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Uvodnik decembrske številke nastaja počasi. Zunaj je že 
temna noč, ceste so prazne, svetijo le še ulične svetilke, ki 
okolico razsvetljujejo s šibko rumeno svetlobo, v kateri počasi 
padajo prve letošnje snežinke. V stanovanju je nastala tišina, 
moji prsti ne udarjajo več po računalniških tipkah. Zdramim 
se in zavem, da že nekaj časa zrem ven skozi okno. Kako 
čaroben pogled!

Naredim nekaj klikov z miško in iz zvočnikov se čisto po tiho, 
da ne zmoti spečih sosedov, zasliši Bela snežinka. Kako rada 
imam to pesem! Je sploh kdo, ki mu ta zimzelena melodija 
ne bi bila pri srcu? Ko zaslišim prve verze, se nasmejim. 

Spomni me na zgodbo, ko smo se ob neki priložnosti ob 
kruhu in mleku zaklepetali s priznanim slovenskim filmskim 
režiserjem. Navdušen, da je zaslišal zasavski dialekt, je z 
nami delil svojo zgodbo. Ko je opravljal še različna dela, je 
med drugim prišel tudi v Hrastnik. Bilo je to pred več deset 
leti, ko so ob gradnji bencinske postaje odkrili rimsko najdi-
šče. On in še dva kolega so pomagali pri izkopavanjih in po 
celem dnevu dela so se odpravili v takratni zadružni dom na 
pijačo. Bil je večer in v gostilni so bili poleg njih še domačini 

… na že kar nekaj popitih kozarčkih. Prišlo je do spora in 
kazalo je na pretep. Trije nesrečniki z našim režiserjem na 
čelu so se že odločili, da poskusijo pobegniti, saj so vedeli, 
da so številčno nemočni proti domačinom.  A nenadoma en 
od trojice izjavi, da ima mogoče rešitev! Da mu morajo le 
zaupati. Domačini so se približevali, rokavi zavihnjeni, pesti 
v zraku … Naša trojica vse bolj živčna in prestrašena, dvom, 
da ima njihov kolega rešitev, pa vse večji.  In nenadoma je 
začel čisto po tiho mrmrati melodijo … Naš režiser si je mislil, 
da je s kolegom konec in da se mu je zmešalo. A domačini 
so upočasnili korak! Vse glasneje je mrmral melodijo in nato 
začel peti … Beeelaaaa … snežinka, ki paaaada … spominja 
me naaaate … Vrli domačini so spustili pesti, na obrazu se 
jim je narisal nasmeh, objeli so naše tri prišleke in skupaj na 
ves glas zapeli Belo snežinko. Druženje z domačini je nato 
trajalo še pozno v noč. Pa tudi zapeli so še kakšno. 

Ja, takšno moč ima naša Bela snežinka, pa čeprav je bila 
zgodba verjetno malce umetniško obogatena. Žal pa ni 
umetniško obogateno trenutno dogajanje na ministrstvu za 
kulturo. Kaj trenutni odnos do kulture pove o nas kot družbi, 
presodite sami, mi vam v branje ponujamo le našo stalnico, 
kolumno Hrastničan grunta, kjer je svoje misli tokrat zapi-
sal slovenski direktor fotografije Simon Tanšek. Kolumna je 
nastala v mescu novembru, zato lahko le upam, da je v času, 
ko berete te uvodne vrstice, situacija drugačna in so filmski 
ustvarjalci že prejeli svoja s pogodbo obljubljena finančna 
sredstva, ki bodo omogočila preživetje tako njih samih kot 
tudi slovenske filmske produkcije. 

Precej kulturnih vsebin vam ponujamo tudi v tokratni številki, 
med drugim tudi o 60-letnici delovanja hrastniške knjižnice. 

Na gospodarskih straneh se dotaknemo častitljivih 160 let 
Steklarne Hrastnik in TKI Hrastnik. Predstavimo vam tudi 
večje občinske investicije, ki so bile izvedene v drugi polovici 
leta, ter nekaj večjih, ki se Hrastniku obetajo v naslednjih 
letih. Zanimiv je tudi intervju z direktorjem Zdravstvenega 
doma Hrastnik Gregorjem Pajićem, nikar pa ne preskočite 
strani s predstavitvijo novega projekta, ki ga z januarjem 
uvajamo v naši občini – Prostofer. Prostovoljci, potrebujemo 
vas!

V branju boste tokrat lahko uživali dlje – pripravili smo vam 
namreč kar dvojno številko. Prinaša pa vam tudi dve prese-
nečenji – eno je naše darilo, ki vam bo olajšalo parkiranje 
na modrih conah v mestu, drugega pa so za vas pripravili 
hrastniški osnovnošolci, še posebej so imeli v mislih starejše 
občane, z željo, da bi jim reševanje popestrilo popoldan 
ali dva.

December bo letos verjetno precej drugačen, a vseeno 
verjamem, da si ga bomo naredili kar se da lepega in 
prazničnega. Pri tem pa nikar ne pozabimo na tiste, katerih 
december morda ni tako čaroben – dovolj je že najmanjše 
dejanje prijaznosti. Predvsem pa ne pozabimo na njih tudi 
v novem letu – prav čas po novem letu je namreč tisti, ko 
so stiske pri ljudeh največje. 

A v tem trenutku odmislite vse slabo, udobno se namestite 
na kavč, pokrijte z debelo odejo, pripravite si dišeč kakav in 
domače piškote in uživajte v branju strani, ki smo jih prip-
ravili za vas. 

Vse dobro in naj bo leto 2021 … srečno!

Mateja Jecl, urednica
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Aktualnega direktorja Zdravstvenega doma Hrastnik 
(ZD) Gregorja Pajića poznamo kot človeka, ki je predan 
svojemu delu in ki svoje zamisli ter želje po izboljšavi 
tudi udejstvuje. Pokazatelj tega so vsekakor njegove 
pretekle vodstvene izkušnje. Bil je direktor Filmskega 
studia Viba film Ljubljana, prodajni direktor v Tespack 
Brestanica, nabavni direktor v TKI Hrastnik, borzni 
posrednik in član uprave Certius, če jih naštejemo le 
nekaj. Tisti, ki ga poznajo, vedo, da ga lokalne proble-
matike že od nekdaj bremenijo in da na občinskih sejah 
večkrat opozori na marsikatero zadevo, saj stremi k 
neprestanemu razvoju Hrastnika. To je tudi razlog, da 
je leta 2010 prvič kandidiral za župana, od takrat je 
tudi svetnik v občinskem svetu. Poleg vsega tega pa 
si v zasebnem življenju najde čas za zbiranje znamk, 
obiskovanje muzejev, gradov in drugih kulturnih objek-
tov, saj izjemno ceni kulturo. Prav tako je ljubiteljski 
čebelar, ogromno časa pa nameni tudi humanitarnemu 
in prostovoljnemu delovanju.

Imate bogate vodstvene izkušnje z različnih področij, pa 
vendar je vodenje zdravstvene ustanove verjetno precej 
drugačen izziv. Kako vam pretekle izkušnje pomagajo pri 
tej novi vlogi?
Vloga direktorja je vloga vodje. Ta vodi ekipo sodelavcev in 
jih motivira za dosego skupnih ciljev. Tako kot trener roko-
metne ali nogometne ekipe mora tudi direktor podjetja ali 
javnega zdravstvenega zavoda komunicirati na način, da 
se skupni cilji dosežejo. V zdravstvu je drugače to, da skupni 
cilj ni zmaga ali profit, temveč zdravstveno varstvo ljudi, kar 
pa je težko opredeliti. Zdravstvenega doma ne ustvarja 
direktor, ampak vsi zaposleni, ki s svojim delom prispevajo 
k skupnim ciljem. Moja želja je, da se sodelavci nenehno 
izobražujejo, pridobivajo tiste izobraževalne vsebine, ki jih 
ljudje potrebujejo, in da nas odlikuje prijaznost. Dokler bom 
v zdravstvenem domu, bom v vsakem svojem dejanju in v 
vsakem razgovoru poudarjal pozitivne vrednote in skrb za 
sočloveka.

Kako se v ZD trenutno spopadate z epidemijo? Kako poteka 
delo?
Za menedžerja so krizne situacije ene izmed situacij, ki se 
jim je treba prilagajati. Zaradi zmanjšanja tveganja in pove-
čanja varnosti pacientov in zaposlenih sem takoj v sredini 
marca imenoval strokovno skupino za krizne razmere, ki 
so jo sestavljali: strokovni vodja, glavna sestra, zdravnica 
družinske medicine, zdravnica pediatrije, zobozdravnica, 
zdravnica medicine dela in predstavnica dežurne službe 

ter reševalne ekipe, po potrebi pa tudi drugi. Strokovna 
skupina se redno sestaja dvakrat tedensko in obravnava 
stanje koronavirusa v občini, v zdravstvenem domu in domu 
starejših in sprejema ukrepe za povečanje zdravstvene var-
nosti občank in občanov.

Med vašimi nalogami so tudi odvzemi brisov za testira-
nje na koronavirus. Koliko testov v povprečju odvzamete 
dnevno in kam nato odpošljete odvzete vzorce?
Različno. Osebni zdravniki se pri vseh pacientih z znaki 
koronavirusa odločijo za odvzem. Odvzemali smo jih tudi 
v domu starejših od vseh oskrbovancev, prišla pa so tudi 
navodila o odvzemu brisov vsem zaposlenim tako v zdra-
vstvenem domu kot tudi v domu starejših. Do sedaj smo 
brise pošiljali na inštitut za mikrobiologijo v Ljubljano, hitre 
teste pa odčitavamo sami.

Kako se na celotno situacijo odzivajo občani? Še posebej 
na morebitno trenutno nedostopnost določenih storitev. 
Občani se v večini odzivajo odgovorno, imamo pa kar nekaj 
ljudi, ki podcenjujejo to bolezen. Podcenjevanje koronavi-
rusa pomeni, da ga lahko s svojo neodgovornostjo širijo na 
drugo osebo. Ne gre zgolj za nas. Pri virusu je tipično to, da 
če poskrbimo za lastno varnost, tako hkrati skrbimo tudi za 
varnost drugih. Znano je, da je koronavirus nevaren pred-
vsem za starejšo populacijo in ljudi s pridruženimi boleznimi. 
Ne vemo pa, kakšne so lahko dolgoročne posledice vseh, ki 
so bolezen preživeli.

»Skupni cilj ni zmaga ali profit, 
temveč zdravstveno varstvo ljudi«

Avtorica: Dijana Stojančić

Spoštovane Hrastničanke, spoštovani Hrastničani,

leto 2020 bo v našem spominu zapisano kot posebno leto, ko smo se 
vsi skupaj naučili, da je v življenju včasih bolje čim manj načrtovati, ker 
se lahko naši načrti čez noč povsem spremenijo. Na lestvici vrednot 
je sedaj pri vseh na prvem mestu zdravje, ki ga večkrat lahkomiselno 
dojemamo kot nekaj samoumevnega. Ob zadrževanju med stenami 
naših domov pa si veliko lažje predstavljamo stisko starejših, ki so ostali 
sami in imajo v danih okoliščinah omejene možnosti za stike z bližnjimi. 

V letu 2021 vam želim vrnitev v normalen ritem življenja, kot smo ga poz-
nali pred pojavom virusa, naj bo naslednje leto polno zdravja, topline 
in solidarnosti ter predvsem časa, da komu nenačrtovano polepšamo 
dan z obiskom, klicem, pismom, zahvalo ali s preprostim objemom ter 
pogovorom. 

Prijetno praznovanje decembrskih praznikov in srečno novo leto 2021!

Marko Funkl, župan
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Se vam zdi, da je odgovornost v drugem valu manj oza-
veščena, kot je bila v prvem?
Ne, odgovornost je popolnoma enaka. Razlika je zgolj v 
tem, da v prvem valu ni bilo toliko virusa med nami, kot 
ga je sedaj. Veliko ljudi je še vedno neodgovornih in kljub 
vedenju, da so bili v stiku ali živijo v istem gospodinjstvu z 
okuženo osebo, nadaljujejo s stiki z drugimi osebami. Veliko 
Imate bogate vodstvene izkušnje z različnih področij, pa 
vendar je vodenje zdravstvene ustanove verjetno precej 
drugačen izziv. Kako vam pretekle izkušnje pomagajo pri 
tej novi vlogi?
Vloga direktorja je vloga vodje. Ta vodi ekipo sodelavcev in 
jih motivira za dosego skupnih ciljev. Tako kot trener roko-
metne ali nogometne ekipe mora tudi direktor podjetja ali 
javnega zdravstvenega zavoda komunicirati na način, da 
se skupni cilji dosežejo. V zdravstvu je drugače to, da skupni 
cilj ni zmaga ali profit, temveč zdravstveno varstvo ljudi, kar 
pa je težko opredeliti. Zdravstvenega doma ne ustvarja 
direktor, ampak vsi zaposleni, ki s svojim delom prispevajo 
k skupnim ciljem. Moja želja je, da se sodelavci nenehno 
izobražujejo, pridobivajo tiste izobraževalne vsebine, ki jih 
ljudje potrebujejo, in da nas odlikuje prijaznost. Dokler bom 
v zdravstvenem domu, bom v vsakem svojem dejanju in v 
vsakem razgovoru poudarjal pozitivne vrednote in skrb za 
sočloveka.

Direktorsko mesto ste uradno prevzeli letos aprila, kot vrši-
lec dolžnosti pa leto pred tem. V kakšnem stanju je bil ZD 
ob nastopu vaše funkcije?
V finančnem smislu je bil v slabem stanju, v dveh letih je bila 
izguba 172 tisoč evrov. V vodstvenem smislu prav tako, saj 
sem bil četrti direktor v enem letu. Tudi medsebojni odnosi 
so bili temu primerno slabi, nekaj zaposlenih je tudi že odšlo, 
nekatere odpovedi pa sem imel na mizi. Konsolidiranje zdra-
vstvenega doma mi je predstavljalo izziv, tako strokovno 
managerski kot tudi človeški. Nisem odpuščal ljudi. Obratno. 
Moj način vodenja je sodelovalni, povezovalni in z lastnim 
zgledom. To, kar velja zame, naj velja tudi za sodelavce, 
tako pri pravicah kot tudi pri obveznostih.

Zdravstveni dom ste v manj kot dveh letih finančno sanirali, 
kar je omogočilo izboljšanje ponujenih zdravstvenih stori-
tev občankam in občanom Hrastnika. Na katerih področjih 
je bilo največ izzivov in problemom ter kaj konkretno se je 
do danes izboljšalo? 
Zgradba zdravstvenega doma je stara in v vseh desetletjih ni 
bila vzdrževana. Temu posvečam dosti pozornosti, saj lepo 
delovno okolje pomeni povečanje zadovoljstva zaposlenih. 
Ogromno se posvečam sodelavcem in vsem, ki so vezani na 
zdravstveni dom. Nihče si ne želi prihajati na delo s cmokom 
v grlu, zato si moramo narediti takšno delovno okolje, v 
katerem bomo hodili v službo zadovoljni. Vedno poudar-
jam, da je zdravstvo storitvena organizacija, zato nas mora 
krasiti prijaznost, spoštljivost in pozitivna usmerjenost. To je 

dolgoročen proces in naj postane vrednota zdravstvenega 
doma. V letu 2019 smo pridobili ISO standard kakovosti 9001, 
s katerim se zavezujemo h kakovostnejšemu delu na vseh 
vidikih. Vsa obvestila in informacije lahko pridobite na naši 
novi spletni strani, ki smo jo uredili v letošnjem letu.

V kadrovski strukturi je bilo nekaj odhodov, ki smo jih 
nadomestili. Problem je pomanjkanje zdravnikov. Iskanju 
zdravnikov posvečam veliko časa, energije in pozornosti. 
Težava je v tem, da jih v Sloveniji enostavno primanjkuje. 
Primanjkljaj je predvsem opazen na področjih družinske 
medicine, ginekologije oziroma praktično kar na vseh pod-
ročjih. V sodelovanju z občino smo v letošnjem letu razpisali 
štipendijo, vendar se nihče ni prijavil. 

Po izgubi priljubljenega zdravnika in strokovnega vodje dr. 
Betima Ejupija smo uspeli pridobiti novega zdravnika in tako 
so zaposleni zdravniki družinske medicine v zdravstvenem 
domu trije: strokovna vodja Vesna Trifoni, dr. med. spec., 
Dragan Ristić, dr. med. spec., od novega leta naprej pa 
tudi Muamer Mušić, dr. med. spec. S tem imamo pokrite 
ambulante družinske medicine. 

Letos smo vzeli nazaj koncesijo zobozdravstva in jo uveljavili 
v otroški in odrasli zobni ambulanti na Dolu pri Hrastniku, 
za katero sem prepričan, da je velika pridobitev. Nazaj smo 
vzeli tudi koncesijo patronaže in zaposlili magistro zdra-
vstvene nege. Tudi v letu 2021 imamo predvideno pridobitev 
še kakšnega programa. Več programov pomeni večje zdra-
vstveno varstvo za ljudi, več izobraževanja in znanja za 
zaposlene in boljši finančni rezultat.

V letošnjem letu smo usposobili in adaptirali prostor 
zobozdravstvene ambulante na Dolu pri Hrastniku, adap-
tirali in uredili šolsko zobozdravstveno ambulanto v OŠ, 
prenovili laboratorij, do konca leta pa bomo prenovili 
prostore fizioterapije. Kupili smo nekaj novega pohištva, 
dve terapevtski mizi, veliko medicinske opreme, avto za 
patronažo, zobozdravstveni stol na Dolu, profesionalni 
defibrilator za nujno reševalno vozilo, nujno potrebni raz-
kuževalnik prostorov (ki ga posodimo tudi domu starejših), 
vlagali smo v informatiko, kupili nov server itn.

Že konec lanskega leta, torej manj kot eno leto po pre-
vzemu funkcije, ste leto že uspešno zaključili s pozitivno 
ničlo. Številke za letošnje leto so bile na začetku leta izje-
mno obetajoče, pričakoval se je celo plus. A nato je prišla 
epidemije, zaustavilo se je izvajanje programov … Bo to 
vplivalo tudi na končne številke, bo poslovanje letos zaradi 
ukrepov in epidemije negativno?
V letu 2019 nismo imeli pozitivne ničle, temveč 100 tisoč 
evrov pozitivnega rezultata. Letos prav tako pričakujemo 
pozitiven rezultat. Tudi država je v času prve epidemije 
priskočila na pomoč, sprejemajo se zakoni tudi za pomoč 
v drugi epidemiji.

Nekateri programi so bili izvedeni, drugi ne. Temu primerno 
so bili tudi stroški nižji. Kaj bo v celoti to finančno pomenilo, 
bomo videli ob končnem obračunu ZZZS v mesecu febru-
arju 2021. Žal imamo takšen način financiranja primarnega 
zdravstva, da do zadnjega obračuna ne vemo, koliko pri-
hodkov bomo prejeli.

Kaj pa zastavljeni programi? Vam jih bo vseeno uspelo 
izpolniti in ali bo prišlo do zadržanja sredstev?
Izvedli smo vse aktivnosti, ki smo jih lahko, nekatere aktiv-
nosti pa so bile tudi prepovedane. Trudimo se, da izvedemo 
prav vse, povezano s pacienti, ki potrebujejo zdravstveno 
varstvo. Zavedamo se, da je včasih nezadovoljstvo tudi 
upravičeno, vendar sta količina in način dela drugačna in 
posledično tudi veliko težja. V času dela ambulante smo 
imeli dnevno tudi več kot 200 telefonskih klicev. Poleg tega 
pa je treba urediti tudi dokumentacijo za vsakega pacienta 
in ZD.

Letošnje leto je bilo za ZD Hrastnik še posebej težko − umrl 
je dr. Betim Ejupi, izjemno priljubljen, spoštovan in mlad 
družinski zdravnik, ki je bil tudi strokovni direktor ZD. Kako 
ste njegovi sodelavci sprejeli to vest in kakšen udarec je 
njegova smrt prizadejala zdravstvenemu domu?
Izredno težko smo sprejeli to novico. Osebno lahko rečem, 
da včasih še vedno čakam, da pride na kavico, me z nasme-
hom pozdravi in pove kakšno šalo ali anekdoto. Dr. Betima 
Ejupija sem osebno povabil k sodelovanju, mu ponudil 
strokovno vodenje in ga prepričal, da se je vrnil v ZD. Naj 
vam razkrijem, da sem kot človek od Betima dobil največji 

poklon, ko je enkrat na kavici v Litiji rekel: »Veš Gregor, če 
bi kdorkoli drug razen tebe sedaj sedel nasproti mene, ni 
prav nobene možnosti, da bi prišel nazaj na delo v Hrastnik.« 
Pa je na osnovi osebnega odnosa prišel in bil od samega 
začetka del vodilne ekipe, v kateri smo trije – direktor, stro-
kovni vodja in pomočnica direktorja za zdravstveno nego 
(glavna sestra). Dnevno se odločamo o strokovnih in orga-
nizacijskih vprašanjih, prav tako pa držimo ekipo pokonci. 
To vključuje motivacijo, veselje ob uspehih, reševanje raz-
ličnih težavnejših razmer, organizacijo dela itd. Prav zaradi 
tega je bila izguba zdravnika izjemno težka, saj je bil eden 
izmed nosilcev. 

Zelo hitro je bilo treba reagirati in najti ne le zamenjavo za 
strokovno vodenje, temveč tudi zamenjavo njegove ambu-
lante, ki je zelo zahtevna. V njej so večinoma starejši ljudje, 
ki so pogosteje nagnjeni k boleznim, zato je potrebno izva-
jati veliko aktivnosti. Strokovna vodja je postala dr. Trifoni, 
ambulanto pa bo po novem letu prevzel dr. Mušič, ki smo 
ga prav tako uspeli pridobiti nazaj. Ekipno delo je tisto, ki je 
izjemnega pomena, in v okviru ekipnega dela zadovoljstvo 
in pozitivna energija. Tega se premalo zavedamo.

Vemo, da je v Hrastniku kot majhnem kraju težje pridobiti 
zdravnike kot v nekaterih drugih mestih, zato se moramo 
kot občanke in občani zavedati, da njihova pripravljenost 
delati pri nas ni samoumevna. Dajmo jim spoštovanje in 
s tem priznanje in zahvalo, da delajo v našem kraju. Kot 
pacienti izkažimo hvaležnost. 

INTERVJU INTERVJU
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Kaj pa področje ginekologije? Kdaj zapolnitve mest priča-
kujete na teh področjih?
Na ginekologiji je položaj enako težak, vendar je rešitev 
lahko drugačna. V nekaj letih se bomo v Litiji, Hrastniku, 
Radečah in Laškem, verjetno pa tudi v Trbovljah, soočili s 
pomanjkanjem ginekologov. Na drugi strani izvajajo pri-
marni program ginekologije tudi na sekundarni ravni v 
Splošni bolnišnici Trbovlje, kjer pa zaposlujejo pet specia-
listov ginekologije. Če bi država sprejela usmeritev, da se 
primarna ginekologija izvaja na primarni ravni, sekundarna 
pa na sekundarni, bi bil problem za vse naštete kraje v tre-
nutku rešen. Ginekologi iz bolnišnice bi bili delno zaposleni 
v primarnem zdravstvu, delno pa bi opravljali naloge v 
sekundarnem zdravstvu. Predloge sem že posredoval na 
različne inštitucije.

Je pomembno, da se občani opredelijo za izbranega 
zdravnika?
Vsekakor. Vsi občani, ki niso opredeljeni, nimajo zdravstve-
nega varstva. Finančno pa zdravstveni dom dobi plačilo 
na odstotek opredeljenosti ne glede na to, če oseba pride 
v ZD na neko storitev ali ne. Najbolje bi bilo, da bi bili prav 
vsi prebivalci opredeljeni do osebnega zdravnika. Če ga 
nimaš, praktično nisi zavarovan in ne moreš dostopati do 
zdravstvenih storitev. 

