasneje (leta 1937) preverili podatke,
so odkrili, da ima špinača le desetino
toliko železa, kot je zatrjeval dr. Wolf
– zmotil se je namreč pri decimalni
vejici. Ne glede na vse ima špinača
pomembno vlogo pri vzdrževanju

našega
zdravja,
saj
poleg železa vsebuje
tudi veliko folne kisline, provitamina
A in vitamina C. Špinača pomaga
pri slabokrvnosti, težavah s srcem
in z ledvicami,
pri pomanjkanju
življenjske energije in izčrpanosti,
znižuje visok krvni pritisk. Redno
uživanje
špinače
stabilizira krvni sladkor.

SESTAVINE
500 g testenin (v obliki školjke
ali polžka)
20 dag sira Edamec
50 dag piščančjega mesa
brez kosti

Pečene
testenine s špinačo

700 g sveže špinače
500 ml smetane za kuhanje
4 jajca
vegeta
1 čebula

PRIPRAVA
cedimo.

1. V vreli osoljeni vodi špinačo
blanširamo (za kuhanje vzemite dovolj veliko posodo) od 1—2 minuti,
nato jo damo v cedilo. Z nožem jo
nasekljamo in pustimo v cedilu.
2. Vodo, v kateri smo prej kuhali
špinačo, ne zlijemo, temveč v njej
skuhamo testenine po navodilu z
embalaže. Kuhane testenine od-
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Prisotnost vitamina B v špinači pripomore k lepemu videzu kože in jo ščiti
pred škodljivimi UV-žarki. Špinača je
dober vir kalcija in zato tudi dobra
alternativa mlečnim izdelkom za
ljudi, ki ne pijejo mleka. Ne smemo
pa tudi spregledati dejstva, da je
špinača eno najbolj alkalnih živil v
kategoriji sadja in zelenjave. Prav
zaradi alkalnosti je zaželeno, da
špinačo uživamo čim pogosteje, kajti s tem znižujemo stopnjo zakisanosti
v telesu.

3.
Čebulo
narežemo
na
kocke
in jo na olju
prepražimo.
M e s o
narežemo
na manjše
koščke in ga
začinimo z
vegeto, majaronom in peteršiljem. Zatem ga dodamo k čebuli ter ga hitro zdušimo.
4. V posodi žvrkljamo jajce, dodamo
smetano za kuhanje in sol ter vse skupaj zmešamo.
5. Večji pravokotni pekač naoljimo
in vanj najprej razporedimo testenine, tako da je dno pekača pokrito.

olje
sol
majaron, peteršilj

Zatem položimo na testenine meso,
špinačo ter sir, ki smo ga predhodno
naribali. Potem postopek ponovimo,
najprej potresemo testenine, nato
meso, špinačo, sir in na koncu še
testenine.
6. Vse skupaj prelijemo še z jajci in
smetano.
7. Pečico segrejemo na 180 °C. Jed
pečemo približno 40 minut. Tik preden je jed pečena, jo lahko posujete
s sirom in jo daste nazaj v pečico
samo za toliko časa, da se sir stopi.
Dober tek!

Irena Rebov

HRASTOV LIST št. 3

NAGRADNA KRIŽANKA

Tokrat bomo izžrebali kar dva nagrajenca, ki
prejmeta:
- Crossboccia PRO Stereo Cubes - družinski paket
zabavne igre sodobnega balinanja
- Crossboccia PRO Ethno Cubes - zabavno igro
sodobnega balinanja
nagrade
podarja

Med prejetimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali srečnega nagrajenca nagradne križanke iz druge številke. Nagrado prejme
Veronika Kreže iz Hrastnika.
Rešitev nove nagradne križanke napišite na dopisnico in s svojimi
podatki (ime, priimek, naslov, telefon) do 31. avgusta 2013 pošljite
na naslov:
Mladinski center Hrastnik
Težje besede: AKMEIZEM, MENORA,
Ulica prvoborcev 1a
MOEN, RIISE, SUND, TIZIAN.
1430 Hrastnik