Na tem mestu pozivam vse občanke in občane občine 
Hrastnik, da se vsi, ki nimajo opredeljenega osebnega 
zdravnika, opredelijo. Opredelitev do osebnega zdravnika 
pomeni za paciente zdravstveno varstvo in plačilo zdra-
vstvenih storitev, za zdravstveni dom pa finančne prihodke, 
brez katerih ne moremo dolgoročno preživeti in se razvijati. 

Zaposleni v zdravstvenem domu, za katere se lahko občanke 
in občani opredelijo, so strokovna vodja Vesna Trifoni, dr. 
med. spec., Dragan Ristić, dr. med. spec., in Muamer Mušić, 
dr. med. spec.

Pred slabima mesecema je vse presenetila novica o vla-
dnem poskusu sprejetja predloga reorganizacije nujne 
medicinske pomoči (NMP), kar bi za Hrastnik in Zagorje 
pomenilo ukinitev dežurnega zdravnika v nočnem času. 
Predlog je bil nato po odzivih s terena v zadnjem trenutku 
umaknjen z dnevnega reda. Ne gre za prvi takšen poskus. 
Zakaj menite, da takšna reorganizacija za Hrastnik ne bi 
bila dobra?
Predlog reorganizacije NMP v Zasavju ni šel po redni poti 
preko Združenja zdravstvenih zavodov, ampak preko 
Zdravniške zbornice Slovenije, za katerega v ZD nismo vedeli. 
Prav tako za takšen predlog niso vedeli v ZD Zagorje in ZD 
Ribnica, ki ju tudi zadevajo te spremembe. O predlogu pa 
niso bili obveščeni niti naši ustanovitelji, kar je nesprejemljivo. 
Udeleženci tega predloga so bili predstavniki ZD Trbovlje. 
Predlagati spremembe organizacije neke inštitucije, ne da 

bi inštitucija za to vedela in se s spremembami strinjala, je 
škodljivo, podlo in manipulativno. Velja poudariti, da je Vlada 
RS takšen neusklajen predlog zavrnila.

Sam stremim k temu, da bi se dogovorili za rešitev, ki bi 
bila dobra tudi za naš kraj, za naše ljudi. Nesprejemljivo je, 
da imajo v Trbovljah prebivalci dostopnejše zdravstveno 
varstvo od prebivalcev v Hrastniku. Ne smemo pozabiti, da 
imamo steklarsko, kemično in druge industrije, ki ves čas 
delujejo. Temu primerno so tudi zdravstvena tveganja večja.

Sprejemljiv predlog v občini Hrastnik je organizacija dežurne 
službe čez dan vse dni v tednu in ekipe nujnega reševal-
nega vozila 24 ur na dan vse dni v tednu. Takšen predlog 
je bil oblikovan tudi že v prejšnjih mandatih, vendar nikoli 
realiziran.

Navkljub vsem izzivom v letošnjem letu je zdravstvenemu 
domu vseeno uspelo pridobiti standard kakovosti ISO 9001. 
Nam lahko poveste malo več o tem?
ISO standard je standard kakovosti. Temu se je zavezalo že 
prejšnje vodstvo, potem pa so za kakšni dve leti zaustavili 
izvajanje zaradi kritične finančne situacije. Sam sem vse 
skupaj nadaljeval in s sodelavci uspel pridobiti ta standard. 
V decembru oziroma v januarju bomo imeli prvo presojo. 
V bistvu gre pri standardu kakovosti za zavezo vodstva in 
sodelavcev, da se vseskozi teži h kakovostnejšemu opra-
vljanju zdravstvenih storitev, urejenosti dokumentacije, kar 
pomeni, da so opredeljeni in dokumentirani vsi procesi in 
obrazci, ki se uporabljajo. V organizaciji se točno ve, kdo je 
odgovoren za določeno področje in na kakšen način pro-
cesi delujejo. Tako smo lahko učinkovitejši, prej zaznamo 
in ocenimo tveganja ter ukrepamo. Kakovostnemu izva-
janju storitev smo zavezani vsi zaposleni. V načrtu imamo 
tudi nadgradnjo poslovnih programov, spremembo načina 
zajemanja in obdelave podatkov, uvedbo kontrolinga ter 
izdelavo sistema kazalnikov, ki nam bodo omogočali hitre 
in prave odločitve.

Načrti za prihodnost? Se bo, po izkušnjah tega leta, epi-
demija po vašem mnenju umirila? Lahko naše zdravstvo 
preživi še en val?
V letošnjem letu se epidemija zagotovo ne bo umirila. Upam 
pa, da se ne bo dodatno širila in da bodo številke do novega 
leta upadle. Situacija se bo umirila po uveljavitvi cepljenja. 
Treba pa bo tudi spremeniti način življenja, saj nič ne bo 
tako, kot je bilo. V kolikor bi še kdaj morebiti prišlo do stanja 
epidemije, bomo morali znati odreagirati na dane razmere, 
predvsem pa v prvi vrsti poskrbeti za to, da bomo z odgo-
vornim vedenjem zaščitili tako druge kot tudi sebe. Način 
življenja bo vsekakor treba prilagoditi. Menim pa, da nas 
je stanje epidemije naučilo o tem, kaj je zares pomembno 
v življenju. Sedaj je čas, ko se lahko zazremo vase in spoz-
namo, kaj je bistvo življenja.

Sovretov pohod
Avtorica: Lilijana Oplotnik  •  Foto: Branko Klančar

Koronavirus, medsebojna razdalja, zaščitne maske … Kljub 
temu je padla odločitev – Sovretov pohod bo. Z upošte-
vanjem ukrepov in prilagojen trenutnim razmeram, a še 
vedno z željo, da obeležimo spomin na našega velikega 
rojaka Antona Sovreta.

V soboto, 3. oktobra 2020, so se številni pohodniki z železni-
ške postaje v Hrastniku in z dvorišča pred športno dvorano 
Dolanka na Dolu pri Hrastniku odpravili proti Šavni Peči, na 
že 17. Sovretov pohod. Organizacija je bila v rokah zavodov 
in društev – Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik, Občine 
Hrastnik, Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik, Turističnega 
društva Hrastnik, Planinskega društva Dol, KS Krnice – Šavna 
peč, krajanov Kovka, Krnic in Šavne Peči … 

Pohodniki so se ob poti lahko okrepili s čajem in pecivom, ki 
so ga spekle prijazne krajanke Krnic in Kovka, po prihodu v 
Šavno Peč pa jih je čakala topla malica. Kulturni program pri 
Sovretovem obeležju sta izvedla pevka Neva Marn Hafner 
in učenec Glasbene šole Hrastnik Jakob Hafner, pohodnike 
pa je nagovorila tudi klasična filologinja in prevajalka ter 
dobitnica Sovretove nagrade za leto 2011 dr. Nada Grošelj. 

Tokratnemu pohodu so se pridružile tudi kandidatke za izbor 
miss Slovenije, ki bo potekal v prihodnjem letu v Hrastniku.

Tisti, ki so se pohoda udeležili petkrat ali desetkrat, so 
prejeli priznanja, ki jih je podelila Fanči Moljk, pobudnica 
Sovretovega pohoda. Po končanem programu in druženju z 
omejitvami so se pohodniki vračali v dolino in obljubili, da se 
prihodnje leto zopet srečamo na že 18. Sovretovem pohodu. 
Vztrajali bomo in ohranjali spomin na enega naših največjih 
in najuspešnejših prevajalcev. 

INTERVJU KULTURA

Kandidatke za izbor Miss Slovenije z aktualno nosilko naslova

Pohodniki pot začnejo s hrastniške ali dolske strani. 

Slavnostna govornica dr. Nada GrošeljPriznanja pohodnikom, ki se pohoda udeležujejo že več let zapored. 
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Ozvezdja na zimskem nočnem nebu in horoskopi 

Vilenica v Hrastniku: Poezija pod zvezdnatim nebom

Avtorica: Jana Klinc Češnovar

Avtorica: MJ

V oktobru in novembru smo si v hrastniški knjižnici lahko ogle-
dali razstavo Društva zasavskih klekljaric Srčevke. Članice 
društva so z metaliziranimi nitmi klekljale ozvezdja Oriona, 
Perzeja, Bika, Voznika, Dvojčka, Velikega psa, Malega psa 
in Zajca ter Eridana po svojih avtorskih vzorcih.

»Idejo za to tematiko smo dobile na pohodu po Orionovi 
poti, ki poteka v okolici Jurkloštra. Orionova pot je speljana 
po sledeh starodavnih kultur skozi kraje in predele, za katere 

Hrastnik je bil tudi letos eno od prizorišč Vilenice, v petek, 
11. septembra, smo tako gostili literarni večer s Kajo Teržan, 
slovensko avtorico. Če je lani dogodek potekal v rudni-
ški jami, smo ga letos vrnili nad zemljo − v amfiteater pri 
bazenu. Dogodek je potekal na prostem, omogočen je bil 
tudi prenos v živo, ki ga je omogočil lokalni kabelski operater 
Elstik Hrastnik. 

Kaja Teržan je odraščala v Škofji Loki in Stockholmu. Študij 
umetnostne zgodovine in sociologije na Filozofski fakulteti 
v Ljubljani je predčasno prekinila in se preusmerila na širše 
področje sodobnoplesne performativne prakse. Leta 2015 je 
pri Centru za slovensko književnost v zbirki Aleph izšel njen 
pesniški prvenec Delta, ki je bil nominiran za Veronikino 
nagrado. Konec leta 2018 je pri Alephu izšla tudi njena druga 
pesniška zbirka Krog, ki je bila nominirana za nagrado kri-
tiško sito. Zanjo je prejela Jenkovo nagrado.

pater dr. Karel Gržan v knjigi V znamenju Oriona sklepa, da 
je bilo tam megalitsko svetišče, »središče sveta« v trikotu med 
Savinjo, Savo in Sotlo. Številna doslej večinoma neznana 
gradišča − več sto metrov dolgi zidovi, ruševine naselbin, 
ki z izjemno natančnostjo sledijo zvezdni razporeditvi − to 
tezo potrjujejo. Dr. Gržan nam je zaupal, da o tej temi piše 
drugo knjigo in upamo, da se kdaj predstavimo tudi skupaj. 
Prvič smo vsa naša »Ozvezdja« predstavile prav v Jurkloštru 
v mesecu avgustu,« so ob razstavi povedale Srčevke. 

Na ozvezdja pa se nekako nave-
zujejo tudi horoskopi, za katere 
so zbrale tako domače kot tuje 
vzorce. Želele so predstaviti raz-
lične klekljarske tehnike in stile, zato 
so izbrale tri oz. štiri serije vzorcev. 
»Horoskope smo tako delale kot 
klasične bele »idrijske« čipke po 
vzorcih Irme Pervanja, kot moderne 
barvne čipke v barvah posame-
znih znamenj po vzorcih Ivane 
Domanjove in dvojni horoskop v beli 
barvi v moderni izvedbi na podlagi 
vzorcev Martine Bruggeman.«

V delu imajo že nove zanimive čipke 
in čeprav se ne morejo zbirati, klek-
ljajo skupaj, pa vseeno narazen 

– doma.

Razstava grafik Hrastničanke Klare Sapor
Avtorica: Tanja Butara

Klara Sapor obiskuje Gimnazijo Celje − Center, program 
umetniška gimnazija – likovna smer. Rada ima vse, kar je 
povezano z likovno umetnostjo. Že od otroštva rada ustvarja, 
ne samo v šoli, ampak tudi v prostem času. V drugem letniku 
gimnazije se je spoznala z grafiko, ki je kmalu postala njena 
najljubša tehnika. Inspiracijo jemlje predvsem iz grške mito-
logije, antičnega kiparstva in vsakdanjega življenja. Rada 
bere, poleg ustvarjanja z grafiko pa tudi slika, riše in šiva. 
Po srednji šoli izobraževanja sicer ne bo nadaljevala v tej 
smeri, a pravi, da bo umetnost zagotovo ostala del njenega 
vsakdana. 

Klara Sapor se je v hrastniški knjižnici preizkusila v vlogi 
mentorice na grafični delavnici. Demonstrirala nam je, 
kako polepšati obrazne »korona« maske. Iz posebne pene 

Poredna Vivi v Hrastniku
Avtorica: Lilijana Oplotnik  •  Foto: Iztok Kurnik

Ste jo srečali? Če ste se nam 15. septembra pridružili v 
Delavskem domu Hrastnik, ste lahko videli in slišali, da ni 
od muh. Vivi, ki jo je odlično odigrala Lara Janković, nas je 
skozi svojo življenjsko zgodbo popeljala v malo drugačen 
svet, svet prostitutke, ki je običajno zavit v tančico skrivnosti. 
A Vivi nima skrivnosti. Odkrito je spregovorila o lepih, sreč-
nih, zanimivih in tudi žalostnih zgodbah, ki so krojili njeno 
usodo. Ima svoja načela, od katerih nikoli ne odstopa, kar je 
krasna lastnost. Na »sprehodu« skozi zanimive in nevsakda-
nje dogodivščine smo preživeli prijeten večer in se zamislili 
ob marsikateri življenjski resnici.

Predstava je bila odigrana v sklopu abonmajske sezone 
2019/20, saj nam celotnega programa zaradi ukrepov ob 
epidemiji ni uspelo izpeljati v predvidenem terminu. Seveda 
smo se tudi tokrat držali vseh navodil in naše abonente 

Razstava Foto kluba Hrastnik
Avtorica: Lilijana Oplotnik

Člani Foto kluba Hrastnik ostajajo zvesti svoji tradiciji in 
vsako leto v delavskem domu pripravijo razstavo. Tudi letos 
je bilo tako, a z majhnimi spremembami. Iznajdljivi člani 
kluba so svoje fotografije tokrat razstavili kar na proče-
lju delavskega doma, saj trenutne razmere ne dovoljujejo 
izvedbe klasičnih razstav. Zanimivo, pa še več mimoidočih 
si jo je lahko ogledalo.

Ciril Bec, Jernej Biderman, Tomaž Gnus, Matjaž Kirn, Ana 
Kovač, Maja Rozman, Tilen Sotler, Vid Stopa, Boris Špajzer, 

smo izdelali modelčke (ježke, gobice, drevesa, listje ...), te 
motive povaljčkali z različnimi barvami in odtisnili na masko. 
Obiskovalci delavnice so si ogledali tudi razstavo grafike, ki 
je nastala izpod rok mlade likovnice. 

razdelili v dve skupini, ki sta si predstavo ogledali v različnih 
terminih. Kljub temu je bil občutek, da smo po dolgem času 
spet v gledališču, nadvse prijeten. Nobena alternativa ne 
more nadomestiti živega stika in kot pribito drži, da brez 
gledalcev ni gledališča. Upamo, da se bo trenutna situacija 
čim prej umirila in bo gledališče ponovno zaživelo v vsem 
svojem sijaju.

Simon Tanšek, Andrej Zdovc in Jure Zupanek so pripravili 
lepe in zanimive fotografije, ki so bile na ogled od 26. 10. 
do 16. 11. 2020 in to kar 24 ur na dan.

Pesnica je obiskovalcem pričarala resnično čaroben večer, 
saj je poleg odgovorov na vprašanja Simone Solina, ki je 
večer vodila, zbranim v poslušanje ponudila tudi delček 
svoje poezije. 

KULTURA KULTURA
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Razvoj hrastniške knjižnice
Avtorica: mag. Mateja Planko  •  Foto: arhiv, Branko Klančar

Letos 60 let delovanja obeležuje Knjižnica Antona Sovreta 
Hrastnik, ki je na podlagi odloka Občinskega ljudskega 
odbora začela delovati kot samostojni zavod pod imenom 
Ljudska knjižnica Hrastnik. V teh letih je na področju knjižni-
čarstva prišlo do korenitih sprememb, predvsem na področju 
razvoja informacijske tehnologije, storitev in dejavnosti za 
njene uporabnike ter posodobitve prostorov. 

V Hrastniku segajo začetki knjižnice v 19. stoletje. Zavedni 
Slovenci so na Dolu pri Hrastniku ustanovili bralno društvo, 
v Hrastniku pa leta 1907 narodno čitalnico, kjer so prirejali 
veselice, plese, veseloigre in izlete. Zbirali so tudi knjige, ki 
so jih posojali predvsem svojim članom (Vučetič, 1989).

Razvoj knjižničarstva v Hrastniku od samih začetkov do 
leta 1987 je podrobno v svoji diplomski nalogi in kasneje 
v članku opisala nekdanja direktorica hrastniške knjižnice 
Marija Vučetič.

Med prvo svetovno vojno je knjižničarsko delovanje popol-
noma zastalo, po vojni pa se je zlasti delavska mladina 
združevala v razna društva (Vesna, Svoboda, Vzajemnost). 
V okviru društev so delovale tudi knjižnice, ki so imele sicer 
skromen nabor knjig, vendar že precej stalnih bralcev.

V Hrastniku je društvo Svoboda delovalo v zgornjem in spo-
dnjem delu mesta, zato sta bili tudi dve knjižnici. Knjižnici 
so vodili »knjižničarji«, ki so bili hkrati odborniki društev. 
Odprti sta bili enkrat do dvakrat tedensko. Bralci so plačevali 
izposojnino, da so lahko knjižničarji dobavljali nove knjige.

To lepo knjižnično rast pa je pokončala druga svetovna 
vojna, ko je večji del knjižničnega nabora izginil ali propa-
del. Po vojni je prizadevna hrastniška mladina začela zbirati 
ostanke raznesenih knjig. Ustanovljeno je bilo Sindikalno kul-
turno-umetniško društvo Aleš Kapla, ki je v zgornjih prostorih 
nekdanjega Konzuma ustanovilo knjižnico. Kasneje je skrb 
za razvoj knjižnice prevzel Ljudski odbor Občine Hrastnik. 

Ustanovljena je bila Ljudska knjižnica Hrastnik, ki je leta 1960 
postala samostojni zavod. Sledilo je obdobje strokovnega 
urejanja po takratnih sodobnih knjižničarskih metodah. Vse 
knjige so bile vpisane v inventarno knjigo, hkrati pa so bili 
izdelani tudi katalogi. Urejeni sta bili kartoteka bralcev in 
evidenca o izposojenih knjigah. Nakup knjižničnega gra-
diva je bil zelo skromen, saj je bilo razpoložljivih sredstev 
za nakup knjig malo.

Novo upanje za knjižnico je bil nov Zakon o knjižničarstvu 

leta 1961, ki je zahteval ustanavljanje matičnih knjižnic v 
občinah, kar je hrastniška knjižnica leta 1967 tudi postala. 

Leta 1972 se je knjižnica preselila v preurejene spodnje 
prostore Konzuma. Dobila je sodobno opremo in ločena 
oddelka za odrasle in mladino. Poleg matične knjižnice je 
imela še dve izposojevališči: na Dolu pri Hrastniku in na 
območju današnje Krajevne skupnosti Steklarna Hrastnik. 
Število katalogov se je povečalo, poleg knjig pa so bili bral-
cem na voljo tudi časniki in časopisi. Dejavnost se je razširila 
tudi na organizirano vzgojo mladih bralcev s pravljičnimi 
uricami, pedagoškimi urami, knjižnimi ugankami, kvizi in 
podobno. 

Po izdaji Zakona o združenem delu se je knjižnica zaradi 
premajhnega števila zaposlenih leta 1980 združila z orga-
nizacijo Kulturno-rekreacijski center 14. oktober Hrastnik. 
Prizadevala si je, da bi presegla svojo tradicionalno vlogo 
zbiranja ter hranjenja gradiva in da ne bi bila samo prostor, 
kjer se izposojajo knjige, ampak bi postala kulturno bogato 
in družabno središče Hrastnika.

Leta 1984 se je preselila v prostore dijaškega doma, v 
današnji Dom starejših Hrastnik. S pridobitvijo čitalnice so 

se odprle možnosti za organiziranje kulturnih prireditev 
(Vučetič, 1989).  

V obdobju od leta 1990 so se začele slovenske knjižnice 
povezovati v računalniško-informacijsko mrežo. Vzpostavil 
se je avtomatiziran nacionalni vzajemni bibliografski sistem.

V letu 1996 je IZUM Maribor v sodelovanju z ministrstvom za 
kulturo v hrastniško knjižnico namestil programsko opremo 
COBISS, skrbel za delovanje in vzdrževanje računalniškega 
sistema, na katerem deluje še danes. Začela se je razvijati 
knjižnična dejavnost z načrtnim in rednim nakupom knji-
žničnega gradiva. 

Leta 1998 se je knjižnica poimenovala po rojaku Antonu 
Sovretu. Velika zasluga gre nedvomno Hedviki Pavlica 
Kolman, nekdanji bibliotekarki v knjižnici na Oddelku za 
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, ter 
Fanči Moljk, glasnici Antona Sovreta, ki je aktivno delovala 
in si prizadevala za populariziranje našega rojaka. 

Žal pa sta v tem obdobju zamrli izposojevališči na območju 
Steklarne Hrastnik in na Dolu pri Hrastniku, ki ju je bilo treba 
zaradi neustreznih prostorov zapreti. 

Novi Zakon o knjižničarstvu leta 2001 je v knjižničarsko stroko 
uvedel precej novosti, predvsem na področju dejavnosti, 
ustanovitve, financiranja in nadzora knjižnic. Z uveljavitvijo 
Zakona o knjižničarstvu in s sprejetjem Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik, ki je bil 
sprejet na Občinskem svetu 3. 10. 2002, se je knjižnica odce-
pila od Kulturno-rekreacijskega centra Hrastnik in postala 
samostojni javni zavod.

Glede na naloge in dejavnosti, ki jih je knjižnica izvajala, je vse 
večje težave predstavljala prostorska stiska. Knjižnica je delo-
vala na 267 m² prostora. Začasna rešitev se je našla tako, da 
so se v mladinski oddelek namestile premične police, ki so jih 
knjižničarke premaknile in tako pridobile prostor za prireditve.

V knjižnici sta bili v letu 2004 dve računalniški mesti za upo-
rabnike, in sicer za uporabo kataloga ter dostop do interneta 
in podatkovnih zbirk. 

Ena od pomembnejših nalog knjižnice je tudi zbiranje 
domoznanskega gradiva. V letu 2005 je bila oblikovana 
zbirka 715 starih razglednic in fotografij z območja občine 
Hrastnik. Zbirka je namenjena proučevanju domoznanstva, 
priložnostnim razstavam, domoznanskemu večeru Hrastnik 
na starih razglednicah ter zgodovinski urici, ki jo knjižnica 
organizira za hrastniške osnovnošolce.

V letu 2006 je v knjižnici prišlo do pomembne pridobitve 
e-knjižnice. Knjižnica je uspešno kandidirala na razpisu 
ministrstva za kulturo za nakup informacijske in komunikacij-
ske opreme za uvedbo e-knjižnice, iz sredstev investicijskega 
transferja Občine Hrastnik pa je bila preurejena čitalnica in 
nabavljena ustrezna pohištvena oprema. Slovesna otvoritev 
e-knjižnice je bila 2. oktobra 2006.

Knjižnica je v letu 2007 zaradi adaptacije Doma starej-
ših Hrastnik delovala na dveh lokacijah, in sicer mladinski 
oddelek v poslovni stavbi v centru Hrastnika in oddelek za 
odrasle na sedežu knjižnice. Konec meseca junija 2008 se 
je mladinski oddelek preselil nazaj na staro lokacijo. 

Še vedno pa se je knjižnica soočala s pomanjkanjem stro-
kovnega kadra in z neustreznimi prostorskimi pogoji. V 
knjižnici je primanjkovalo prostora za pregledno ureditev 
knjižničnega gradiva in za ostale dejavnosti ter storitve knji-
žnice. Poleg tega ni bilo urejeno parkirišče za zaposlene in 
obiskovalce. Knjižnica je bila umaknjena iz centra Hrastnika 
in tako mnogim potencialnim uporabnikom knjižnice težje 
dostopna. Kar pa se tiče njene opreme, tako pohištvene 
kot tudi informacijsko-komunikacijske, je bila že stara in 
dotrajana. Ustanoviteljica se je zavedala, da je treba pro-
blematiko rešiti. 

KULTURA KULTURA

Delavski dom v Hrastniku, zgrajen 1910, vir Gestrin, Ferdo in Melik, Vasilij: Slovenska zgodovina od konca osemnajstega stoletja do 1918. Ljubljana Državna založba Slovenije.
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Tako je leta 2010 Hrastnik v središču mestnega jedra dobil 
nove prostore knjižnice z večjimi in primernejšimi prostori ter 
s povsem novo opremo. Z novo celostno grafično podobo 
je knjižnica pridobila na boljši prepoznavnosti in original-
nosti. Izdelana je bila spletna stran, članske izkaznice ter 
promocijski material.

Občani kot zaposleni so bili ponosni na novo sodobno knji-
žnico: svetlo, sijočo, prostorno, žarečo in moderno opremljeno. 

Nova knjižnica ima večje in ustreznejše prostore na povr-
šini 456 m². Čeprav ima knjižnica en izposojevalni pult, je 
razdeljena na oddelek za otroke in mladino ter oddelek za 
odrasle. Omogočen je dostop tudi gibalno oviranim ljudem, 
kar pomeni, da knjižnica v skladu s svojim poslanstvom uve-
ljavlja splošno dostopnost knjižničnega gradiva, informacij 
in storitev prav vsem svojim članom. Na oddelku za odrasle 
je sodobno opremljena računalniška učilnica z devetimi pre-
nosnimi računalniki, ki omogočajo uporabnikom brezplačno 
pregledovanje spletnih vsebin, elektronske pošte, pisanje in 
oblikovanje besedil ter pregledovanje podatkovnih zbirk. 

Knjižnica je s svojo novo podobo zaživela in postala infor-
macijsko in socialno središče izobraževanja otrok, mladine 
in odraslih. Letno knjižnica pripravi več kot dvesto dogod-
kov, t. j. delavnic, predavanj, pravljičnih ur, ustvarjalnic, 
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bibliopedagoških ur in podobno. S preselitvijo v nove pro-
store je postal uresničljiv tudi marsikateri novi projekt.

V letu 2011 ob svetovnem dnevu knjige, 23. aprila, je knjižnica 
pričela s projektom bralne značke za odrasle, ki smo ga 
poimenovali Hrastničani beremo. Bralna značka je projekt 
spodbujanja bralne kulture pri odraslih, bralcem pa je tudi 
ponujeno aktualno in kakovostno leposlovno gradivo. Prav 
tako se je porodila zamisel o festivalu knjižnice, s katerim bi 
se izpolnila potreba po uvajanju novih dejavnosti knjižnice 
kot kulturno-izobraževalnega središča. 

V letu 2010 oz. s pridobitvijo novih prostorov je bila obli-
kovana stalna zbirka, poseben del domoznanske zbirke 
»Sovretov kotiček«: zbirka del rojaka, prevajalca, klasičnega 
filologa in humanista, akademika prof. Antona Sovreta, po 
katerem je poimenovana knjižnica. Zbrana zbirka je urejena 
v posebni vitrini.

Projekt »Kufe klub«, prvič organiziran v letu 2018, je name-
njen vedoželjnim in ustvarjalnim uporabnikom knjižnice, ki 
imajo veselje do branja, pisanja, pripovedovanja, posluša-
nja in raziskovanja. Gre za druženje, krepitev medsebojnih 
odnosov in solidarnosti ter spodbujanje medgeneracijskega 
povezovanja in prostovoljstva. Aktivnosti in tematike imajo 
poudarek na domoznanstvu.

V letu 2018 se je začel izvajati tudi bralni krožek za oskrbo-
vance Doma starejših Hrastnik. Skupina bralnega krožka 
se srečuje enkrat mesečno ob predhodni najavi. V večna-
menskih prostorih Doma starejših Hrastnik knjižničarka bere 
kratko prozo, novele ali krajše zgodbe. Krožka se udeležujejo 
starostniki, ki sami ne morejo brati, a radi poslušajo branje 
leposlovja.

Izposoja na domu je storitev, ki je ponovno zaživela v letu 
2018. Članom naše knjižnice omogoča, da jim knjižnično 
gradivo dostavimo na dom brezplačno. Z izposojo na domu 
želimo vsem občanom, ki bi želeli brati oz. obiskovati knji-
žnico, vendar zaradi bolezni ali oslabelosti ne morejo priti 
do knjižnice, omogočiti dostavo gradiva na dom.

Zamisli za nove projekte in dejavnosti hrastniškim knjižničar-
kam ne zmanjka. Z inovativnostjo, znanjem, motiviranostjo, 
predanostjo in delovno vnemo je mogoče izpeljati dejav-
nosti, ki ne zahtevajo veliko finančnih vložkov, prinesejo pa 
lahko odlične rezultate na kulturnem in družbenem področju 
Hrastnika. 

KULTURA KULTURA

Novi prostori v središču mestnega jedra

Knjižnica danes

Selitev v nove prostore

V knjižnici potekajo številne aktivnosti, idej jim ne zmanjka.
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Hrastničan grunta ...

Kulturniki smo marsikomu žebelj v načinu razmišljanja. O nas se pojavljajo vprašanja, zakaj sploh ustvarjamo kulturo, zakaj in 
kdo kulturo potrebuje, po mnenju nekaterih smo celo nepotrebni porabniki davkoplačevalskega denarja ... V času omejitev gibanja 
in bivanja po svojih domovih smo vsi nehote postali še večji uporabniki produktov kulture in zato so odgovori mogoče bolj jasni. 
Kaj so poslušanje glasbe, branje pisane besede in gledanje filmov? Ali to ni kultura? Mogoče se je ne zavedamo, saj nas spremlja na 
vsakem koraku. Torej kulturniki ustvarjamo te produkte. To je naše delo. Vsi ljudje, tudi kulturniki, naj bi bili za opravljeno delo 
pravično plačani. V kolikor temu ni tako, govorimo o izkoriščanju delavcev in če ta pojem stopnjujemo, nas privede do neena-
kopravnosti, podložništva in na koncu celo do suženjstva.

Zadnje čase se veliko govori o zaustavitvi financ filmskim delavcem za tekočo produkcijo filmov in celo za plačilo za že opravljeno 
delo. Da ne bomo zopet poimenovani z nepotrebnimi porabniki proračuna, naj navedem nekaj dejstev.
 
15. novembra 2019 sem kot direktor fotografije začel s snemanjem celovečernega filma režiserja Matevža Luzarja z naslovom Orke-
ster. V filmu je vidno vlogo odigral tudi Pihalni orkester Svea iz Zagorja ob Savi. S snemanjem smo končali 2. februarja 2020. Moje 
delo se je na projektu začelo s pripravami že kakšno leto prej, torej na prehodu 2018−2019.
Če bi se izrazil v dnevih, je mojega dela za približno 200 dni priprav, 35 dni snemanja in 20 dni postprodukcije. Priprave na snema-
nje filma vsebujejo iskanje in oglede lokacij, ustvarjanje vizualnega koncepta, kadriranje, izbor tehnike ... postprodukcija, pa ob-
delava slike, kjer se ukvarjam z barvami, kontrasti slike ... da se ne spuščam v podrobnosti, sem naštel le te, najbolj poznane izraze.

Še nekaj datumov:
• 2015 je produkcija sama investirala v razvoj scenarija in projekta.
• 2016 je bil projekt Orkester prijavljen na javni razpis Slovenskega filmskega centra za realizacijo.
• 2017 smo prejeli odločbo, da je projekt izbran in s tem postane del nacionalnega filmskega programa.
• 2018 smo podpisali pogodbo, kar dodatno potrdi finančne obveznosti ministrstva za kulturo in sofinanciranja projekta s strani 

Republike Slovenije.
• 15. novembra 2019 smo pričeli s snemanjem filma, ki je potekalo od Zagorja ob Savi, preko Prlekije do Slovenj Gradca.
• Sedaj smo konec novembra 2020 in Vlada Republike Slovenije še ni potrdila izplačil za opravljeno delo po veljavni pogodbi, ki 

bi jih morala že pred meseci, minister za kulturo pa nam priporoča tožbe proti državi, čeprav bi moral naredi vse za »svoje« 
kulturnike.

Podobno se dogaja tudi ostalim filmskim kolegom. Vlada Republike Slovenije že mesece blokira projekte in tako onemogoča začetke 
snemanj in tudi dokončanje filmov. Plačila za že opravljeno delo nismo dobili ustvarjalci niti ostali, ki so sodelovali pri projektih. 
To pa so posamezniki z družinami. Takšna situacija povzroča finančne stiske in životarjenje ustvarjalnega dela družbe. Lahko go-
vorimo o socialni bombi, ki jo je sprožila država z neizpolnjevanjem svojih obveznosti, ki so podpisane s pogodbami. V Sloveniji se 
s snemanjem filmov ukvarja približno 1400 ljudi, ki ne moremo opravljati dela zaradi epidemije in tudi zaradi neizvajanja pogod-
benih obveznosti s strani države.

To je tudi hud udarec za lokalne skupnosti, ki sodelujejo pri snemanjih, saj so tam ekipe nastanjene, se prehranjujejo in so potro-
šniki drugih storitev, kot so gradbena dela, varovanje, prevozi, ketering ...

Je to vladavina prava? Ker podpisane pogodbe za državo ne veljajo, je vse prej kot to.
In ta situacija se lahko v prihodnosti zgodi vsem delavcem, ne samo kulturnikom. Začelo se je pač pri filmskih delavcih, saj smo v 
večini samozaposleni ali prekarci in s tem tudi najbolj ranljivi del družbe. Samozaposleni namreč ne morejo imeti sindikata, saj so 
po zakonu definirani kot delodajalci in ne kot delojemalci. Še en absurd.

Kultura odpira širša svobodna razmišljanja, kar pa je v nasprotju z idejami diktature. Tu se pojavi vprašanje cenzure in ideološke 
čistke. Želim lepo gledanje filmov in udejstvovanja na kulturnih dogodkih. Delu čast in oblast.

21. november 2020

— Simon Tanšek, direktor fotografije

* Kolumna izraža stališča avtorja in ne nujno tudi uredništva.

Foto: Mitja Ličen

Polnoletnost Rdečih revirjev
Foto: Branko Klančar

Organizacijska ekipa festivala Rdeči revirji je pod 
vodstvom Branka Potočana in Mojce Ulaga letos 
poskrbela za že 18. izvedbo festivala. Prehod v pol-
noletnost so organizatorji želeli proslaviti še posebej 
slovesno in z bogatim kulturnim programom, a jim je 
pot prekrižala epidemija. Da bi festival vseeno zaživel, 
so ga letos pripravili v dveh sklopih in tako razmeram 
navkljub vseeno ponudili pestro umetniško dogajanje. 

Prvi del je potekal v poletnih mesecih, zaradi ukrepov 
pa se je moral preseliti na splet. V živo prek spleta smo 
tako lahko spremljali on-line koncert uveljavljenega 
Emkeja, promocijski koncert Slovenske note, pogovor 
s komikom Markom Žerjalom, umetniške instalacije …

Drugi del festivala se je odvil v prvi polovici oktobra. V 
dveh zaporednih vikendih so si obiskovalci lahko ogle-
dali interaktivne gledališke predstave, ulične nastope, 
akrobatski cirkus in še mnogo več. Tako kot vsako leto 
so se tudi letos lahko najmlajši obiskovalci preizkusili 
v zračnih disciplinah na tkanini in obročih. Seveda pa 
je bilo ves čas trajanja festivala poskrbljeno za skrbno 
izvajanje ukrepov in navodil pristojnih organov. 

Ob svoji polnoletnosti pa so za konec leta prihranili 
še eno svetlobno presenečenje, s katerim bodo tudi 
zaključili letošnje festivalsko dogajanje. 19. decembra 
bo v parku nad trgovino Spar tako zasvetila prav 
posebna svetlobna instalacija … Ne spreglejte je. 

Interaktivna gledališka predstava Gusarsko gledališče kapitana Dade v izvedbi KUD Ljud

Že tradicionalno festival vsako leto otvori Steklarska godba Hrastnik.  
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Mojca Ulaga, gonilna sila festivala

Obroč/The weel in Raphael Perrenoud

Marionetno lutkovna predstava Volk in trije prašički (Marionetno gledališče Jurček) Čupakabra in KUD Priden možic z žonglersko komično predstavo Balada o klavirju in oblaku Za izvedbo festivala vsako leto stoji ekipa srčnih organizatorjev (na fotografiji Igor, KRC). 

Akrobatski elementi, ki so navdušili občinstvo.

… z Brankom Potočanom in Jano MengerPlesno gledališka predstava Po sledeh spomina …

TETkiks − najbolj hud impro šov (improvizirana interaktivna predstava)
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Hrastniškim študentom 
podeljenih 10 štipendij

Avtor: SL

Javni razpis za dodelitev štipendij je potekal od 25. 9. do 12. 
10. 2020. Razpisanih je bilo 12 štipendij za študente z nižjim 
socialnim statusom, 2 štipendiji za obrtne poklice, 1 za štu-
denta s posebnimi potrebami ter 1 kadrovska štipendija za 
potrebe OŠ NHR in Vrtca Hrastnik za smer logopedija in 
surdopedagogika.
 
Na javni razpis je prispelo 13 vlog, vse so bile oddane v 
predpisanem roku in na predpisan način. Vseh 13 vlog je bilo 
vloženih za štipendije za študente z nižjim socialnim statu-
som, za preostale razpisane štipendije oddanih vlog ni bilo. 

Komisija je opravila pregled in ocenjevanje vlog ter jih točk-
ovala v skladu s pravilnikom o štipendiranju v občini Hrastnik. 
Od 13 vlog je bilo 10 vlog pozitivnih, 2 vlogi negativni, 1 vloga 
pa je bila naknadno umaknjena.

10 štipendij za študente z nižjim socialnim statusom je pode-
ljenih za obdobje 10 mesecev, in sicer od oktobra 2020 do 
konca julija 2021. 

Podaljšanje vodnega dovoljenja 
za neposredno rabo vode za 
lastno oskrbo s pitno vodo

Iz evidence Direkcije RS za vode o podeljenih vodnih pra-
vicah, vodnih dovoljenj za neposredno rabo vode za lastno 
oskrbo s pitno vodo, izhaja, da se 31. 12. 2020 velikemu številu 
vodnih dovoljenj izteče čas veljavnosti. Četrti odstavek 127. 
člena Zakona o vodah določa, da se vodno dovoljenje na 
vlogo imetnika lahko podaljša, če so izpolnjeni vsi pogoji, 
predpisani za njegovo pridobitev.
 
V izogib nevšečnostim, ki bi jih lahko povzročila prepozno 
vložena vloga za podaljšanje, preverite datume izteka 
veljavnosti vaših vodnih dovoljenj, pridobljenih za lastno 
oskrbo s pitno vodo.

Vlogo za podaljšanje je potrebno vložiti pri Direkciji RS za 
vode, priložiti je potrebno izjavo Občine Hrastnik, da se 
oskrbovani objekt ne nahaja na območju javnega vodovoda, 
kjer se izvaja javna služba oskrbe s pitno vodo, oziroma da 
izvajanje javne službe ni predvideno.

Občina Hrastnik izjavo izda na podlagi vloge, ki je na voljo 
na občinski spletni strani.

Odprtje pisarne KS Rudnik
Avtor: MJ

V mesecu avgustu je svoje prostore dobila Krajevna skupnost 
Rudnik, pridobitev, ki je bila težko pričakovana in nujna za 
nemoteno opravljanje dela sveta krajevne skupnosti. 

Zaradi epidemioloških razmer in ukrepov je otvoritev pote-
kala v manjšem obsegu. Župan Marko Funkl je ob otvoritvi 
predsednici KS Simoni Jeraj predal darilo ter zaželel uspešno 
delo izvoljenemu svetu, pri čemer jim bodo v pomoč zago-
tovo tudi novi pisarniški prostori. 

Novi prostori se nahajajo na naslovu Log 3, namenjeni pa 
so delovanju sveta KS ter sestankom s krajankami in krajani. 
Krajani se lahko za srečanje dogovorite po elektronski pošti 
ks.rudnik.hrastnik@gmail.com ali po telefonu na 031 585 700.

20 tisoč evrov za razvoj 
kmetijstva in podeželja 

Avtor: RO

Na javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik v letu 2020 je 
prispelo 13 vlog. 7 vlog je bilo oddanih za ukrep pomoči 
za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva 
na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo, 6 pa za gozdarske ukrepe. Ena vloga je bila 
zavrnjena. Skupno je bilo za oba ukrepa dodeljenih nekaj 
več kot 19 tisoč evrov. 

Oprostitev plačila najemnine 
za poslovne prostore v lasti 
občine
Župan Marko Funkl je izdal odredbo o oprostitvi plačila 
najemnine za poslovne prostore v lasti Občine Hrastnik za 
čas razglašene epidemije.

Z odredbo se vse najemnike poslovnih prostorov v lasti 
Občine Hrastnik, ki v njih izvajajo tržno dejavnost − prodaja 
blaga in storitev potrošnikom in za katere velja omejitev 
ponujanja blaga in storitev neposredno potrošnikom, na 
podlagi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga 
in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji oprosti plačila 
najemnine za obdobje od 19. 10. do 17. 11. 2020 oz. do konca 
epidemije.

Za podjetništvo razpisanih 45 
tisoč evrov

Avtor: RO

Na področju podjetništva sta bila v letu 2020 objavljena 
dva javna razpisa o dodeljevanju sredstev za pospeševanje 
razvoja podjetništva v občini Hrastnik v letu 2020, na katera 
je skupaj prispelo kar 44 vlog. Skupna vrednost razpisanih 
sredstev je znašala dobrih 45 tisoč evrov. 

Prvi razpis je bil namenjen trem ukrepom: ohranjanje 
podjetij in delovnih mest v posebnih situacijah, podjetniški 
krožek in delovanje zbornic na področju podjetništva na 
območju Hrastnika. Komisija je obravnavala 29 vlog, od 
tega 27 za prvi ukrep in po eno vlogo za ostala dva ukrepa. 
Upravičencem so bila dodeljena sredstva v skupni višini 10 
tisoč evrov, občina pa je podjetnike oprostila tudi plačila 
najemnine za poslovne prostore (določeno obdobje), ki so v 
lasti Občine Hrastnik. Znižani so bili nekateri stroški (komu-
nalni, SAZAS, RTV …). 

Drugi javni razpis se je zaključil v mesecu septembru, naslo-
vil je tri ukrepe: spodbujanje sobodajalstva, spodbujanje 
investicij, spodbujanje socialnega podjetništva. Skupna 
višina razpisanih sredstev je znašala 35 tisoč evrov. Na javni 
razpis je prispelo 15 vlog, prijavljene naložbe pa so znašale 
nekaj več kot 73 tisoč evrov, kar je več od razpisanih sredstev. 
Sredstva so bila dodeljena 14 upravičencem, ki so dosegli 
največ točk, vsi za ukrep spodbujanja investicij. 

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠEVsebino ureja Mateja Jecl

Nagrajeno magistrsko delo

Pomoč občanom pri nakupu 
potrebščin, zdravstvenih 
pripomočkov in ozimnice

Avtor: SL

Avtor: SL

Na javni razpis za dodelitev nagrad diplomantom za 
opravljena zaključna dela je prispela ena vloga. Komisija 
je po pregledu vsebine zaključnega dela ocenila, da vse-
bina magistrskega dela z naslovom »Izvedba ekskurzije po 
rudarskem delu Hrastnika v 4. razredu« po mnenju komi-
sije pomeni prispevek k ohranjanju kulturno zgodovinske 
dediščine, k oblikovanju ali ohranjanju okolja ali h kvaliteti 
bivanja v občini Hrastnik, zato je glede na določbe pravil-
nika o nagrajevanju diplomantov za opravljena zaključna 
dela v občini Hrastnik zaključnemu delu dodelila nagrado 
v višini 500 EUR. 

Po pravnomočnosti odločbe in izplačilu nagrade bo naloga 
javno objavljena, fizično, v trdi vezavi, pa bo predana v 
hrambo Knjižnici Antona Sovreta Hrastnik.

Na javni razpis za dodelitev sredstev za dodeljevanje denar-
nih pomoči v občini Hrastnik za leto 2020 je prispelo 265 
vlog, od tega 67 vlog za šolske potrebščine in 198 vlog za 
ozimnico.
 
Šolske potrebščine
Od 67 prejetih vlog za šolske potrebščine je bilo pozitivno 
rešenih 65 vlog, dve sta bili negativni. Pomoč je prejelo 109 
otrok. Višina sredstev, namenjena občanom za pomoč pri 
nakupu šolskih potrebščin, je bila 8 tisoč eur.
 
Ozimnica
Od 198 prejetih vlog za ozimnico je bilo pozitivno rešenih 
191 vlog, 7 vlog pa je bilo negativnih. Pomoč je prejelo 364 
občanov, ki jim je bilo razdeljenih 165 predpripravljenih 
paketov za ozimico. Višina sredstev, namenjena občanom 
za pomoč pri nakupu ozimice, je bila 7 tisoč eur.
 
Očala, vzmetnice, živila za posebne zdravstvene namene
Na razpis za pomoč pri nakupu živil za posebne zdra-
vstvene namene, ki so razvrščena na listo centralne baze, 
očal ter vzmetnic za bolniško posteljo ni bila vložena nobena 
vloga. Razpis je bil zato ponovljen, možnost prijave pa je 
bila podaljšana do konca meseca novembra. V tem času je 
prispelo 7 vlog, 2 vlogi sta bili odobreni.
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Investicije v štirih krajevnih skupnostih

V preteklih mesecih je bilo v občini realiziranih precej 
investicij, nekaj jih je podrobneje predstavljenih na 

KS DOL 
Razsvetljava in cestni odsek
Urejena je bila razsvetljava v okolici novega gasilskega 
doma, vrednost del je znašala 3 tisoč evrov. Obnovljen je 
bil tudi cestni odsek proti Grči, vrednost investicije pa je 
znašala dobrih 23 tisoč evrov.

KS MARNO 
Cestni odsek Bizjak–Polak
Urejeno asfaltno krpanje cestnega odseka Bizjak–Polak v 
vrednosti 34 tisoč evrov.

KS TURJE
Cestni odsek Mejač–Jamnik
V teku je modernizacija cestnega odseka Mejač–Jamnik 
v dolžini približno 230 metrov, vrednost del je v višini 40 
tisoč evrov.

KS BOBEN
Obnova mostu v Ravnah
V preteklih mesecih je bil v krajevni skupnosti Boben - Čeče 
obnovljen most v Ravnah. Vrednost investicije je znašala 
približno 50 tisoč evrov.

Rekonstrukcije cest in sanacija podora v KS Podkraj

Postavitev varnostnih ograj na nevarnih predelih

V letošnjem letu se je po januarskem skalnem podoru za 
investicije v ceste iz proračuna občine Hrastnik zagotovilo 
sredstva v višini skoraj 152 tisoč EUR. 

Odločitev o tem, katero cesto urediti, je bila sprejeta skupaj 
s svetom krajevne skupnosti Podkraj. Odločeno je bilo, da 
se s sredstvi iz proračuna občine:

- delno uredi cesto Podkraj–Radeče, in sicer v višini 89 tisoč 
EUR,

- uredi del obvozne ceste JP 623131 na odseku Zob–cesta k 
Ferku v višini 45 tisoč EUR,

- preostanek sredstev v višini približno 15 tisoč EUR pa se 
nameni za asfaltiranje krajšega dela cestnega odseka Vene–
Kladje, kjer trenutno poteka obvoz.
 
Predvidena je tudi sanacija skalnega podora nad cesto 
Podkraj–Radeče, za kar je občina uspešno pridobila 
državna sredstva v višini 80 tisoč EUR. 
 
V krajevni skupnosti Podkraj se je na odsekih od Obrča do 
Zoba 1, od Obrča do Zoba 2 ter na lokaciji LC Podkraj pod 
Koznikom v letošnjem letu namestilo skupno tudi 118 m 
nove odbojne ograje in izvedlo 28 m poravnave stebrov (z 
navezavami, popravili in vsemi zaključnicami skupno 156 m 
odbojne ograje) v skupni višini 4 tisoč EUR. 
 
Hkrati so se na obvozni cesti preko pogodbenega vzdrže-
valca cest redno opravljala tudi vzdrževalna dela, ki so 
vključevala čiščenje kanalet, nanos in valjanje peska na 
makadamskem odseku Vene−Kladje in delne sanacije po 
neurjih v poletnem času.
 
Tudi v prihodnjih letih bo znaten del proračunskih sredstev 
namenjen ureditvi cestnih povezav v Podkraju, saj se želi 
v skladu s potrebami krajanov asfaltirati tudi preostanek 
makadamskega cestnega odseka Vene−Kladje, ki ga v tem 
trenutku vsakodnevno uporabljajo prebivalci zgornjega 
Podkraja. 

V občini Hrastnik so bile v letošnjem letu na več lokacijah v 
treh krajevnih skupnostih postavljene nove jeklene varno-
stne ograje. Gre za odseke, kjer so se v preteklosti dogajale 
prometne nesreče, in lokacije, ki so zaradi sečnje dreves 
postale nevarnejše za udeležence v prometu.

Skupno je bilo nameščenih 210 metrov ograje na sedmih 
lokacijah v krajevnih skupnostih Turje, Kovk in Podkraj. 
Celotna vrednost investicije je znašala nekaj več kot 8 tisoč 
evrov.  

preostalih straneh časopisa. Še štiri pa so bile izvedene 
v krajevnih skupnostih Boben, Turje, Marno in Dol.

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE
Avtorica: Rebeka Kupec



Hrastov list št. 30     •     December 2020     •     2524     •     Hrastov list št. 30     •     December 2020

Nova igrala za hrastniške malčke

Podpis koncesijske pogodbe za rabo vode za proizvodnjo 
električne energije na srednji Savi

Foto: Tamino Petelinšek, STA

Prav poseben začetek novega obdobja je bil letos pričaran 
vrtčanom. Igrala v dveh enotah hrastniškega vrtca so bila 
že tako dotrajana in potrebna prenove, da uporaba ni bila 
več varna, zato je občina poskrbela za zamenjavo. 

Nova zunanja igrala v enotah Dolinca in Sonček je župan 
Marko Funkl skupaj z ravnateljico Majo Petan Majcen ob 
začetku šolskega leta predal našim najmlajšim v uporabo. 
Igrala so okolju prijazna, ročno izdelana iz naravnih mate-
rialov, zdravju prijazne so tudi uporabljene barve. Igrala 
imajo vse potrebne certifikate in otrokom omogočajo 
celostni razvoj, gibanje in zabavo. Na obeh lokacijah sta 
bili zamenjani tudi podlogi.

Občina Hrastnik je za nakup novih igral iz proračuna name-
nila 20 tisoč evrov, 2 tisoč evrov je bilo zagotovljenih iz drugih 
naslovov.

In kaj o novih igralih pravijo otroci, ki so jih nemudoma pre-
izkusili? Sodeč po nasmehih so z novo pridobitvijo več kot 
zadovoljni.

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je 2. 
oktobra s predstavniki Holdinga Slovenske elektrarne 
(HSE) podpisal Koncesijsko pogodbo za rabo vode za 
proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa 
reke Save od Ježice do Suhadola, podpisal pa je tudi 
sporazum z lokalnimi skupnostmi o načinu izvajanja 
koncesijske pogodbe, in sicer z župani občin Hrastnik 
Markom Funklom, Zagorje ob Savi Matjažem Švaganom, 
Laško Francijem Zdolškom, Trbovlje Jasno Gabrič in 
Litija Francijem Rokavcem.

Slovenija si s sprejemanjem dolgoročne podnebne strategije 
zadaja jasen cilj, da do leta 2050 doseže ogljično nevtralnost. 
Elektrifikacija področij, ki so danes v veliki meri vezana na 
rabo fosilnih goriv (predvsem promet in ogrevanje), pa je 
razlog, da bo ob prizadevanju za razogličenje Slovenije 
potreba po električni energiji naraščala. Za dosego ogljične 
nevtralnosti bo treba spremeniti navade ljudi, preobraziti 
in posodobiti gospodarstvo ter predvsem vlagati v razvoj 
obnovljivih virov energije. 

Minister mag. Andrej Vizjak se je po podpisu zahvalil vsem 
lokalnim skupnostim, vodstvu HSE in vsem, ki so pri projektu 
sodelovali. »To je velik dan za slovensko gospodarstvo in 
velik dan za prehod k obnovljivim virom energije.« Poudaril 

Poleg igral je Občina Hrastnik vrtcu letos namenila še doda-
tnih 20 tisoč evrov za obnovo vodovodne instalacije v enoti 
Lučka na Dolu pri Hrastniku. Obnova je bila zaradi dotra-
janih cevi nujna.

je, da gre za projekt, ki bo veliko doprinesel tudi k razvoju 
lokalnih skupnosti.

Župan občine Hrastnik Marko Funkl je ob podpisu poudaril: 
»Po štirinajstih letih usklajevanja koncesijske pogodbe je 
današnji podpis velik korak naprej. Kot lokalna skupnost 
pričakujemo in verjamemo, da bomo s skupnimi močmi 
uresničili vse zaveze s seznama projektov in da bo spre-
mljevalna infrastruktura velika dodana vrednost za občanke 
in občane Hrastnika. Za našo občino je ključno, da prido-
bimo moderno cestno povezavo Hrastnik–Zidani Most ter 
povezavo Hrastnik–Podkraj–Radeče in da se uresniči načrt 
kajakaškega centra državnega pomena.«

Stanovanjsko naselje Résnica
Avtor: Božidar RogličAvtor: Aleš Venko

V Hrastniku se vse izraziteje kaže pomanjkanje prostih 
vseljivih najemniških stanovanj, kot tudi stanovanj, ki bi 
se prodajala. Občina Hrastnik skupaj s soinvestitorjem 
Stanovanjskim skladom Republike Slovenije predvideva 
gradnjo šestih večstanovanjskih objektov na Résnici, ki bi 
skupaj ponujali 144 stanovanj. V bližini teh objektov je pred-
videna ureditev zelenih površin in otroškega igrišča.

Gradnja stanovanj je pomembna tudi za nadomestitev 
starejših neekonomičnih večstanovanjskih objektov in pro-
padajočih najemniških stanovanj nižjih standardov, ki jih 
ni smotrno obnavljati in sanirati, saj stojijo na območjih, za 
katere se v prostorskem načrtu predvideva raba za obrtno 
industrijsko cono.

Gradnja bo razdeljena na dve fazi. V prvi fazi se načrtuje 
postavitev treh večstanovanjskih enot na vzhodnem robu 
platoja, ki bodo v kletni etaži povezane s skupnim podkle-
tenim parkiriščem. V naslednjem letu se bo pripravilo vso 
potrebno gradbeno dokumentacijo, da bi se gradnja prve 
faze tako lahko pričela že v letu 2022.

Neurja povzročila veliko škode
V mesecu juliju in avgustu so občino Hrastnik zajela tri 
močnejša neurja, ki so povzročila veliko materialno škodo. 
Prvo neurje je Hrastnik prizadelo 1. julija, drugo 29. julija ter 
zadnje, tretje, 4. avgusta.

Prvo neurje je zaradi izredno intenzivnih padavin povzro-
čilo največ škode na stanovanjskih objektih na območju KS 
Boben - Čeče ter v KS Dol pri Hrastniku, poškodovanih in 
uničenih je bilo več lokalnih cest.

Neurje konec julija je ponovno povzročilo veliko materi-
alno škodo predvsem na cestnem omrežju in komunalni 
infrastrukturi. Deroči hudourniki so zaradi enormne količine 
padavin prestopili bregove in se nekontrolirano razlivali 
izven svojih strug. Škoda je bila posledično povzročena na 
širšem območju Čeč, kjer je zalivalo stanovanjske objekte, 
večina makadamskih cest pa je bila neprevoznih. Poplavljal 
je tudi potok Boben.

Ob avgustovskem neurju je zaradi izredno intenzivnih pada-
vin voda zalila več stanovanjskih objektov, sprožili so se 
štirje zemeljski plazovi, poškodovane so bile lokalne ceste v 
krajevnih skupnostih Dol pri Hrastniku, Marno, Turje - Gore 
in Kovk. Intervencije so se pričele v torek popoldan in so 
trajale do sredine naslednjega dne.

V intervencijah ob vseh treh neurjih so sodelovala društva 
Gasilske zveze Hrastnik z 28 intervencijskimi vozili. 
Aktiviranih je bilo 112 gasilcev, štab civilne zaščite v opera-
tivni sestavi, pogodbeno gradbeno podjetje AGM Nemec, 
d. o. o, Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik ter CGP 
Novo Mesto.

Stroški interventnih del so znašali 120 tisoč evrov.

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE
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Oddajte predloge: izhodišča za pripravo prostorskih aktov
Avtorica: Marija Sajovic

Na področju urejanja prostora je za pripravo prostorskih 
aktov na občinski ravni pristojna občina. Postopek priprave 
občinskih prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopol-
nitev določa Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Ur. list 
RS, št. 61/17), ki se je pričel uporabljati 1. junija 2018 in uvaja 
novost v prostorski zakonodaji, t. j. predhodno fazo – fazo 
oblikovanja izhodišč za pripravo prostorskih aktov. Iz tret-
jega odstavka 108. člena ZUreP-2 izhaja, da občina pri 
oblikovanju izhodišč zagotovi sodelovanje zainteresirane 
javnosti. 

Na podlagi prejetih pobud lastnikov oziroma investitorjev 
je Občina Hrastnik pričela postopke za začetek priprave 
občinskih podrobnih prostorskih načrtov (v nadaljevanju 
OPPN) za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za 
območje centra v Hrastniku ob Bobnu, sanacijo kamnoloma 
Boben in sanacijo kamnoloma Retje - Plesko na območju 
občine Hrastnik in z javnimi naznanili štev.: 3505-3/2019 
z dne 28. 9. 2020, 3503-5/2020 z dne 2. 10. 2020 in 3503-
6/2020 z dne 9. 10. 2020 o tem seznanila zainteresirano 
javnost in druge udeležence urejanja prostora ter jih pova-
bila k sodelovanju pri oblikovanju izhodišč.

V ta namen so izdelana izhodišča za pripravo OPPN javno 
objavljena v papirni obliki v prostorih Občine Hrastnik in 
v digitalni obliki na spletni strani Občine Hrastnik. V času 
trajanja javne objave lahko zainteresirana javnosti in drugi 
udeleženci urejanja prostora podajo pisne predloge in 
pripombe na predstavljena izhodišča na naslov Občina 
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1340 Hrastnik ter po elektronski 
pošti na naslov obcina.hrastnik@hrastnik.si. Objava bo kon-
čana in rok za podajo predlogov in pripomb bo potekel 8 dni 
po koncu razglasitve epidemije nalezljive bolezni COVID-19 
na območju Republike Slovenije, ki jo je z odlokom razglasila 
Vlada Republike Slovenije.

Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev zazidal-
nega načrta za območje centra v Hrastniku ob Bobnu
Območje obdelave se razprostira vzhodno od objekta Cesta 
1. maja 77 do parka nad staro občino, na severu ga omejuje 
potok Boben, na jugu pa regionalna cesta R1-1221 Trbovlje−
Boben−Hrastnik. Pretežni del območja obravnave je v lasti 
pobudnika in v naravi predstavlja nepozidano zemljišče, 
delno namenjeno za dovoz/dostop in parkiranje. Predmet 
izhodišč predvidenih sprememb in dopolnitev je sprememba 

določil veljavnega Odloka o zazidalnem načrtu za območje 
centra v Hrastniku ob Bobnu (UVZ, št. 3/95, 8/08). Pobudnik 
in občina želita na obravnavanem območju izvesti ureditve, 
ki bodo omogočale gradnjo poslovnih objektov − prefab-
ricirane ročne avtopralnice in objekta za razvoj novih 
mestotvornih dejavnosti s pripadajočimi zunanjimi površi-
nami ter izvedbo novih prometnih ureditev, dostopnih poti 
in njihove navezave na regionalno cesto.

Izhodišča za pripravo OPPN za sanacijo kamnoloma 
Boben 
Pobudnik izdelave OPPN je lastnik kamnoloma in imetnik 
koncesije, tj. rudarske pravice za gospodarsko izkoriščanje 
mineralne surovine tehnični kamen – dolomit na pridobi-
valnem prostoru kamnoloma Boben.

Obravnavano območje se razprostira ob vznožju Žrebljevega 
hriba, ki v ožini potoka Boben zapira naselje Hrastnik. V 
naravi gre za odprti naravni prostor z delno gozdnim površ-
jem ter degradiranim območjem odprtega površinskega 
kopa, ki se v južnem delu zajeda vse do pozidave skraj-
nega severnega dela naselja Hrastnik. Namen izdelave 
OPPN je določitev pogojev za črpanje zalog mineralnih 
surovin kamna, peska in gramoza za potrebe v gradbeništvu, 
sprotna in končna sanacija z rekultivacijo odprtega kamno-
loma ter opredelitev natančnejše namembnosti obstoječih in 
načrtovanih objektov in dejavnosti v območju gospodarske 

cone znotraj območja kamnoloma. Novim ureditvam se 
prilagodi prometna, komunalna in energetska infrastruktura.

Izhodišča za pripravo OPPN za sanacijo kamnoloma 
Retje - Plesko 
Pobudnik izdelave OPPN je imetnik koncesije, tj. rudarske 
pravice za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine, 
apnenca in laporja za industrijske namene, na območju pri-
dobivalnega prostora Retje - Plesko. Obravnavano območje 
se nahaja na področju krajevne skupnosti Prapretno in 
se razprostira zahodno od vasi Plesko in Prapretno pri 
Hrastniku ob meji z občino Trbovlje. V naravi gre za odprti 
naravni prostor z delno gozdnim in travniškim površjem 
ter degradiranim območjem odprtega površinskega kopa. 

Namen izdelave OPPN je določitev pogojev za nadalj-
nje smotrno izkopavanje laporja in apnenca z namenom 
vključevanja sanacijskega programa v proces izkoriščanja 
mineralne surovine. 

Postopki, ki so v teku, so v prvi vrsti namenjeni seznanitvi 
javnosti z nameravanimi spremembami obstoječih ter 
pripravami novih prostorskih aktov občine, zato Občina 
Hrastnik vabi zainteresirano javnost in druge udeležence 
urejanja prostora, da podajo morebitne predloge in pri-
pombe na predstavljena izhodišča za pripravo prostorskih 
aktov.

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE
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Preoblikovanje KSP Hrastnik, d. d. 
Avtor: TP  •  Foto: Martina Senčar

Z občinskimi gospodarskimi javnimi službami se zagota-
vljajo materialne javne dobrine, katerih trajno in nemoteno 
proizvajanje v javnem interesu zagotavlja občina zaradi 
zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče 
zagotavljati na trgu. Oblike zagotavljanja gospodarskih 
javnih služb so določene z zakonom, in sicer se te lahko 
zagotavljajo v režijskem obratu, javnem gospodarskem 
zavodu, javnem podjetju ali z dajanjem koncesij.

Koncesionirano izvajanje gospodarskih javnih služb 
V letu 1995 je z lastninskim preoblikovanjem Komunalnega 
podjetja Hrastnik v delniško družbo KSP Hrastnik Komunalno-
stanovanjsko podjetje, d. d., Občina Hrastnik postala 54-% 
lastnica delniške družbe, za katero je bilo ugotovljeno, da 
nima statusa javnega podjetja. Na podlagi izdelanega 
pravnega mnenja, ki je vsebovalo tudi analizo možnih oblik 
zagotavljanja gospodarskih javnih služb v občini Hrastnik, 
je bila kot ekonomsko najugodnejša oblika prepoznana 
podelitev koncesije.

Gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo, odvajanje in 
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje 

določenih vrst komunalnih odpadkov, urejanje in čiščenje 
javnih površin, 24-urna dežurna služba, plakatiranje na 
javnih plakatnih mestih, nameščanje transparentov in izobe-
šanje zastav, upravljanje javne tržnice v Hrastniku ter redno 
vzdrževanje javnih cest so se na območju občine tako vse od 
leta 2010 zagotavljale s podelitvijo koncesije, in sicer podjetju 
KSP Hrastnik Komunalno-stanovanjsko podjetje, d. d. 

Podjetje je bilo z odkupom delnic malih delničarjev od leta 
2010 sicer že v večinski lasti občine (82 %), kar pa še vedno 
ni omogočalo neposredne podelitve koncesije ter tako v 
poslovanju podjetja, ki v pretežnem delu izvaja gospodarske 
javne službe, predstavljajo pomembno negotovost. 

Ker je občina v skladu z zakonom odgovorna za kakovostno 
in nemoteno zagotavljanje javnih storitev, zanesljivosti in 
kakovosti oskrbe ne more prepustiti profitnim namenom, 
zaradi česar si je v avgustu 2020 z odkupom delnic zago-
tovila 100-% lastništvo družbe, kar ji omogoča učinkovitejše 
zagotavljanje javnega interesa, ki je prednostno usmerjen v 
zakonito, gospodarno, učinkovito ter uporabnikom in okolju 
primerno izvajanje javnih služb. 

Preoblikovanje v javno podjetje in d. o. o. 
Z namenom ugotovitve, katera izmed oblik izvajanja 
gospodarskih javnih služb je z ekonomskega vidika za 
občino najugodnejša in bi poleg tega zagotavljala tudi 
najbolj učinkovito in kakovostno izvajanje storitev gospo-
darskih javnih služb ob optimalnih cenah za uporabnike 
storitev, je bila v maju 2020 izdelana tudi analiza učinkovi-
tosti in ekonomičnosti preoblikovanja družbe KSP Hrastnik 
Komunalno-stanovanjsko podjetje, d. d., v družbo z omejeno 
odgovornostjo in javno podjetje.

Izvedena analiza je pokazala, da lahko občina cilje izvajanja 
gospodarskih javnih služb najlažje doseže ob neposrednem 
upravljanju in javnem lastništvu, kar je možno v primeru 
izvajanja javnih storitev v okviru režijskega obrata ali jav-
nega podjetja, pri čemer je v primeru večjega obsega in 
tehnično-tehnološke zahtevnosti izvajanja posameznih 
javnih služb primernejša oblika javnega podjetja. Javno 
podjetje je v slovenskem prostoru najpogostejša oblika izva-
janja lokalnih gospodarskih javnih služb, ustreza tudi z vidika 
ustavno zagotovljene pravice do vode, ki se zagotavlja preko 
samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno. 
V skupini občin s primerljivim številom prebivalcev se je 
oskrba s pitno vodo do sedaj le v občini Hrastnik izvajala s 
podeljeno koncesijo. 

Če v javnem podjetju ni zasebnih lastnikov in večjega šte-
vila ustanoviteljev, je družba z omejeno odgovornostjo 
primernejša organizacijska oblika, saj omogoča večjo avto-
nomijo pri upravljanju podjetja. Preoblikovanje družbe v 
javno podjetje bo občini omogočilo neposredni nadzor in 

večjo možnost vpliva na stroškovno učinkovitost in kakovost 
javnih storitev, poslovno politiko in strategijo razvoja jav-
nega podjetja. Z ekonomskega vidika je pomembno tudi, 
da bo občina v okviru javnega podjetja lahko zagotovila 
tudi izvajanje drugih javnih služb, predvsem na področju 
vzdrževanja cest, ki se je do sedaj v pretežni meri izvajalo s 
strani zasebnega podjetja, ter izvajanje potrebnih vzdrže-
valnih in investicijskih del na gospodarski javni infrastrukturi 
ter drugem stvarnem premoženju občine na podlagi nepo-
sredne pogodbe po »in-house« izjemi (notranje-naročniško 
opravljanje dejavnosti za ustanovitelja). S preoblikovanjem 
v javno podjetje bo zagotovljena tudi dolgoročnost ter s tem 
varnost poslovanja, ki je bila v pogojih koncesije povezana 
s konkurenčnimi tveganji ob izteku koncesijskega obdobja.

Javno podjetje Komunala Hrastnik d. o. o. 
Občinski svet Občine Hrastnik je na 15. redni seji dne 5. 11. 
2020 sprejel Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala 
Hrastnik d. o. o., ki je bil objavljen v Uradnem vestniku 
Zasavja, št. 32/2020. Na podlagi odloka bo v decembru 
s sprejemom sklepa o preoblikovanju delniške družbe v 
družbo z omejeno odgovornostjo na skupščini podjetja in 
vpisom preoblikovanja v sodni register ustanovljeno Javno 
podjetje Komunala Hrastnik d. o. o. Ker je javno podjetje 
ustanovljeno z namenom zagotavljanja gospodarskih javnih 
služb, bo, enako kot do sedaj, njihovo izvajanje še naprej 
predstavljalo prevladujoči del dejavnosti podjetja. 

S preoblikovanjem KSP Hrastnik, d. d., v javno podjetje se ob 
učinkovitem upravljanju lahko zagotovi dvig kakovosti javnih 
storitev, s spremljajočimi storitvami zagotovi občanom celo-
vite komunalne storitve ter s tem višji komunalni standard 
in ob večjem obsegu dejavnosti in optimalnejšem izkoristku 
resursov manjši pritisk na cene osnovnih komunalnih storitev. 

S tem ciljem bosta za Občino Hrastnik v prihodnjih mesecih 
izvedeni poglobljena primerjalna analiza izvajanja javnih 
služb varstva okolja, ki bo med drugim obsegala tudi preve-
ritev vpliva veljavnih cen na standard storitev in dolgoročno 
zanesljivost izvajanja storitev, in analiza zadovoljstva upo-
rabnikov s storitvami ter ustreznostjo razmerja med ceno 
in kakovostjo storitev. 

Iz izvedene primerjalne analize izvajanja občinskih javnih 
služb varstva okolja za leto 2019, ki jo za GZS oziroma 
Zbornico komunalnega gospodarstva vsako leto izdela 
Inštitut za javne službe, namreč izhaja, da so stroškovne 
cene gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini 
Hrastnik že sedaj nižje od cen analiziranih izvajalcev, na 
področju odvajanja komunalne odpadne vode celo med 
najnižjimi med analiziranimi izvajalci, na področju zbiranja 
komunalnih odpadkov pa tudi pod povprečjem analizirane 
skupine izvajalcev. Cena košarice komunalnih storitev je 
prav tako med najnižjimi v regiji.
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Dom starejših Hrastnik na Leši
Avtor: Božidar Roglič Avtorica: Mateja Jecl

Trenutni objekt Doma starejših Hrastnik je bil zgrajen leta 
1982 kot dijaški dom za potrebe rudnika, kar je pogojevalo 
strukturo sob današnjega doma starejših, ki tu domuje od 
leta 1994. Občina Hrastnik se skupaj z vodstvom doma že 
leta trudi, da bi v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi prišli 
do rešitve. Situacija, ki smo ji bili priča letos, pa je še zadnjič 
dokazala, da je hrastniški dom starejših potreben korenite 
prenove ali nadomestitve z novim objektom. 

Za nadomestno lokacijo doma starejših je občina že izbrala 
površine na Leši, saj se bo tu lahko zagotovilo primerne 
kapacitete in standarde za bivanje stanovalcev. Lokacija 
bo omogočala tudi izvajanje aktivnosti na prostem, poleg 
novega objekta se namreč predvideva tudi ureditev okolice, 
ki bo oskrbovancem ponudila možnost počitka in sprehoda 
v naravi. 

Po načrtih bo imel nadomestni objekt prostora za 150 
oskrbovancev, ki bodo razporejeni v enajstih gospodinj-
skih skupinah z eno- in dvoposteljnimi sobami. Te skupine 
bodo razporejene po štirih povezanih stavbnih enotah, kjer 
bo vsaka etaža obsegala eno gospodinjsko skupino.

Na Občini Hrastnik je že v pripravi Občinski podrobni pro-
storski načrt (OPPN), s katerim se bo pripravilo podlage, ki 
so potrebne za gradnjo nadomestnega doma starejših na 
Leši. V naslednjem letu bodo na občini tako v prvi vrsti tekle 
aktivnosti za sprejem OPPN in pripravo projektne doku-
mentacije za gradnjo, predvidoma v letu 2022 pa se bo z 
investicijo države pričela gradnja.

Zaživelo Medgeneracijsko središče Dol pri Hrastniku

Občina Hrastnik in Društvo upokojencev Dol pri 
Hrastniku sta konec septembra uradno odprla pro-
store novega Medgeneracijskega središča Dol pri 
Hrastniku. Gre za izjemno pomembno pridobitev za 
lokalno skupnost, saj bo projekt, ki je sofinanciran s 
strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, prispe-
val k družbenemu, kulturnemu in socialnemu utripu 
v občini. Otvoritve se je udeležil tudi državni sekretar 
na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Simon Zajc.

Operacija z naslovom Medgeneracijsko povezovanje vašča-
nov Dola pri Hrastniku je operacija treh partnerjev – Občine 
Hrastnik, Društva upokojencev Dol pri Hrastniku in Kmetijske 
zadruge Laško s PE na Dolu pri Hrastniku. Nastala je na 
pobudo številnih društev, javnih zavodov in posameznikov, ki 
zaradi neustreznih prostorov niso imeli možnosti aktivnega 
razvoja in delovanja, zato se je porodila ideja po vzpostavi-
tvi skupnega medgeneracijskega prostora oziroma središča, 
ki bi omogočal aktivno povezovanje in sodelovanje vseh 
lokalnih akterjev v želji, da se vzpostavijo dobri temelji za 
snovanje bogatih, inovativnih in lokalno pomembnih vsebin.

»S tem projektom smo ponovno dokazali, da skupaj zmo-
remo več in da je za razvoj skupnosti ključno medsebojno 
sodelovanje in povezovanje. Verjamem, da bodo novi 
prostori omogočali še kvalitetnejšo izvedbo društvenih 
programov in da bodo postali pomembna točka srečevanj 
krajank in krajanov,« je ob otvoritvi dejal župan Marko Funkl.

Poleg velike sejne sobe s sodobno IKT opremo nove prostore 
odlikujeta tudi moderno urejena kuhinja ter klubska soba, ki 
bo namenjena predvsem druženju, pa tudi izvedbi raznih 
delavnic s področja kulinarike.

»V prenovljenih prostorih bosta imela svojo pisarno tudi 
Društvo upokojencev Dol pri Hrastniku in Krajevna skup-
nost Dol pri Hrastniku, prostore pa bosta uporabljali tudi 
Sadjarsko društvo in KUD Svoboda Dol,« je pojasnila podžu-
panja Vojka Šergan, ki je projekt tudi vodila. 

V neposredni bližini prenovljenih prostorov se nahaja tudi 
kulturni dom, zato je bil del operacije namenjen tudi pre-
novi samega doma – nakupu novih protipožarnih vrat ter 
nove informacijske in tehnološke opreme. Seveda pa bodo 
rezultati operacije omogočili tudi izvedbo številnih izobra-
ževalnih vsebin in delavnic, ki jih ni manjkalo tudi že med 
izvedbo operacije.

Uradne otvoritve se je udeležil tudi državni sekretar na 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon 

Zajc, ki je pozdravil uspešno izpeljan projekt in poudaril 
pomembnost njegove vloge v lokalni skupnosti. Izpostavil 
je tudi prednosti črpanja kohezijskih sredstev in pozval k 
sodelovanju tudi v prihodnjem programskem obdobju.

Vrednost operacije je sicer ocenjena na nekaj več kot 50 
tisoč evrov, od tega je dobrih 33 tisoč evrov sofinanciranih 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, nekaj več kot 16 
tisoč evrov pa so prispevali vsi trije partnerji, od tega glav-
nino Občina Hrastnik.
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Prerez traku: podžupanja Vojka Šergan, župan Marko Funkl, državni sekretar Simon 
Zajc, predsednik Društva upokojencev Dol pri Hrastniku Drago Kolar (od leve proti 
desni)

Novi prostori

Nastop učenk in učencev Glasbene šole Hrastnik
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Na pobudo hrastniškega župana sprejet državni vladni ukrep

Občine bodo društvom lahko izplačale celotna sredstva, tudi če ta niso izvedla vseh aktivnosti 

Ukrepi za zajezitev širjenja epidemije, ki so v letošnjem letu 
močno posegli v delovanje občin, so vplivali tudi na porabo 
sredstev, ki so jih preko občinskih razpisov prejela društva. 
Ukrepi so nevladnim organizacijam preprečili izvedbo zas-
tavljenih programov v celoti – še posebej to velja za društva 
in organizacije, ki delujejo na področju kulture – torej pro-
gramov, za katere so prejela proračunska sredstva.

Občine so se tako znašle pred skupnim problemom – že 
tako podhranjenemu nevladnemu sektorju niso želele vzeti 
že pridobljenih financ, saj so jih dovolj prizadeli že sami 
ukrepi. Poleg tega delež, ki ga na razpisih prejmejo društva, 
predstavlja le del vseh sredstev, ki so za izvedbo prijavljenih 
programov potrebna, saj program sofinancirajo tudi sami. 

»A vendar se je tu pojavilo vprašanje namenske porabe 
proračunskih sredstev, ki občinam pri teh odločitvah ne 
daje prostih rok. Ker gre za proračunska sredstva, to namreč 
pomeni, da bi morala društva v celoti izvesti prijavljen pro-
gram ali pa sredstva vrniti,« so pojasnili na hrastniški občini. 
Občine so tako razmišljale o različnih ukrepih, celo o vračilu 
sredstev.
 
Hrastniški župan je zato predlagal sprejetje rešitve na ravni 
skupnosti vseh občin. Rešitve, ki bi omogočila, da prejeti 
resursi ostanejo v nevladnem sektorju, da se od društev ne 
bi terjalo povračila pridobljenih sredstev, navkljub dejstvu 
da programa morda niso v celoti realizirala, saj gre za višjo 
silo oz. za okoliščine, na katere niso imela vpliva. Ker rešitve 
ni bilo na vidiku, so nekatere občine že sprejele sklepe, a 

Modre cone

Občina Hrastnik je na nekaterih območjih v mestu pričela 
uvajati modre cone za parkiranje. Namen modrih con je 
zagotoviti večjo pretočnost parkirišč in vplivati na preza-
sedenost parkirnih mest.

Kot dobrodošla novost so se izkazale že uvedene cone − par-
kirišča in parkirna mesta uličnega parkiranja v enosmerni 
ulici vzporedno z novim kulturnim domom in kmetijsko 
zadrugo na Dolu pri Hrastniku, v Hrastniku pa parkirišče 
na tržnici ter parkirna mesta pred vrtcem Dolinca.

DARILO: PARKIRNA URA

Parkiranje na območju modrih con je še naprej brezplačno, je pa časovno 
omejeno – ob delovnikih med 7. in 17. uro ter ob sobotah pa med 7. in 13. uro. 

V tem času lahko na teh predelih parkirate za največ 2 uri. Začetek parki-
ranja označite s parkirno uro, ki jo namestite na vidno mesto v avtomobilu 
(armaturna plošča pod vetrobranskim steklom), da je vidna ob kontroli, ki 
jo izvaja mestno redarstvo.

Uporabite parkirno uro, ki ste jo brezplačno prejeli s časopisom. 

na neobstoječi pravni podlagi. Treba je bilo torej zagotoviti 
pravno podlago, na katero bi se predlog lahko oprlo. 

Župan Marko Funkl je tako na Skupnost občin Slovenije 
in Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih 
organizacij (CNVOS) podal pobudo, da se poišče sistem-
ska rešitev, torej na ravni države. In prav po zaslugi zgoraj 
omenjenih je vlada v šesti paket pomoči dodala ukrep, ki 
za nastalo situacijo ponuja rešitev.

»Vlada je v sprejeti Zakon o interventnih ukrepih za omilitev 
posledic drugega vala epidemije COVID-19 dodala 58. člen, 
ki določa, da lahko občine v letu 2020, ne glede na siceršnja 
zakonska pravila, nevladnim organizacijam v celoti izplačajo 
vse v proračunu in pogodbah predvidene dotacije, tudi če 
organizacije niso uspele realizirati vseh pogodbenih aktiv-
nosti (projektov, prireditev …). Aktivnosti, za katere bodo 
organizacije letos torej vnaprej prejele celotno izplačilo, 
bodo morale biti izvedene najpozneje do konca leta 2021, 
ko se izteče tudi skrajni rok za poročanje,« sprejeti ukrep 
obrazložijo na CNVOS-u.

Sredstva je mogoče na podlagi interventnega zakona izpla-
čati tako v primerih, ko upravičenci niso prejeli še nobenih 
izplačil (predplačil ali delnih plačil), kot tudi v primerih, ko so 
že prejeli del sredstev in se jim sedaj izplačajo še preostala 
sredstva po pogodbi.

Občina Hrastnik je o sprejetem ukrepu z dopisi seznanila 
vsa hrastniška društva.

58. člen

(…)

(2) Ne glede na 3. in 5. točko prvega odstavka in tretji odstavek 33. člena ZIPRS2021 sme občina v 
letu 2020 zaradi izjemnih okoliščin izplačati celotni znesek načrtovanih sredstev za izvedbo aktivnosti 

oziroma dejavnosti nevladnih organizacij. Šteje se, da so sredstva porabljena upravičeno, če bo 
prejemnik sredstev posredoval dokazila o upravičeni porabi sredstev do 31. decembra 2021.

(3) Izplačila iz prejšnjega odstavka tega člena so dovoljena, če nevladne organizacije dogovorjene 
aktivnosti oziroma dejavnosti izvedejo do konca leta 2021.   

Na teh predelih je parkiranje še vedno brezplačno. 
Parkiranje je dovoljeno med tednom med 7. in 17. uro ter 
ob sobotah med 7. in 13. uro za največ 2 uri (z uporabo 
parkirne ure ali na vidnem mestu označene ure prihoda).

V pripravi je uvedba še dveh modrih con − parkirišče pred 
trgovino Mercator (Trg Franca Kozarja) ter parkirišče pred 
zdravstvenim domom. 

Načrtovane 8-milijonske investicije v obdobju 2021−2023

V prihodnjem letu se bo pričela izvedba treh večjih 
investicijskih projektov, zaključek zadnjega je predvi-
den v letu 2023. Skupna vrednost je ocenjena na nekaj 
manj kot 8 milijonov evrov.

OIC Hrastnik
Občina Hrastnik v okviru podpisanega Dogovora za razvoj 
regij pripravlja projekt Obrtno industrijske cone Hrastnik. 
Gre za območje steklarske kolonije, kjer bodo v letih 
2021−2023 s pomočjo evropskih sredstev urejene površine 
za potrebe steklarne in TKI. Projekt, ki se razprostira na 
19.000 m2, obsega rušenje objektov steklarske kolonije in 
ureditev komunalno opremljenih platojev za postavitev 
upravno proizvodnih obratov. Ocenjena vrednost naložbe 
znaša 4 milijone EUR. 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save 
Projekt je vezan na Dogovor za razvoj regij in obsega 

izgradnjo sekundarne kanalizacije v aglomeraciji Hrastnik 
(Prapretno, Veličkova cesta, Pot Josipa Brinarja, Pot na Kal 
in center Hrastnika). Gre za gradnjo približno 5 km kana-
lizacijskega omrežja in dveh črpališč. Projekt se bo izvajal 
v letih 2021−2022, po njegovem zaključku, najkasneje pa 
do leta 2023, bo dosežen cilj, to pa je 98-% priključenost v 
aglomeraciji Hrastnik, kar je skladno z zakonodajo. Vrednost 
projekta znaša približno 2,3 milijona EUR.

R1 221 Rinaldo–kamnolom 
Direkcija RS za infrastrukturo in Občina Hrastnik za leto 2021 
načrtujeta izvedbo zadnje, 3. faze rekonstrukcije državne 
ceste Rinaldo–kamnolom v skupni dolžini 530 m. Projekt, 
katerega vrednost znaša 1,6 milijona EUR, obsega gradnjo 
vozišča in komunalnih vodov. Občina Hrastnik je financer 
gradnje vodovoda in javne razsvetljave. DRSI bo v zimskem 
času izvedla razpis za izbor izvajalca, izvedba del pa se 
načrtuje v času poletnih počitnic.

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

Avtor: Tomaž Sihur
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1. Kako izgledajo vaša jutra?
Od ponedeljka do petka moja jutra potekajo čisto običajno. 
Zgodnje vstajanje, jutranji rituali, sprehod s kužkom, potem 
pa izpolnjevanje dnevnih obveznosti. Sobotna in nedeljska 
jutra pa izkoristimo za daljše poležavanje. 

2. O čem najpogosteje razmišljate, ko se sami vozite v avtu? 
Čas med vožnjo načeloma posvečam izključno vožnji. Vedno 
imam vključen radio, da slišim prometne novice, drugače 
pa mi vožnjo krajša poslušanje narodnozabavne glasbe.  

3. Če bi na kavo lahko povabili kogar koli – koga bi izbrali 
in zakaj?
Na kavo bi povabil prvega predsednika Republike Slovenije, 
gospoda Milana Kučana, ker je zame spoštovanja vreden 
človek.

4. Kateri film ste si nazadnje ogledali v hrastniškem kinu?
Nazadnje sva si z ženo v hrastniškem letnem kinu pri bazenu 
ogledala film Ne bom več luzerka. 

5. Katero knjigo trenutno berete in katera je tista, ki vam je 
od prebranih najbolj ostala v spominu? 
V zadnjih dveh vikendih sem prebral Kozaro, v spominu pa se 
najbolj ohranja Svetinina Ukana, Volčiči, ali pa Danes grofje 
celjski in nikdar več.

V Občinskem svetu Občine Hrastnik v tem 
mandatu sedi devet svetnic in ravno toliko 
svetnikov. Programe njihovih list in strank 
poznamo, tudi vrednote, ki jih zagovarjajo. 
Vemo, za katere projekte se bodo trudili, 
poznamo zaveze, ki so jih dali volivcem. 
Čas je, da jih spoznamo tudi po bolj osebni 
plati. V vsaki številki bomo dvema sve-
tnikoma zastavili ducat enakih vprašanj.

Osebno s
svetniki

6. Vaši hobiji?
Moj hobi je igranje pri Rudarski godbi Hrastnik, vožnja z motor-
jem, veliko časa mi vzame predsednikovanje Zasavski zvezi 
veteranov vojne za Slovenijo, z ženo že več kot 10 let pleševa 
standardne in latinsko ameriške plese ter slovenske folklorne 
plese v folklorni skupini Svoboda v Trbovljah.

7. Ali imate kakšnega hišnega ljubljenčka ali domačo žival?
Zadnjih deset let nam družbo dela samička malega nemškega 
špica po imenu Rona.

8. Kako preživljate konce tedna?
Če je vikend res prost obveznosti, malo dlje poležimo, se odpra-
vimo na kakšen sprehod, izlet, obiščemo prijatelje, si ogledamo 
kakšen dober film.

9. Kuhate? Katero jed najraje pripravite?
Kuhanje mi gre dobro od rok. Priljubljenih jedi pa je toliko, da 
jih težko vse naštejem.

10. Najljubši kotiček v Zasavju? Kaj bi pokazali prijatelju, ki bi 
iz tujine prišel na obisk k vam v Hrastnik? 
Moji prijatelji iz tujine dobro vedo, kje je Kal, poznajo hrastniške 
lutke marionete in Kum.

11. Brez katerega izuma si ne predstavljate življenja? 
Takšnega tempa življenja si ne predstavljam brez avtomobila 
in v zadnjih časih tudi telefona.

12. Če bi bili superjunak, kakšna bi bila vaša supermoč?
Če bi imel supermoč, bi uresničil pričakovanja osamosvojite-
ljev – veteranov, ki smo leta 1991 z orožjem v rokah obranili 
samostojnost in neodvisnost naše nove domovine Slovenije. 

1. Kako izgledajo vaša jutra?
Nisem jutranji človek in imam srečo, da sem zaposlena v 
sosednji občini in tako vstanem ob pol sedmih zjutraj in 
se uredim za v službo. Ob vikendih pa vstajam kasneje, 
dokler me ne prebudi sin Mark. Pripravimo zajtrk in se 
potem igramo.

2. O čem najpogosteje razmišljate, ko se sami vozite v avtu? 
Prepustim se glasbi, ki me sprošča. Razmišljam o tem, kaj 
lepega mi bo prinesel nov dan.

Kristina Drstvenšek

3. Če bi na kavo lahko povabili kogar koli – koga bi izbrali 
in zakaj?
Trenutno katero od prijateljic, ki jih že močno pogrešam, saj 
se v času epidemije ne družimo, drugače pa Lady Diano, saj 
si je prizadevala pomagati ranljivim skupinam in se zavze-
mala za človekove pravice.

4. Kateri film ste si nazadnje ogledali v hrastniškem kinu?
Intervju z vampirjem.

5. Katero knjigo trenutno berete in katera je tista, ki vam je od 
prebranih najbolj ostala v spominu? 
Trenutno berem knjigo z naslovom Nevesta, najbolj pa mi je 
ostala v spominu knjiga Senca vetra.

6. Vaši hobiji?
Sprehodi, potovanja in odkrivanje novih kultur. Svet je lep, 
vendar je doma najlepše.

7. Ali imate kakšnega hišnega ljubljenčka ali domačo žival?
Domače živali (zaenkrat še) nimamo.

8. Kako preživljate konce tedna?
Velikokrat gremo v Gore, kjer stanujeta tast in tašča. Odpravimo 
se tudi na kak sprehod, najraje v Prapretno ali na Klobuk, ali 
pa k staršema, saj se vedno rada vračam domov. Sin Mark je 
zelo navezan na stare starše in izkoristi vsak trenutek, da obišče 
babico in dedka. Tudi skupna nedeljska kosila so obvezna.

9. Kuhate? Katero jed najraje pripravite?
Kuham ponavadi le ob sobotah, med tednom kuha partner, tudi 
mami večkrat pripravi kosilo. Najraje skuham grenadirmarš 
ali pa zrezke z jurčki, s katerimi me pogosto razveseli tast, ki 
je strasten gobar.

10. Najljubši kotiček v Zasavju? Kaj bi pokazali prijatelju, ki bi 
iz tujine prišel na obisk k vam v Hrastnik? 
Meni ljub kotiček so zagotovo Gore − mir, narava ... Po vsej 
verjetnosti bi jo mahnili tudi na Klobuk in Kal. Z veseljem bi 
prijatelja povabila tudi na ogled hrastniških lutk.

11. Brez katerega izuma si ne predstavljate življenja? 
Zagotovo je elektrika izum, brez katerega si ne predstavljam 
življenja.  

12. Če bi bili superjunakinja, kakšna bi bila vaša supermoč?
V teh težkih časih Covida bi bila moja supermoč, da bi odkrila 
cepivo, ki bi bilo dosegljivo vsakomur. Nasploh pa bi si želela, da 
nihče na svetu ne bi bil deprivilegiran in da bi si bili med seboj 
enakovredni ter da ne bi nihče živel v pomanjkanju.

Božo Majcen

OSEBNO S SVETNIKI OSEBNO S SVETNIKI
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V rožnate pletenine odeta lipaPoložitev vencev ob 1. novembru

Rožnati oktober je mednarodni mesec osveščanja o raku 
dojk, ki je najpogostejša oblika raka pri ženskah. V Sloveniji v 
tem času že vrsto let potekajo različne aktivnosti in dogodki 
z namenom osveščanja o raku in pomenu zgodnjega odkri-
vanja te bolezni.

Združenje borcev za vrednote NOB Hrastnik vsako leto 
pred prvim novembrom pripravi komemoracijo v počas-
titev praznika. Komemoracije letos zaradi ukrepov ni bilo 
moč pripraviti na enak način kot v preteklih letih. 

Venca k centralnima spomenikoma v Hrastniku in na Dolu sta 
tako skupaj s praporščakom položila le predsednica združe-
nja Danijela Kovač in podpredsednik Drago Funkl. Venček je 
položila tudi delegacija veteranov vojne za Slovenijo, dele-
gati PVD Sever pa so prižgali svečo na Dolu in v Hrastniku.

Člani Združenja borcev za vrednote NOB Hrastnik so sicer do 
30. oktobra prižgali sveče ob vseh 16 spominskih obeležjih.

Skupnih 50 let zakoncev Bregar
Avtor: Rok Jenko  •  Foto: osebni arhiv

V Laškem, v prelepem kotičku gostilne Čater, sta 21. junija 
zaobljubo po petdesetih letih skupnega življenja obnovila 
zlatoporočenca Franc in Štefanija Bregar, ki sta svojo mlado, 
pa vendar veliko ljubezen okronala s poroko pred petde-
setimi leti. 

Franc se je rodil leta 1947 v Hrastniku, v eni izmed rudarskih 
družin. Za njegova mlada leta je značilno trdo življenje, pa 
tudi izjemna zavzetost in solidarnost do ljudi. Po končani 
osnovni šoli se je zaposlil v rudniku v Hrastniku, kjer je svoje 
delo opravljal vestno vse do upokojitve. Družini, kot tudi 
drugim pomoči potrebnim, je bil vedno pripravljen poma-
gati in svetovati. V jeseni svojega življenja rad dela na njivi, 
v izjemno veselje pa so mu vsakodnevni sprehodi z njegovim 
psičkom.

Štefanija se je rodila v kmečki družini v Kladju nad Blanco. 
Od mladih let jo odlikuje pridnost, vestnost in marljivost, 
saj se je z željo po boljšem življenju kot nekajletno dekle 

odpravila v Hrastnik. V življenju se je znala okleniti pozitivnih 
strani življenja in ljubezni svojih otrok Nadice in Romana. 
Usoda je želela, da je spoznala Franca, s katerim se je pred 
petdesetimi leti poročila. Prvo zaposlitev je našla v hrastniški 
steklarni, svojo poklicno pot pa je kot natakarica zaokrožila 
pri Izletniku Celje. Danes ji je v veselje delo na vrtu in prav-
nukinja Ula, ki jo rada obišče na domu. 

Različnim aktivnostim se vsako leto pridružijo tudi članice 
Društva upokojencev Hrastnik iz sekcije Marjetice. Pod nji-
hovimi spretnimi rokami je tako tudi v tem oktobru nastala 
dolga rožnata pletenina, v katero so odele lipo v centru 
mesta. Izdelek so spletle iz različnih rožnatih odtenkov volne, 
dodatno so ga okrasile še z malimi pletenimi rožami. Akcija 
je potekala mesec dni. 

Mobilnost brez ovir
Avtorica: Marko Kušar  •  Foto: arhiv društva Moja pot 

Dol pri Hrastniku je na prvo septembrsko soboto postal 
središče osveščanja javnosti in iskanja rešitev za 
težave gibalno oviranih v njihovi mobilnosti.

Društvo za mobilnost invalidov Moja pot je v soboto, 5. sep-
tembra, na Dolu pri Hrastniku pripravilo prvi dogodek v 
Sloveniji, kjer je bilo moč na enem mestu pridobiti kar največ 
informacij, idej in nasvetov za boljšo ter lažjo mobilnost za 
gibalno ovirane. 

Skupaj z našimi člani društva Moja pot smo na ogled pos-
tavili različno prilagojena vozila. Tako so si obiskovalci lahko 
ogledali enoprostorno vozilo s teleskopsko raztegljivimi tir-
nicami in izravnanim dnom prtljažnika za lažji transport 
vozička na elektromotorni pogon ali invalidskega skuterja. 
Prisotna je bila velikoprostorna limuzina za prevoz osebe 
na invalidskem vozičku s cenovno ugodno možnostjo pre-
voza invalidne osebe − teleskopsko raztegljivimi tirnicami, 
ki se ročno namestijo na stranski vhod pri drsnih vratih ter 
pasovi za pripenjanje vozička za varno vožnjo. Pri vozilu z 
najzahtevnejšo obliko prilagoditve, izvedene v Nemčiji, so 
obiskovalci lahko spoznali stransko vrtljivo elektrohidrav-
lično dvigalo, sistem za samodejno vpenjanje vozička na 
mestu voznika ter upravljalno ročico Joysteer za krmiljenje 
zavijanja (volana), plina in zavore. Predstavljeno je bilo 
tudi vozilo z električnim in vrtljivim sovoznikovim sedežem, 
ki se »zapelje« iz avta in namesti na podvozje vozička, ter 
predstavitveno vozilo z več različnimi prilagoditvami za 
prevoz in samostojno vožnjo voznika invalida. Manjkala niso 
niti nova vozila, ki so jih na prizorišče pripeljali zasavski avto-
mobilski trgovci. Poleg vozil je bil predstavljen še voziček za 

mobilnost ležečih oseb, ki so obležale bodisi zaradi bolezni, 
hude poškodbe ali starosti.

Društvo Moja pot, s sedežem v Hrastniku, je nastalo v želji 
po osveščanju in iskanju rešitev za čim višjo stopnjo mobil-
nosti za gibalno oviranega človeka, ki mu je treba kljub 
zmanjšanim telesnim sposobnostim premikanja omogočiti, 
da enakovredno obvladuje svoj življenjski prostor. Ker se v 
društvu združujemo tisti, ki smo na lastni koži izkusili, kako 
omogočena mobilnost pozitivno vpliva na kakovost življenja, 
želimo le-to predstaviti čim širšemu krogu invalidov in jih 
spodbuditi, da se aktivno vključujejo v družbo.

Ob podpori lokalnih podjetij in pomoči prostovoljcev smo 
tako uspešno »spravili pod streho« prvi tovrstni dogodek 
v Sloveniji. Odzivi obiskovalcev, ki so prišli na Dol z vseh 
koncev Slovenije, so pozitivni, saj je večina prejela potrebne 
informacije in usmeritve k boljši in lažji mobilnosti. Vse to pa 
nas je naredilo odločene, da Mobilnost brez ovir pripeljemo 
do tradicije.

Tržnica odeta v žive barve

V novembru je bila hrastniška tržnica kar dvakrat odeta v 
pisane barve. 

Na predvečer svetovnega dneva sladkorne bolezni, ki ga 
praznujemo 14. novembra, je tržnica zasvetila v modri barvi, 
saj se je občina pridružila mednarodni akciji ozaveščanja 
o sladkorni bolezni in se hkrati poklonila tudi medicinskim 
sestram, ki opravljajo ključno vlogo pri nudenju podpore 
osebam, ki živijo s to boleznijo. Prav zato je bila letošnja 
tema namenjena njim in njihovemu delu. 

Teden dni pozneje, na tretji četrtek v novembru, ko obele-
žujemo svetovni dan ozaveščanja o raku trebušne slinavke, 
pa se je tržnico odelo v vijolično barvo. S tem se je tudi 
hrastniška občina pridružila akciji ozaveščanja o pomenu 
zgodnjega odkrivanja raka trebušne slinavke, ki še vedno 

terja previsok davek. Vsako leto pri nas namreč zboli čez 400 
ljudi, okoli 380 pa jih umre. Pet let po diagnozi živi le še okoli 
pet odstotkov obolelih. Čas je, da se to žalostno statistiko 
spremeni, zato se je občina akciji, ki jo je v slovenskem pro-
storu začelo združenje EuropaColon Slovenija, tudi pridružila. 

NOVICE NOVICE
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Planinci za dan športa po obronkih Hrastnika

Dončić na Dolu

Avtorica: Zvonka Zupančič  •  Foto: arhiv društva

Avtorica: Fanči Moljk  •  Foto: arhiv RK Dol

Da smo Slovenci športni narod, je vsem jasno. Prav zaradi 
tega je državni zbor potrdil dan slovenskega športa kot nov 
državni praznik, praznovali smo ga 23. septembra. Športna 
zveza Hrastnik je sprejela odločitev, da ta praznik, ki ga letos 
praznujemo prvič, društva obeležimo z nekaterimi športnimi 
aktivnostmi, ki so naša osnovna dejavnost.

Tako smo planinci PD Hrastnik skupaj s ŠZH in TIC Hrastnik 
organizirali pohod po obronkih Hrastnika. Na ta nov 
praznični dan smo se pohodniki zbrali na tržnici, kjer nas 
je sprejela in pozdravila predstavnica TIC Hrastnik. Pot nas 
je vodila čez Lopato, na Ojstro, Plesko ter naprej do Retja. 

Predstavnica TIC Hrastnik se je tudi udeležila pohoda in nam 
je na določenih točkah povedala nekaj o zgodovini posa-
meznih predelov, ki smo jih obiskali. Pred cerkvico v Retju 
smo naredili skupinsko sliko, saj sta bila vreme in pogled na 
cerkev res enkratna. Pot smo nadaljevali do nasipa saj, kjer 
ima Konjeniško društvo Trbovlje svoje prostore in zgledno 
urejene spremljevalne objekte (menaže, konjušnice …). Tu 
smo si poleg konjev (šest lastniških in sedem društvenih) 
ogledali tudi orle v kletkah, last navdušenca in ljubitelja orlov, 
ki ima v svoji zbirki tudi redkega ameriškega beloglavega 

V soboto, 5. septembra, se je rokometne tekme RK Dol TKI 
Hrastnik kot navijač udeležil tudi Luka Dončič, saj ima med 
dolskimi rokometaši in navijači prijatelje. Seveda je s svojim 
obiskom navdušil tudi najmlajše obiskovalce, ki so ga ob 
prihodu veselo obkolili. Potrpežljivo je dajal avtograme in 
se fotografiral z vsemi, ki so to želeli.

orla. Res zanimive stvari v okolici Hrastnika, o katerih pa 
vemo premalo. Po zanimivem ogledu in kratkem počitku 
smo pot nadaljevali po nasipanih sajah ter po gozdu in 
obronkih gozda prispeli v Prapretno. Od tu je vsak nada-
ljeval v svojo smer.

Pohoda se je udeležilo 14 pohodnikov, za prvič kar zado-
voljivo. Smo si pa obljubili, da na dan slovenskega športa v 
bodoče skupaj organiziramo tradicionalni pohod, saj smo 
poleg telesne dejavnosti imeli priložnost spoznati tudi druge 
dejavnosti in zanimivosti v okolici Hrastnika.

Odprtje drogerije
Foto: Dean Dubokovič

Po večletnih željah, da bi tudi v našem mestu imeli droge-
rijo, se je dm drogerie markt Slovenija odločil, da svojo 90. 
poslovalnico odpre prav v Hrastniku. Občankam in obča-
nom bo tako odslej prihranjena pot v sosednja mesta, saj 
je kozmetične izdelke (in mnoge druge) odslej moč kupiti 
v Hrastniku. 

Uradna otvoritev poslovalnice je zaradi epidemije potekala 
v manjšem obsegu, so pa ob otvoritvi za vse obiskovalce 
pripravili različne ugodnosti. 

Drogerijo lahko obiščete na naslovu Log 10 oz. v t. i. »Titaniku«.

Luka pri njegovih 21. letih uvrščajo med najboljše igralce v 
celotni košarkarski zgodovini.

Dolani so na tekmi premagali rokometaše iz Radovljice.

Hrastničani zbirajo podpise za nov dom starejših
Avtorica: Mateja Jecl

V poletnih mesecih so občani z bolečino v srcu spremljali 
dogajanje v Domu starejših Hrastnik. Razmere, ki jih v domu, 
ki bi bil za bivanje starostnikov primeren, ne bi bilo oziroma 
bi jih lažje prebrodili. Ob tem se je marsikdo spraševal, zakaj 
na državni ravni ne najdejo posluha za dolgoletne želje 
lokalne skupnosti, ki že leta opozarja na neprimerne bivanj-
ske razmere v hrastniškem domu in potrebo po novem. 

O tem je razmišljal tudi Slobodan Filipovič, pobudnik akcije 
zbiranja podpisov za nov dom starejših. »Celotna situacija 
me je tako zelo razjezila, da sem si rekel, dovolj je, nekaj 
moramo narediti. Naj v Ljubljani vidijo, da to zahtevamo 
mi, občani, in ne politika. Ne levi, ne desni, mi,« pripoveduje. 

S svojim društvom KUD Veter je sprožil akcijo, povezal 
več hrastniških društev in zbiranje podpisov se je začelo. 
Podpisov, ki jih ob koncu zbiranja želijo osebno odnesti v 
parlament. A udarili so ukrepi, ki so zbiranje upočasnili. »Do 
danes smo zbrali že 2800 podpisov, ko bo epidemije konec, 
bo podpisov še več, to si upam trditi,« še doda. 

S skupino Veter oskrbovancem sicer vsako leto pripravijo dva 
koncerta, letos so jim zaradi ukrepov zaigrali pod balkoni 
doma. Filipovič se spominja: »Kako so bili veseli! Tako malo 
je potrebno, da so srečni. In takšnim ljudem ne moremo 
zagotoviti primernega in kvalitetnega doma!« 

Za letos so imeli v načrtu tudi dobrodelni koncert, s kate-
rim bi zbirali sredstva za hrastniški dom starejših, a zaradi 
koronavirusa izvedba ni bila mogoča. Vendar je Filipovič 
odločen, da koncert bo, in to takoj, ko bodo razmere to 
ponovno omogočale. Sredstva pa je moč darovati že sedaj: 

Rdeči križ Slovenije – OZ Hrastnik
Novi dom 11
1430 Hrastnik
TRR: SI56 6100 0000 5461 447
NAMEN: CHAR – DONACIJA DOM 2020
REFERENCA: SI00 2020 

Če bi tudi vi želeli oddati svoj podpis v podporo 
izgradnji novega doma za starejše občane, lahko 
to storite na nekaterih lokacijah v mestu, svoj 
podpis lahko prispevate tudi po spletu.  Obrazec 
lahko tudi sami natisnete in nato zbrane podpise 
pošljete na naslov KUD Veter, Novi dom 4, 1430 
Hrastnik. Za več informacij glede peticije se lahko 
obrnete na KUD Veter – kud.veter@gmail.com. 

NOVICE NOVICE
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Nagrade za delo v lokalni skupnosti
Fotografije: Branko Klančar

Občinski praznik je sicer res že oddaljen dogodek, a vseeno 
je prav, da dobi svoj prostor v občinskem časopisu. Še 
posebej si omembo zaslužijo letošnji občinski nagrajenci 
in nagrajenke, ki jim je bila nagrada podeljena na osrednji 
slovesnosti.  

Priznanja in nagrade Občine Hrastnik so najvišja priznanja 
občine za dosežke, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu 
in polnejšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj 
in ugled občine na različnih področjih.

Letošnji prejemniki so bili:
- Nejc Ašič, bronasto priznanje Občine Hrastnik za delo in 
uspehe na kulturnem področju,

- Elizabeta Skočir, bronasto priznanje Občine Hrastnik za 
sočutno in požrtvovalno dolgoletno delo na področju pali-
ative in družine,

- Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Hrastnik, zlato 
priznanje Občine Hrastnik za humanitarno delo in izredno 
angažiranje v času razglašene epidemije COVID-19.

Na proslavi je bilo podeljeno tudi županovo zlato pero. 
Priznanje se podeljuje učenkam in učencem osnovne šole, ki 
so dosegli izjemne tekmovalne uspehe na republiški ravni ali 
so se posebno izkazali med osnovnim šolanjem in ga končali 
s samimi peticami v vseh letih šolanja. Letošnja prejemnica 
peresa je bila Anja Prašnikar.

Za prekrasen večer so poskrbeli pevka Maruša Zmrzlak, 
saksofonist Oskar Laznik, pianist Tadej Horvat, sopranistka 
Elvira Hasanagić in Kayoko Ikeda, pianistka SNG opere in 
baleta Ljubljana. 

DRAGI NAŠI SOKRAJANI!

spomnimo ljudi, ki jih že dolgo nismo videli, 
obiskali, objeli, jim podarili prijaznega 

… Namesto vsega te-
ga vam podarjamo prijetno branje, barvanje, 

mirnem zimskem popoldnevu.

DOL PRI HRASTNIKU

MIGAJMO Z MALIMI SIVIMI 
CELICAMI ...

bel.

TO JE__________.

Zemljici trudni odejo bo stka-
la,

dala.
Gola drevesa bo v halje ode-
la,
zaspanim medvedom uspa-
vanke pela. TO JE________

NOVICE

Elizabeta Skočir, Anja Prašnikar, župan Marko Funkl, Belinda Ladiha, Nejc Ašič

Saksofonist Oskar Laznik in pianist Tadej HorvatNagovor župana

Sopranistka Elvira Hasanagić in Kayoko Ikeda, pianistka SNG opere in baleta Ljubljana
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Grudna mraz in 
sneg, žita dosti 

REŠITEV:

ŽELJE NAŠIH NAJMLAJŠIH:

Dragi ljudje! Želim, da tega koronavirusa ne 

prineseta darila revnim otrokom, ki si tega 

Ne glede na to, kam naše male nogice 
vodi pot, bodimo spoštljivi drug do 
drugega. Da na vsako oviro gledamo s 

Naj ljudje preživijo praznike v 

MISELNE NALOGE:
Jakova mama

Maja. 

___________________

Polž potrebuje uro in pol, da preleze krog v smeri urinega kazalca. 

Od kod ta razlika?

REŠITEV: RAZLIKE NI.

REŠITEV: NATAKAR                                      

REŠI REBUSA

GŠ KR AT F

JU BO ŽI

ES OB FO I

LE ŽS DŠ K

E IO AL I

NK ER GH

MI EF IP I

ŽE KO LM N

SI KL A LK

LU KE GH
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     1.              

    2.    
     

      

  3.                 

      4.             

      5.             

      6.             

       7.            

   8.                

1. PRIPOMOČEK ZA ROČNO PIHANJE STEKLA 

2. NAREČNO POIMENOVANJE STEKLARNE 

3. NAGAJIV ŠKRAT V RUDARSKIH GIZENJKAH 

4. PLOD DREVESA, PO KATEREM JE POIMENOVAN 
HRASTNIK 

5. OLIMPIJSKI PRVAK IZ HRASTNIKA 

6. FOSILNO GOVRIVO, KI SO GA NEKDAJ IZKOPAVALI V 
HRASTNIKU 

7. PESEM Z NASLOVOM NA KUM 

8. GORA V SEVERNEM DELU POSAVSKEGA GOROVJA 

GESLO:______________________________ 

Prostofer išče srčne voznike_ce

Hrastnik se, tako kot marsikatera slovenska občina, razpro-
stira na močno razgibanem terenu, s predeli, ki so precej 
oddaljeni od mestnega središča. Slednje predstavlja velik 
izziv starejšim občankam in občanom, saj vpliva na nji-
hovo mobilnost in s tem na dostopnost do nujnih življenjskih 
potrebščin in storitev (obisk zdravnika, nakup hrane …). 
Avtobusne mreže so slabo razvejane, uporaba taksi službe 
pa je za nekatere starostnike žal lahko tudi prevelik finančni 
zalogaj. 

Občina Hrastnik se je zato odločila, da z novim letom pris-
topi k projektu Prostofer, preko katerega bo starostnikom 
zagotavljala brezplačne prevoze in na ta način poskušala 
njihovo stisko vsaj malo olajšati in s tem izboljšati tudi nji-
hova življenja. A potrebujemo tudi vašo pomoč! Za izvajanje 
projekta iščemo srčne prostovoljce – voznice in voznike, ki 
bi lahko prijeli za volan našega avtomobila in pomagali pri 
brezplačnih prevozih. Če imate vozniški izpit, nekaj prostega 
časa in dobro srce, ne spreglejte našega poziva na dnu 
prispevka – iščemo namreč prav vas. 

Kaj je PROSTOFER?
Prostofer je skovanka iz besed 'prostovoljni' in 'šofer'. Gre 
za trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost 
starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz 
in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s 
starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi pri-
skočijo na pomoč.

Občina z januarjem uvaja projekt brezplačnih prevozov 
za starostnike

Komu je namenjen PROSTOFER?
Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, 
nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi 
slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim 
omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne 
prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd.

Zakaj PROSTOFER?
Brezplačni prostoferski prevozi starejšim omogočajo 
večjo mobilnost, večjo socialno vključenost, medsebojno 
povezovanje in pomoč, boljšo kvaliteto življenja v tretjem 
življenjskem obdobju, možnost, da dlje časa ostanejo doma 
(čim kasnejši odhod v dom za ostarele). Druženje in občutek 
koristnosti igrajo pomembno vlogo pri aktivnem staranju. 

Kako deluje PROSTOFER? 
Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno šte-
vilko 080 10 10. V komunikacijskem centru nato zabeležijo 
njegove podatke in lokacijo prevoza. Po najavi prevoza 
klicni center obvesti prostovoljnega voznika o prevozu in 
to sporoči uporabniku, za katerega se opravi prevoz. Vozilo 
je zagotovljeno s strani občine, prav tako je poskrbljeno za 
zavarovanje tako voznika kot tudi sopotnikov. Klicni center je 
na voljo za rezervacije prevozov vsak delovnik med 8. in 18. 
uro, rezervacijo prevoza pa je potrebno najaviti vsaj 3 dni 
pred izvedbo storitve. Vozniki prostovoljci prevoze opravljajo 
od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro, izjemoma pa se 
lahko dnevi in ure tudi prilagodijo potrebam.

Kdo je lahko PROSTOFER?
Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško 
dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen poma-
gati tistim, ki prevoze potrebujejo. Vendar pa so prostoferji 
v resnici veliko več kot zgolj prostovoljni vozniki – svojim 
sopotnikom nesebično pomagajo tudi, ko ti izstopijo iz avta: 
pri zdravniku jih pospremijo do čakalnice in počakajo nanje 
med pregledom, pomagajo nesti vrečke iz trgovine in jim 
priskočijo na pomoč pri vzpenjanju po stopnicah ... To so 
ljudje z velikim srcem, ki jemljejo svojo humanost za samo-
umevno in častno dejanje. 

Foto: Zlata mreža 

Kako postati PROSTOFER?

Projekta Prostofer ni brez prostovoljnih 
voznikov, zato pozivamo posameznike, 
društva, organizacije …, da se projektu 
pridružite in nam pomagate vzpostaviti 
mrežo voznikov prostovoljcev. Vse voznike 
in voznice, ki bi želeli postati prostoferji 
in pomagati našim starostnikom, prosimo, 
da se nam čim prej javite na številko 03 
56 54 366 (Suzana Venko) ali na e-naslov 
suzana.venko@hrastnik.si.

PROSTOFER



Hrastov list št. 30     •     December 2020     •     4746     •     Hrastov list št. 30     •     December 2020

Podprite delo lokalnih nevladnih organizacij z 0,5 % dohodnine

Zakaj? Ker vas nič ne stane in podpirate programe, ki prispevajo h kvaliteti življenja v lokalni skupnosti.
Koga? Preverite seznam in izberite eno do pet organizacij.
Kako? Preprosto z nekaj kliki v e-davkih ali z oddajo obrazca na pristojnem finančnem uradu.

Vsak zaposleni ima možnost, da zahteva, da se 0,5 % njegove 
odmerjene dohodnine nameni izbranim organizacijam, in to 
tako, da s seznama upravičencev izbere eno do največ pet 
organizacij, katerih delovanje želi podpreti. Takšna donacija 
vas nič ne stane, prispevate pa k delovanju organizacij, ki 
izvajajo številne družbenokoristne programe v vašem okolju. 

Komu lahko doniram? Preverite seznam organizacij iz 
občine, ki so upravičene do donacij za leto 2020 in presene-
čeni boste nad pestro izbiro, komu lahko namenite svojega 
0,5 % dohodnine. Zagotovo poznate kakšno organizacijo 
v vašem okolju, ki bi jo z veseljem podprli. Posameznemu 

upravičencu lahko tako namenite od 0,1 % do maksimalno 
0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne sme presegati 0,5%. 

Kako to uredim? Izpolnite obrazec »Zahteva za namenitev 
dela dohodnine za donacije« in ga oddajte osebno ali po 
pošti na pristojni finančni urad ali prek e-davkov (Doh-
Don). Vložena zahteva velja za nedoločen čas in je ni treba 
vlagati vsako leto. V primeru, da želite svojo odločitev spre-
meniti in donacijo nameniti nekomu drugemu, morate vložiti 
novo zahtevo, ki bo razveljavila staro. Vloge, oddane do 31. 
decembra 2020, bodo upoštevane za plačano dohodnino 
v tem letu.

SEZNAM UPRAVIČENCEV DO DONACIJ ZA 2020 IZ OBČINE HRASTNIK DAVČNA ŠTEVILKA 
DRUŠTVO DIABETIKOV HRASTNIK 95797599 
DRUŠTVO INVALIDOV HRASTNIK 89472837 
DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM 
RAZVOJU HRASTNIK 

58151087 

DRUŠTVO TABORNIKOV ROD TEMNEGA HRASTA HRASTNIK 78912415 
GASILSKA ZVEZA HRASTNIK 31702805 
KARATE KLUB HRASTNIK 43803032 
KOŠARKARSKI KLUB HRASTNIK 41832698 
LOVSKA DRUŽINA DOL PRI HRASTNIKU 88106683 
LOVSKA DRUŽINA HRASTNIK 48090859 
NAMIZNOTENIŠKI KLUB HRASTNIK 31470696 
OBČINSKO ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ČASTNIKOV HRASTNIK 85339539 
PLANINSKO DRUŠTVO DOL PRI HRASTNIKU 84006617 
PLANINSKO DRUŠTVO HRASTNIK 52342557 
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOL PRI HRASTNIKU 93500084 
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO HRASTNIK 17530202 
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MARNO 81880367 
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PRAPRETNO 73385018 
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TURJE 28224477 
PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO GASILSKO DRUŠTVO RUDNIK HRASTNIK 78912148 
PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO GASILSKO DRUŠTVO STEKLARNA HRASTNIK 85319864 
PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO GASILSKO DRUŠTVO TKI HRASTNIK 68918585 
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE HRASTNIK 13437739 
RIBIŠKA DRUŽINA HRASTNIK 59325682 
ROKOMETNI KLUB DOL TKI HRASTNIK 87030888 
STRELSKO DRUŠTVO RUDNIK HRASTNIK 63050269 

 

Pomagaj tudi ti, pridruži se prostovoljcem!

Si pripravljen pomagati lokalnim organizacijam in 
ljudem, ki potrebujejo tvojo pomoč? Prijavi se na sms 
obveščanje o prostovoljskih delih v zasavski regiji, ki 
se jim lahko pridružiš. Na 030 400 444 pošlji sms spo-
ročilo z vsebino PRIJAVA HRASTNIK.

V okviru Regionalnega centra NVO je vzpostavljeno sms 
obveščanje o prostovoljskih delih v zasavski regiji, ki se jim 
lahko pridružiš. Z vključitvijo velikega nabora prostovoljskih 
organizacij, ki v zasavski regiji izvajajo različne aktivnosti in 
za njihovo izvedbo nujno potrebujejo pomoč prostovoljcev, 
zagotovo najdeš med njimi takšno, ki ji bo tvoja pomoč v 
neprecenljivo pomoč, tebi pa v neizmerno zadovoljstvo.
Morda se pridružiš in kot prostovoljec pomagaš pri oskrbi 
starejših s hrano, sprehajanju psov, ponudiš pomoč pri 
varstvu otrok, pomagaš pri izvajanju delavnic, ponudiš 
pomoč pri inštrukcijah, se pridružiš prostovoljskim aktiv-
nostim v tujini, ponudiš pomoč pri prevozu starostnikov, pri 
organizaciji poletnih taborov, koncertov in drugih aktiv-
nosti. Najde se pester nabor prostovoljskih del, ki jih lahko 
opravljaš. Prijavi se in najdi prostovoljsko delo tudi zase.

Podprite delo lokalnih nevladnih organizacij z 0,5 % dohodnine 

Zakaj? Ker vas nič ne stane in podpirate programe, ki prispevajo h kvaliteti življenja v lokalni skupnosti. 
Koga? Preverite seznam in izberite eno do pet organizacij. 
Kako? Preprosto z nekaj kliki v e-davkih ali z oddajo obrazca na pristojnem finančnem uradu. 
 
Vsak zaposleni ima možnost, da zahteva, da se 0,5 % njegove odmerjene dohodnine nameni izbranim 
organizacijam, in to tako, da s seznama upravičencev izbere eno do največ pet organizacij, katerih delovanje 
želi podpreti. Takšna donacija vas nič ne stane, prispevate pa k delovanju organizacij, ki izvajajo številne 
družbenokoristne programe v vašem okolju.  
 
Komu lahko doniram? Preverite seznam organizacij iz občine, ki so upravičene do donacij za leto 2020 in 
presenečeni boste nad pestro izbiro, komu lahko namenite svojega 0,5 % dohodnine. Zagotovo poznate 
kakšno organizacijo v vašem okolju, ki bi jo z veseljem podprli. Posameznemu upravičencu lahko tako 
namenite od 0,1 % do maksimalno 0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne sme presegati 0,5%.  
 
Kako to uredim? Izpolnite obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« in ga oddajte 
osebno ali po pošti na pristojni finančni urad ali prek e-davkov (Doh-Don). Vložena zahteva velja za 
nedoločen čas in je ni treba vlagati vsako leto. V primeru, da želite svojo odločitev spremeniti in donacijo 
nameniti nekomu drugemu, morate vložiti novo zahtevo, ki bo razveljavila staro. Vloge, oddane do 31. 
decembra 2020, bodo upoštevane za plačano dohodnino v tem letu. 

 

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU: 
 
………………………………………………………………………………………. 
(ime in priimek davčnega zavezanca)                                                                                             (davčna številka) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(podatki  o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)                                                        (poštna številka, ime pošte) 
 
………………………………………………. 
(pristojni finančni urad) 

                                                                                     ZAHTEVA 
za namenitev dela dohodnine za donacije 

 
 

Ime oziroma naziv upravičenca 
 

Davčna številka upravičenca 
 

Odstotek (%) 

          

          

          

          

          
 

V/Na …………………………….., dne ……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZLHT ZLHTVsebino pripravlja Regionalni center NVOVsebino pripravlja Regionalni center NVO
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Prenovljeni zobozdravstveni ambulanti

V septembru je Zdravstveni dom Hrastnik poskrbel za pre-
novo dveh zobozdravstvenih ambulant − šolske zobne 
ambulante, ki deluje v prostorih hrastniške osnovne šole, 
in ambulante na Dolu pri Hrastniku. 

Preureditev in adaptacija obeh ambulant sta vključevali 
gradbena, obrtniška in elektro dela ter nakup nove opreme. 

Zobozdravstvene storitve v prenovljeni zobozdravstveni 
ambulanti na Dolu pri Hrastniku po prevzemu Zdravstvenega 
doma Hrastnik od koncesionarke Gordane Spaić, dr. dent. 
med., izvajata zobozdravnica Sara Zlatanovska, dr. dent. 
med., in medicinska sestra Barbara Žagar, ki sta dostopni na 
tel. št. 03/56 30 859. Zobozdravstvene storitve bosta izvajali 
za otroke in po novem tudi za odrasle. Naročila in oprede-
litve sprejemata vsakodnevno po urniku, ki je objavljen na 
spletni strani zdravstvenega doma. 

Vrednost naložbe, ki jo je izvedel ZD Hrastnik, je nekaj manj 
kot 9 tisoč evrov.

Zdravstveni dom Hrastnik so v letu 2020 zaznamovale aktivnosti v zvezi 
s preprečevanjem širjenja okužbe COVID-19 in delo v izrednih razmerah. 
Vsem tistim, ki ste spoštovali zdravstvena navodila, se iskreno zahvalju-
jemo. S svojim ravnanjem niste poskrbeli samo za svoje zdravje, ampak 
ste izkazali skrb tudi za zdravje družinskih članov, sosedov, prijateljev, 
znancev in tudi zdravstvenega osebja, ki se trudi po svojih močeh pri 
delu in obvladovanju širjenja virusa. Prav zdravstveni delavci so tisti, ki 
so izpostavljeni v prvih linijah, zato njim posebna zahvala.

Zaposleni v Zdravstvenem domu Hrastnik želimo vsem občankam in obča-
nom občine Hrastnik lepe novoletne praznike in v družinskem krogu vesele 
decembrske dni, v letu 2021 pa obilo zdravja in čim več pozitivne energije.

Voščilo

ZDRAVSTVENI DOM ZDRAVSTVENI DOMVsebino pripravlja Zdravstveni dom HrastnikVsebino pripravlja Zdravstveni dom Hrastnik

V spomin

Betim Ejupi, dr. med., spec. druž. med., je svoje življenjsko 
poslanstvo opravljal kot zdravnik v ambulanti družinske 
medicine in kot strokovni vodja v Zdravstvenem domu 
Hrastnik ter skrbel za oskrbovance Doma starejših Hrastnik. 
Bil je nepogrešljiv člen pri spopadanju z epidemijo, ki nas 
je v preteklih mesecih postavila pred enega največjih izzi-
vov doslej. Zaradi svoje strokovnosti je bil izjemno cenjen v 
strokovnih krogih in med sodelavci, posluh za sočloveka pa 
je bil tisti, zaradi česar so ga za svojega vzeli tudi pacienti.
S svojim delom je pustil neizbrisen pečat v naši občini, s 
prizadevanji za razvoj zdravstvene varnosti v Hrastniku pa 
je postavil močan temelj, na katerem bomo v občini gradili 
dalje. A manjkali bodo njegovo znanje, neizmerna energija 
in pripravljenost pomagati – kjerkoli in kadarkoli. Praznina, 
ki jo bo težko zapolniti.

Njegov odhod je v žalost zavil tudi Zdravstveni dom Hrastnik 
in Dom starejših Hrastnik, kjer so zapisali, da je bil predan 
svojemu delu in da si boljšega zdravnika in sodelavca ne 
bi mogli želeti. 

Dragi prijatelj in sodelavec Betim, 

danes je vse zaposlene v Zdravstvenem domu Hrastnik 
preplavila žalost. Niti za hip nisi okleval, ko si poleg skrbi za 
paciente v ambulanti družinske medicine in Doma starejših 
Hrastnik sprejel delo strokovnega vodje zdravstvenega doma. 
Ustvarjal in vodil si strokovni tim in skrbel za zdravstveno 
varstvo ljudi, kar je bilo tvoje poslanstvo. Vse, kar si znal, si 
delil z drugimi − pacienti, kolegi zdravniki, sodelavci in menoj. 
Bil si vir pozitivne energije, tvoja načela in pristop pa navdih 
za boljše delo vseh nas.

Dragi Betim, pogrešal bom najine razgovore o prihodnosti 
zdravstvenega varstva v občini, obogatene s hudomušnimi 
pripombami, o šaljivih pripetljajih, ustvarjanju ekipnega duha 
v zdravstvenem domu in o sanjah v najinih življenjih. Včasih v 
razgovorih nisva ločila službenega od zasebnega. Vzajemno 
zaupanje in spoštovanje. Tako se ustvarjajo prijateljstva.

Dragi Betim, tisočkrat iskrena hvala za vse. 

Navdaja me čast in hvaležnost, da sem bil lahko tvoj sodelavec.

Gregor Pajić, direktor

Dr. Ejupi ni bil le zdravnik družinske medicine, bil je predvsem 
velik človek, mož, oče, sodelavec in … prijatelj.
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Turizem in vrtec: Moj kraj, 
moj »chef« 

Zdravje je naše največje 
bogastvo

Avtorica: Sanja Funkel, vzgojiteljica odd. Medvedki, enota na OŠ Avtorica: Mirjam Rupar, vzgojiteljica, enota Sonček

Vrtec Hrastnik se vključuje v različne natečaje in projekte. 
Kot že več let zapored, smo se tudi letos vključili v projekt 
Turizem in vrtec − Z igro do prvih turističnih korakov, ki ga 
organizira Turistična zveza Slovenije. Letošnja rdeča nit 
projekta je Moj kraj, moj »chef«.

S temo so nas želeli spodbuditi, da se osredotočimo na 
tipično jed, pijačo ali pa zeliščarsko tradicijo kraja, ki jo lahko 
posodobimo ali pa prilagodimo svojim željam. Ob naslovu 
smo pomislili na funšterc. Ker otroci to jed že dobro poznajo, 
tudi zaradi vsakoletnega istoimenskega festivala v Hrastniku, 
smo se odločili, da bomo raziskovali naprej v tej smeri. 

A v skupini Medvedki na enoti na šoli 
smo našli še eno zasavsko tradicio-
nalno jed − krumpantoč. Otroci jedi niso 
poznali, zato smo se odločili, da bomo 
raziskali, kakšne sestavine jed vsebuje, 
kdo vse je krumpantoč jedel, kako se ga 
pripravi in ali ga znamo pripraviti tudi 
mi. Ugotovili smo, da je bila včasih kljub 
težkemu delu, ki so ga opravljali rudarji 
in steklarji, v naših krajih prehrana zelo 

skromna in da so takrat jedli predvsem jedi, ki so jih gospo-
dinje pripravljale iz pridelkov, ki so jih pridelali doma. 

Otroci so z veseljem sodelovali v raziskovanju, še bolj pa je 
bilo zanimivo, ko so o vsem tem povprašali še svoje dedke in 
babice, ki to jed dobro poznajo. Po končanem raziskovanju 
smo želeli k sodelovanju povabiti tudi kakšnega znanega 
zasavskega kuharja, a nam je epidemija preprečila načrte. 
Dejavnost smo morali prilagoditi in se znajti drugače. V 
obeh oddelkih, Medvedki in Ježki, na enoti na Osnovne šole 
narodnega heroja Rajka Hrastnik imamo starše, ki zelo radi 
sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi različnih dejavnosti. 
In tako se je porodila ideja, da bi poleg staršev v dogodek 
vključili še babice, dedke, sestrice in bratce. 

K že omenjenemu projektu smo z navedenimi dejavnostmi 
priključili še projekt Simbioza Skupnost, ki spodbuja izva-
janje medgeneracijskih aktivnosti v lokalnem okolju in 
ozavešča o pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja. 
Kot vrtec smo v knjižico receptov Simbioze Skupnost že prej 
delili recept za krumpantoč, kasneje pa sva po spletni pošti 
vzgojiteljici v oddelkih Medvedki in Ježki poslali recept še 
vsem staršem. Predstavili sva idejo, dali navodila in jih prosili 
za sodelovanje. Odziv staršev in otrok je bil zelo pozitiven. 
Otroci so uživali v kuhanju in druženju z družinskimi člani, 
nad jedjo pa so bili več kot navdušeni.

Da bi v teh čudnih, težkih »koronskih časih« ostali zdravi in 
ohranili telesno kondicijo, smo se Sončki odločili, da mesečno 
temo namenimo ohranjanju in varovanju našega zdravja s 
poudarkom na vsakodnevnem gibanju ter spoznamo pomen 
uživanja zdrave prehrane. V času nujnega varstva, ki je 
organiziran v času epidemije, otroke še posebno osveščamo 
o skrbi za zdravje. 

Preko enciklopedij in posnetkov smo spoznali človeško telo, 
poimenovali dele telesa in si jih ogledovali v ogledalu ter 
iskali in primerjali medsebojne razlike. S pomočjo sličic smo 
spoznavali sadje in zelenjavo. Sličice sadja in zelenjave 
smo razvrščali in iskali pare v igri spomin. Na sadno-zele-
njavno temo smo si ogledali lutkovno animacijo Sadni prepir. 
Pripravili smo si okusna sadna nabodala; na lesene palčke 
smo nizali koščke narezanega sadja. V reklamnih letakih 
smo iskali in izrezovali sličice različne prehrane. Izdelali smo 
»prehransko piramido«. Spoznali smo pomen in posledice 
uživanja zdrave in nezdrave prehrane na naše telo. 

V sklopu mesečne teme smo obeležili dan slovenske hrane 
s tradicionalnim slovenskim zajtrkom z izbranimi živili 
lokalnega izvora; s kruhom, z maslom, medom, mlekom 
in jabolkom.

Za naše zdravje je pomembno tudi redno gibanje. Z giba-
njem otroci razvijajo intelektualne sposobnosti, ki imajo 
vpliv na socialni in čustveni razvoj. Gibanje in redna telesna 
aktivnost imata nenadomestljiv učinek na zdravje in srečo 
človeka. V igralnici se sproščamo in razgibavamo z »gibal-
nimi minutkami« ob glasbi. Vsakodnevno se gibamo na 
igrišču vrtca in hodimo na sprehode v bližnjo okolico.

Nujno varstvo otrok v Vrtcu Hrastnik 
Avtorica: Nataša Babič, dipl. vzg.

Zaradi preprečitve nadaljnjega širjenja virusa SARS CoV-2 
so se 26. oktobra zaprli vsi vrtci, s tem tudi vse enote Vrtca 
Hrastnik, ki je svojo največjo enoto Dolinca zaprl že teden 
dni prej.

Občina je sprejela sklep, da se zagotovi nujno varstvo, ki bo 
organizirano na enoti Sonček, in sicer v skladu z izkazanimi 
potrebami staršev po nujnem varstvu otrok. Tako smo v 
prvem tednu organizirali nujno varstvo za 3 otroke, že v 
naslednjem tednu se je število povečalo na povprečno 15 
prisotnih otrok. Število prisotnih otrok dnevno niha, trenutno 
potrebo po nujnem varstvu izkazuje približno 18 staršev.

Skušali smo zagotoviti vsa predpisana priporočila NIJZ in 
delo organizirati tako, da zmanjšamo možnost zadrževa-
nja staršev v garderobah, da zagotovimo, da se oddelki 
ne združujejo ali pa je to združevanje smiselno; poskrbeti, 
da prihaja do čim manjšega druženja prisotnih strokovnih 
delavcev in je to omejeno na en oddelek; poskrbeti, da se 
igrače in pripomočki razkužujejo večkrat dnevno ipd. 

Poleg predpisov, priporočil in protokolov pa nas je najbolj 
skrbelo za otroke. Kako omogočiti, da se bodo otroci dobro 
počutili, tudi tisti, ki bodo prvič zamenjali enoto, ki se bodo 

prvič srečali z omejenim številom otrok, ki bodo prvič stopili 
v stik s strokovnimi delavci, ki jih morda prej še niso poznali.

Poskrbeli smo, da so v igralnicah otroke pričakali (tam, kjer 
je bilo to mogoče) njim poznani strokovni delavci, da smo 
starše z umirjenostjo vodili do garderob in jim namenili 
ustrezen čas, da so otroke preobuli, jim umili roke ter se 
od njih poslovili. Za vso potrebno dokumentacijo smo pos-
krbeli predčasno, da nismo po nepotrebnem povzročali 
dodatnega stresa. 

Prvi teden bi lahko opisali kot uvajalen teden za vse nas, 
tako za strokovne delavce, starše kot tudi otroke. Ampak 
smo zmogli, z dobro voljo, s pozitivnimi pogledi, z nasmehi 
in razumevanjem. Starši so dosledno upoštevali navodila in 
nam pomagali, da so se njihovi otroci na novi lokaciji dobro 
počutili. Tako je bil sodelovalni most trdno zgrajen, da so 
lahko malčki vsako jutro brezskrbno odkorakali v vrtec.

V igralnicah so jih z nasmehom pričakale vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljic, ki so jih odpeljale na pot domišljije 
in raziskovanja. V vsaki igralnici so se odvijale zabavne in 
zanimive dejavnosti: eni so plesali, drugi so slikali, tretji so 
gradili »bunkerje«, četrti so uprizarjali vulkane. Ves čas smo 

dosledno skrbeli za higieno in se vsa-
kodnevno gibali na prostem. 

Otroci se tudi v teh drugačnih okoliš-
činah v okviru nujnega varstva dobro 
počutijo, vsakodnevno raziskujejo, 
spletajo prijateljstva, se učijo samo-
stojnosti, si pomagajo, se ustvarjalno 
igrajo. 

Vsi strokovni delavci (tako tisti doma 
na čakanju kot tudi tisti, ki so priso-
tni v nujnem varstvu) ohranjajmo stik 
z otroki, ki trenutno niso v nujnem 
varstvu. Preko zapisov, posnetkov 
na spletni strani Vrtca Hrastnik, po 
e-pošti ipd. V veliko pomoč so nam 
starši, ki skrbno predajajo naše zapise, 
posnetke, fotografije otrokom in nam 
te tudi vračajo ter nam tako pomagajo 
ohranjati medsebojne vezi. Verjamemo 
pa, da v vseh nas ostaja želja, da čim 
prej omejimo širjenje virusa in se tako 
spet vsi skupaj snidemo v vrtcu, svojih 
enotah in svojih skupinah.

VRTČEVSKE ISKRICE VRTČEVSKE ISKRICEVsebino pripravlja Vrtec HrastnikVsebino pripravlja Vrtec Hrastnik
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Intervju Metuljčkov z znano hrastniško osebnostjo: Peter Kauzer
Avtorica: Daša Sirše, vzgojiteljica odd. Metuljčki

Prvi teden v mesecu oktobru obeležujemo kot teden otroka. 
V vrtcu vedno, v tednu otroka pa še posebej, posebno pozor-
nost namenimo prosti igri oziroma igri po želji otrok, saj 
je to vsekakor »njihov« teden. V igro umestimo oz. vple-
temo vodene dejavnosti z različnih vzgojno izobraževalnih 
področij. Tema letošnjega tedna otroka je bila: odgovor je 
pogovor. V Vrtcu Hrastnik smo se dogovorili, da bo vsaka 
skupina izvedla intervju z znano osebnostjo Hrastnika. Na 
vprašanja so odgovarjali občani, ki tako ali drugače pred-
stavljajo naš kraj, med drugimi se je vabilu odzval tudi g. 
župan Marko Funkl. V oddelek Metuljčki na enoti Sonček 
so vključeni najmlajši otroci, zato smo »intervju« prilagodili 

− izvedli na svoj način. 

V začetku prvega oktobrskega tedna smo otrokom preko 
slik in videoposnetkov predstavili  Petra Kauzerja. Ob slikah 
so otroci spoznavali značilnosti vodnega športa, športno 
opremo kajakašev, si širili besedni zaklad ob spoznava-
nju novih besed: čelada, veslo, kajak, dres … Beseda kajak 
jim je izmed vseh delala največ težav in si je niso uspeli 
zapomniti, zato so uporabljali besedo čoln. Tudi beseda 
dres je bila pretežka zanje, tako so oblačilo poimenovali 
»majica, v kateri ga ne zebe«. Igro in spoznavanje novih 
pojmov smo popestrili z ugankami, gibalnim uprizarjanjem 
veslanja, urjenjem gibalnih spretnosti ob premagovanju ovir, 
vezanih na tovrsten šport. Otroci so bili navdušeni, uspešni 
in zadovoljni.

Izpod drobnih prstkov Metuljčkov je nastal likovni izdelek 
»Peter Kauzer na treningu«. Uporabili smo naslednje likovne 
tehnike: barvanje lista z modro voščenko, risanje s flomastri, 
lepljenje. Pobarvan list z modro voščenko je predstavljal 
vodo, s flomastrom so nato narisali človeško figuro − Petra 
Kauzerja s čelado na glavi, veslom v roki … Lepljenje je prišlo 
na vrsto zadnje in izdelek je bil pripravljen za razstavo.

V garderobi Metuljčkov na enoti Sonček so razstavljeni naši 
izdelki. Veseli smo bili pohval s strani staršev. Vas zanima, 
kako izgleda naša razstava? Ko mine čas korone, vas pova-
bimo, da si jo pridete ogledati.

Podeželje ostaja v osrčju Hrastnika
Avtor: Jasmina Janjić, TIC Hrastnik  •  Foto: Branko Klančar

V sklopu kampanje »Dnevi odprtih vrat slovenskih kmetij 
in podeželskih projektov« smo se kot eden izmed slednjih 
odločili organizirati prireditev pod imenom Občina Hrastnik 

– okno v podeželje. Na dogodku so se predstavili lokalni 
pridelovalci, ki vedno najdejo čar v obdelovanju domače 
zemlje. 

Spoznali smo sadjarsko kmetijo Rožej, ki vso svojo dejavnost 
razvija vse od prvega jabolka vsako leto. Tako nastajajo 
sokovi, kis, jabolčni čips, na voljo za prodajo so tudi sama 
jabolka. Ste vedeli, da omogočajo ogled svoje kmetije? 
Svoje delovanje je predstavil tudi lastnik kmetije Eko Kreže, 
ki je v sezoni poznana predvsem po izjemno okusnih jago-
dah. Nekaj kilometrov stran pa stoji kmetija Potočin, kjer 
se ukvarjajo predvsem s čebelarstvom in peko domačih 
izdelkov. Ste že poskusili njihove okusne dobrote? Kaj pa 
tiste, ki jih pripravlja gospa Jožica Makek? Pecivo in kruh na 
njeni kmetiji pripravljajo z lastno pridelano moko. Vsekakor 
raj za sladkosnede. Za slednje pa veliko izdelkov ponuja 
tudi Anton Štaut, ki je aktiven član Čebelarskega društva 
Hrastnik. Poleg ukvarjanja s svojimi čebelami prideluje še 
razne vrste medu, k ponudbi pa je dodal različne izdelke z 
dodanimi zelišči, propolisom in še čem. 

Da pokažemo, kako je še danes res prav vse povezano s 
podeželjem, smo na prireditev povabili tudi tiste izdelo-
valce, ki svojo dejavnost izvajajo na malce drugačen način. 
V prostem času so skozi leta namreč razvili različne interese, 
ki so se sčasoma iz hobija oblikovali v nov posel. Kot hobi 
svojo dejavnost še vedno izvajajo hrastniške kmečke žene 
in dekleta, ki vsako leto sodelujejo pri različnih kmečkih 
dejavnostih; od skupnega ličkanja koruze do reza grmovnic 
in dreves, trenja orehov in še marsičesa, čemur so včasih 

rekli delo v tabrh*. Po končanem delu pa se prepustijo likofu*. 
V tem času se skozi pogovor in tudi petje razvijejo dodatni 
interesi po delovanju in ustvarjanju. Na podoben način svojo 
dejavnost danes izvajajo tudi v Društvu zasavskih klekljaric 
Srčevke ali pa v obeh hrastniških godbah. Tudi tri omenjene 
organizacije so se predstavile na naši prireditvi.

Podeželje se je skozi desetletja razvijalo na različne načine. 
Ljudje so začeli razmišljati v različne smeri, kar pa seveda ne 
pomeni, da smo opustili poljedelstvo in živinorejo. Svojemu 
prostemu času so dodali kanček kreativnosti in domišljije ter 
tako oblikovali nove dejavnosti, ki pa niso vedno neposredno 
povezane s kmetijstvom. Svojevrstno dejavnost ter izdelke 
je tako predstavil Tadej Hršak v imenu podjetja smArt wood, 
svoje kreacije z baloni pa je predstavila še Simona Opresnik. 

Hrastnik je dokazano čudovit kraj, ki preseneti do sedaj 
še čisto vsakega turista, ki si ga je na začetku predstavljal 
kot sivega in umazanega. Vsakdo, ki ga pot zanese v našo 
zeleno dolino, sicer začne s spoznavanjem naših največjih 
industrij – a prav te so poskrbele, da smo kraj lahko v zadnjih 
nekaj desetletjih razvili tudi dosti dlje. Vsak izmed domačinov 
in tistih, ki delujejo na območju hrastniške občine, na svoj 
način doda k čudovitemu mozaiku Hrastnika in njegovi dol-
goletni zgodbi. A to, kar smo spoznali na prireditvi Občina 
Hrastnik – okno v podeželje, še zdaleč ni vse. Raziskujte, 
sprašujte, ogledujte si, fotografirajte, preizkušajte razno-
vrstne domače in kvalitetne izdelke. Če pa se kdaj poraja 
kakšno dodatno vprašanje, se brez zadržkov lahko obrnete 
na Turistično informacijski center Hrastnik, ki sedaj deluje v 
centru našega mesta. Bližje vam. 

Srečno!

*tabrh – nar. delo na kmetiji, ki ga opravlja najet delavec, plačan na dan; dnina1: hoditi na tabrh, v tabrh k sosedom
*likof – zlasti v kmečkem okolju pojedina, pitje po končanem večjem (gradbenem) delu, po sklenjeni kupčiji

TICVsebino pripravlja TIC HrastnikVRTČEVSKE ISKRICE Vsebino pripravlja Vrtec Hrastnik
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Le odkrivajmo hrastniške poti
Avto: TIC Hrastnik  •˙ Foto: TIC Hrastnik, Peter Lamovšek

V sklopu projekta TIC Hrastnik smo letos prvič organizi-
rali pohod po eni izmed številnih hrastniških poti. Nenadna 
karantena nam je pokazala, kako pomembno je, da se 
gibljemo v naravi. Zato smo se ob prvih primernih pogojih 
zbrali pred novimi prostori Turistično informacijskega centra 
Hrastnik in se odpravili na malce neobičajno pot, ki nas je 
popeljala po starih, že skorajda pozabljenih poteh. 

Pogumno smo se še v poletnem hladu jutra napotili proti 
vasi Prapretno, kjer smo naredili prvi postanek. V vasi smo se 
usmerili, kot domačini radi rečejo, »mimo Hvalata« po poti 
skozi gozd. Včasih so to pot domačini redno uporabljali za 
obiskovanje maš v Dragi, danes pa jo pozna le še kakšen 
pohodnik in raziskovalec Hrastnika. Naša naslednja posto-
janka je bila v Dragi, kjer nam je župnik hrastniške in dolske 
župnije g. Franc Ornik prijazno omogočil ogled skoraj 500 let 
stare cerkve. Z nami je delil marsikatero zgodbo, izkušnjo, za 
vsakega izmed nas pa je imel prav posebno darilo. Pot smo 
nadaljevali po levi strani na približno 500 metrih višine nad 
reko Savo ter nato zavili nazaj proti vasi Prapretno. Prečkali 
smo področji, ki jima še danes pravijo Račkovo in Galetovo. 
V goščavi ob poti smo opazili marsikatere ostanke nekdanjih 
domačij in kmetij, ki tiho pripovedujejo svojo zgodbo. Krog 
smo zaključili ob vodnem zajetju v Prapretnem, od koder 
se nam je odprl še en prekrasen pogled na omenjeno vas.

Celotno pot bi sicer lahko pričeli nekje na območju nekdanje 
gostilne Roš ter nadaljevali po poti, ki se začne pri nekdanji 
občinski stavbi. Pa vendar se v gozdu skriva prav poseben 
del hrastniške knapovske zgodovine. Ko se »mimo Hvalata« 
povzpnemo do manjše ravnine sredi gozda, se na desni 
strani na hribu v goščavi skriva odprtina. Gre za ostanek 
nekdanje žične železnice iz leta 1879, ki je nastala kot alter-
nativa že prej obstoječi železnici skozi Hrastnik. Polni vozički 
so si z Ane, kjer je bil rov Ojstro, utirali pot proti t. i. Ostrem 
vrhu (Spitzberg) na višino 275 m. Proti vrhu jih je poganjal 
parni stroj z 12 konjskimi silami. Na drugi strani hriba, proti 
končni postaji med steklarno in železniško postajo, so se 
spuščali sami. Kljub temu da je veljala za tehnično čudo, ki 
si ga je ogledala tudi takratna pruska prestolonaslednica, 
angleška princesa Viktorija, je večkrat naletela na številne 
težave. V prvi vrsti je težave povzročal prevelik naklon, zato 
so leta 1881 izkopali tunel skozi omenjen vrh, ki je prvega 
znatno zmanjšal. Vseeno pa so se vozički zaganjali eden v 
drugega, se kopičili, posledično se je vrv tudi večkrat pre-
trgala. Ker nikoli niso dosegli brezhibnega delovanja žične 
železnice, so jo še pred koncem leta 1885 izločili iz prometa 
zaradi predragega načina prevoza. Na Spitzbergu je še 
danes lepo ohranjen tunel, ki je vsekakor več kot primeren 
razlog za preusmeritev naše pohodne poti tam mimo. 

Prvi šolski dan
Avtor: Tadej Kralj

»Čaka nas veliko izzivov, a prepričana sem, da jih bomo 
s skupnimi močmi premagali,« z optimizmom zre v sveže 
šolsko leto nova ravnateljica Osnovne šole narodnega 
heroja Rajka, Polona Dolanc. Drži, leto, ki je pred nami, bo 
precej drugačno, a kljub temu smo se potrudili, da bo učen-
cem vstop vanj kar najbolj prijeten. Sploh tistim, ki vrata 
hrama učenosti prestopajo prvič …

Na šolskem dvorišču matične šole in dolske podružnice je bil 
tako prvega septembra za prvošolce organiziran program 
s krajšo dramsko igro, v kateri je prvošolka na svojevrsten 
način doživljala svoj prvi šolski dan.

Ob tem so ji nekaj spodbudnih besed in koristnih napot-
kov namenili hrastniški župan Marko Funkl, policist Tomaž 
Kellner in ravnateljica Polona Dolanc. A zvezda prireditve 
je bil brez dvoma Hrastko, maskota Hrastnika, ki je malim 
nadobudnežem nadel »slavne« rumene rutice. V razredih 
so se nato posladkali s sadno tortico in razveselili priložno-
stnih daril. Šola jim je s pomočjo Občine Hrastnik poklonila 
nekaj šolskih potrebščin, Steklarna Hrastnik pa kozarčke, 
ki jim bodo v prijeten spomin na prvi šolski dan. Vsem, ki 
so pomagali pričarati njihov nasmeh, se ob tej priložnosti 
zahvaljujemo.

Za piko na i so lahko naši prvi črvi skupaj s starši v fotoko-
tičku ustvarili večen spomin na dan, ko so pričeli pisati novo 
življenjsko poglavje.

Za šolarje
Občina Hrastnik je prvošolcem tudi letos podarila 
odsevnik, saj dajemo velik pomen varnosti otrok v 
cestnem prometu, ter paketek potrebščin (radirka, 
svinčnik, šilček, lepilo, magnet).
 
Kot ena redkih občin v Sloveniji in edina v Zasavju 
tudi letos sofinanciramo drugega strokovnega 
sodelavca v 1. razredu. Drugi strokovni sodelavec 
v 1. razredu opravlja zelo pomembno  povezo-
valno vlogo pri prehodu otrok iz vrtca v šolo in 
jim nudi podporo pri privajanju na novo okolje. 
Ker MIZŠ te zaposlitve financira le v manjšem 
obsegu (nekaj ur), je preostali del na ramenih 
občin, če se občine za zagotavljanje te storitve 
odločijo. Za sofinanciranje te storitve v letošnjem 
šolskem letu v občinskem proračunu namenjamo 
44 tisoč evrov. 
 
V okviru občinske denarne pomoči smo objavili 
tudi razpis za pomoč pri nakupu šolskih potreb-
ščin, saj se zavedamo, da je za marsikatero 
družino to izjemno težak čas in si stroška nakupa 
delovnih zvezkov in potrebščin ne morejo privo-
ščiti. Pri nakupu šolskih potrebščin smo pomagali 
kar 65 družinam (109 otrok), skupna vrednost 
pomoči je znašala 8 tisoč evrov. 

TIC PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCAVsebino pripravlja OŠNH Rajka HrastnikVsebino pripravlja TIC Hrastnik
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Učimo se na daljavo, ostajamo blizu
Avtorica: Irena Senčar

Brez dvoma trenutno res živimo v nenavadnih časih in eni 
izmed tistih, ki to najbolj občutijo, so otroci, šolarji. Morda 
običajno ob omembi pouka res zavijejo z očmi ter najdejo 
sto in en razlog, zakaj trenutno ne morejo napisati domače 
naloge, a hkrati je to tisti steber njihovega vsakdana, ki 
pomeni rutino, varnost, gotovost. In še veliko več …

V obdobju šolanja na daljavo se je rek, da učiteljevanje 
ni poklic, temveč poslanstvo, še dodatno potrdil. A učite-
lji Osnovne šole narodnega heroja Rajka se kljub težavni 
situaciji po svojih najboljših močeh trudimo, da v problemih 
najdemo izzive. Predvsem pa imamo svoje delo in »svoje 
otroke« resnično radi. 

Že ob pričetku letošnjega šolskega leta smo, v skladu z navo-
dili resornega ministrstva, pričeli s pripravami na morebitno 
vnovično zaprtje šol. Učiteljski zbor se je izobraževal na 
področju informacijsko komunikacijske tehnologije in različ-
nih spletnih okolij, kolegi so izmenjevali izkušnje in morebitne 
dobre prakse, nadgradila se je šolska spletna stran ter v čim 
večji meri spodbujala uporaba spletnih učilnic pri učencih. 
Tako smo, čeprav si pouka na daljavo nismo želeli, k njemu 
pristopili odločno in samozavestno. Ocenjujemo, da šolsko 
delo dobro poteka, kar je rezultat zglednega sodelovanja 
med učitelji, učenci in starši – zavedamo se, da slednji nosijo 
velik del bremena. Posamezne težave rešujemo sproti in 
individualno, delavci šole in učitelji so vedno na voljo za klic. 

A ravno v težkih časih se večkrat izcimijo najboljše ideje, 
pokaže se posameznikova ustvarjalnost, mogoče odkrije nov 
talent. Učitelji snemamo filmčke, ustvarjamo, plešemo, se 
pošteno prepotimo, ko preko ekrana ponazarjamo nov gim-
nastični element ali graf linearne funkcije. Učenci pa so, kot 
se spodobi, vedno korak pred nami … Mnoge od nas so že 
pošteno potegnili za nos, ko smo »zagreto« predavali učno 
snov, ne da bi se zavedali, da so nam izklopili mikrofon. 

Čeprav se v teh dneh srečujemo le preko ekranov, pa smo 
si na nek način še malce bližje. Učenci lahko dandanes 
srečajo učitelja z neurejeno pričesko, v ozadju ekrana se 
v pomivalnem koritu kopiči umazana posoda, tudi kakšen 
smrkav »mulček« se v živo vključi v prenos. Postajamo si 
kanček bolj »domači« …

Ampak … nekaj je gotovo, vsi si želimo nazaj, nazaj v našo 
šolo. Mamica tretješolca Jakoba je pred dnevi na družabnem 
omrežju delila njegove besede. Dovolila je, da jih zapišem v 
ta članek, kajti bolje se pač ne da povedati …

»Mami, a veš, da se mi zdi šola zdaj, ko v njej ni otrok, bolj 
siva? Kadar smo v njej otroci, je bolj bela …«

Zmagovalka Slovenske note 2020 je Larisa Leva iz Slovenske 
Bistrice

Avtor: Nejc Ašič  •  Fotografije: Simon Tanšek

Zmagovalka Slovenske note 2020 je postala 13-letna 
Larisa Leva iz Slovenske Bistrice. Prepričala je tako 
publiko, ki je glasovala prek telefonskega glasovanja, 
kot tudi strokovno žirijo. Sedaj pa bo za nagrado prejela 
svojo prvo slovensko pesem.

Mladinski center Hrastnik je spisal še eno novo glasbeno 
pravljico. Slovenska nota 2020 se je odvila 5. septembra v 
Delavskem domu Hrastnik. Kljub temu da si je prireditev v 
živo lahko ogledala zgolj 50-glava publika, ki so jo sestavljali 
bližnje in bližnji nastopajočih, je bilo zato toliko bolj pestro 
na YouTubu, kjer si je prireditev ogledalo več kot 5 tisoč ljudi 
v slabem tednu. 

Letošnja Notina zmagovalka, četrta po vrsti, je Larisa Leva, 
ki prihaja iz Slovenske Bistrice. Šteje 13 let, a je uspešna 
mlada sodobna influencerka – na socialnem omrežju TikTok 
ima preko 9 tisoč sledilk in sledilcev, v svoji kratki pevski kari-
eri pa je sodelovala na mnogo slovenskih in tujih glasbenih 
tekmovanjih, kjer je vedno posegala po višjih mestih. Na 
sobotnem večeru je prepričala s svojo mogočno priredbo 
pesmi Rada bi v originalni izvedbi Nuške Drašček. Pesem 
je zapela v živo s hišnim bendom tekmovanja. Larisa je ob 
zmagi dejala: »Hvala, Slovenska nota 2020, za vse čudovite 
trenutke, druženja, izkušnje in predvsem pot, ki me je pri-
peljala do zmage in uresničitev mojih sanj. Hvala za vse!« 

Z zmago si je Larisa pripela svojo prvo slovensko pesem. 
Organizacijska ekipa ji je namreč omogočila sodelovanje z 
enim izmed uveljavljenih slovenskih glasbenih producentov, 
Alexom Volaskom. Konec novembra se je oglasila pri njem 
v studiu in posnela pesem, ki bo izšla 18. decembra 2020.

Na finalnem večeru, ki je bil v živo predvajan na YouTube 
kanalu Slovenske note in ki sta ga odvodila Leon Ciglar 
in Alen Demiri, je zmagovalko izbrala kombinacija glasov 
sedemčlanske strokovne žirije (50 % glasov) in glasov tele-
fonskega glasovanja (50 %). Strokovno žirijo so sestavljali 
Zala in Gašper, Eva Beus, Alex Volasko, Denis Trap, Kristina 
Oberžan in Miha Hercog. 

Telefonsko glasovanje pa je bilo letošnje leto na tekmovanju 
novost, ki so jo gledalke in gledalci prireditve dobro sprejeli 

– tekmovalci so skupaj prejeli kar 1.206 telefonskih glasov. 
Zmagovalka po mnenju telefonskega glasovanja je bila 
Larisa Leva, ki je prejela 295 glasov, na drugo mesto se je po 
mnenju publike uvrstila Manca Mihelin, na tretje pa Petra 
Prebanda. Po mnenju strokovne žirije pa sta se na prvo 
mesto uvrstili finalistki Manca Mihelin in Ajda Podgornik 

Valič, Larisa pa se je po mnenju žirije uvrstila na 3. mesto, 
ki si ga je delila skupaj s sofinalistko Nušo Grm. V skupnem 
seštevku je Larisa Manco premagala za slabih 30 točk.

Na finalnem večeru so se še predstavile finalistke: Taja 
Jamnik, Živa Gantar, Nuša Grm, Iza Vivat, Lea Aram, Laura 
Pesjak, Petra Prebanda, Manca Mihelin in Ajda Podgornik 
Valič. Skupaj so celotno poletje pod sloganom »Najdi svoj 
izraz« odkrivale, kakšne si želijo biti kot pevke, in zato komaj 
čakamo, da vidimo, kako se bodo pevsko razvijale naprej.

Ob koncu večera pa je bilo uradno razglašeno, da se 
Slovenska nota 2021 zagotovo obeta – ali bo zadnja po 
vrsti ali ne pred mirovanjem, pa bo odločeno prihodnje leto. 
Organizacijska ekipa za 5. Slovensko noto po vrsti obljublja 
nekaj korenitih sprememb, ki jih bodo razglasili do konca 
leta 2020.

PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCA MLADIVsebino pripravljata MCH in VGCVsebino pripravlja OŠNH Rajka Hrastnik

Zmagovalka Slovenske note 2020 je Larisa Leva. 

Finalistke Slovenske note 2020

Strokovna žirija Slovenske note 2020 na finalnem večeru je bila 7-članska. 
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MCH-jeva spletkarnica

Tudi v jesenskem času so v Mladinskem centru Hrastnik 
nadaljevali z digitalnim mladinskim delom, med drugim s 
produkcijo spletnih vsebin za mladinsko televizijo MCH TV. 
Za razliko od pomladnih in poletnih intervjujev z zanimivimi 
gosti je oktobra in novembra vsebina pokrivala različna 
področja, za vsak dan v tednu nekaj drugega.

Ponedeljki so bili rezervirani za preproste in žepu prijazne 
video recepte, ki so jih poimenovali kar »Zaprta kuhna«. 
Pokazali so, kako se pripravijo granadirmarš, pečena 
jabolka, ovseni piškoti, madžarska specialiteta tokány in 
testenine z azijskim pridihom.

Torkova »Razgibancija« je bila namenjena športnim aktiv-
nostim. Inštruktorica skupinske vadbe Biljana Draksler je 
gledalce kar trikrat razgibala z vajami za hrbet, noge, zad-
njico, roke in prsi. Dvakrat pa se je ekipa MCH s kamero 
odpravila na okoliška hriba, Kal in Kopitnik.

Ob kreativnih sredah so preko videoposnetkov predstavljali 
ideje, kako se lahko gledalci med karanteno kratkočasijo in 
ustvarjajo. Izdelovali so mandale iz volne, ekološko prija-
zno alternativo nagrobnim svečam − kamenčke spomina, 
grozljive rolice za noč čarovnic, cvetlične lončke iz konzerv, 
antistresne žogice, peresnice iz plastenk in svečnike iz kozar-
cev za vlaganje.

Četrtkove »Kul-ture« so gledalce popeljale po hrastniških 
kulturnih in zgodovinskih ustanovah in spomenikih. Razkazali 
so muzej, knjižnico, nekdanje rudarsko Mlakarjevo stano-
vanje, bukvarno Zmajeva luknja in pa mozaik, ki ima mesto 
prav v Mladinskem centru Hrastnik.

Ob sproščenih petkih so se z mladimi družili na platformi 
za spletne konference Zoom ter na aplikaciji Discord, na 
kateri so skupaj z Zavodom za šport in mladino Trbovlje ter 
Mladinskim centrom Zagorje ob Savi vzpostavili strežnik 

»Zasavski virtualni MC«, ki omogoča varno in prijetno vir-
tualno druženje, kjer lahko mladi izražajo svoja mnenja, 
debatirajo o tematikah, ki jih zanimajo, spoznavajo svoje 
vrstnike ter kvalitetno preživijo svoj prosti čas v karanteni. 
Tako so že igrali različne kvize, Activity, Monopoly, raču-
nalniško igro Among us, izdelovali kamenčke prijaznosti in 
se družili v t. i. dnevnem centru. Pridružite se jim lahko na 
povezavi: https://discord.gg/YY6PK9Na8F.

»V veselem decembru bodo lahko gledalci spremljali malce 
drugačne vsebine, saj bodo praznično obarvane,« je pove-
dal mladinski delavec Armand Meterc.

»Vse mlade, ki jih zanimajo snemanje in montiranje vide-
oposnetkov ter ustvarjanje spletnih vsebin, vabimo, da se 
aktivno vključijo v projekt, saj se lahko naučijo novih znanj 
in pa izpeljejo svoje ideje,« je k sodelovanju pozval Meterc 
in dodal: »Pišejo nam lahko na info@mch.si ali pa nas kon-
taktirajo na socialnih omrežjih.«

21 dni pozitivnih misli 

Pozitivčice – doprinos pozitivizma lokalnemu okolju v teh 
izzivalnih časih. Tri tedne so nas navdihovale objave s pod-
ročja prehrane, gibanja, pozitivnega odnosa do življenja, 
negovanja in krepitve imunskega sistema. Dotaknili smo se 
čisto konkretnih stvari, kot so spanje, dih, zdravilna zelišča, 
napitki za podporo imunskemu sistemu, modrosti iz tradici-
onalne kitajske medicine ter malo bolj duhovne komponente, 
kot je na primer hvaležnost, ki je poglavitna za zadovoljstvo 
tukaj in sedaj. Nekatere objave so krasile fotografije narave, 
ki nas je ravno v tem času razvajala s svojo barvitostjo in 
jesenskimi plodovi.

Božiček za en dan

Mladinski center Hrastnik je bil to leto zbirno mesto projekta 
Božiček za en dan.

Akcija Božiček za en dan je popolnoma neprofiten projekt, 
izpeljan v celoti s strani prostovoljcev. Za projektom stoji 
Zavod 364, ki iz želje po ustvarjanju dobrega v svetu projekt 
vodi in v njem sodeluje na vseh nivojih.

Za vse, ki še ne vedo, je Božiček za en dan gibanje, ki s pravo 
mešanico ustvarjalnosti in humanosti ljudem nudi prilož-
nost razdajanja. In kot pravi mladinska delavka Klavdija 
Korošec, so si ravno s tem namenom želeli sodelovati tudi v 
Mladinskem centru Hrastnik, da bi majhna škatla pričarala 
otrokom in starostnikom VELIK NASMEH! Ob tej priložnosti 
pa se, kot pravi, v mladinskem centru zahvaljujejo vsem, ki 
jim je mar za soljudi in so pri tem 

Vodenje MCH-ja prevzela Nina 
Kavzar

Z začetkom oktobra je v Mladinskem centru Hrastnik prišlo 
do menjave vodstva. Mesto direktorja je zapustil dolgoletni 
sodelavec Jani Medvešek, ki je prevzel vodenje Regionalne 
razvojne agencije Zasavje, zato je mesto vršilke dolžnosti 
direktorja prevzela Nina Kavzar. Kavzarjeva, po izobrazbi 
univerzitetno diplomirana profesorica likovne umetnosti, je 
do sedaj delovala predvsem na področju kulture in umetno-
sti, saj je bila več kot sedem let samozaposlena v kulturi. »V 
tem času sem izvedla tudi nešteto kreativnih in ustvarjalnih 
delavnic za otroke in mladino, tako da mi področje dela z 
mladimi ni tuje,« je dejala. Ker je mesto vršilke dolžnosti 
prevzela v času epidemije, lahko trenutno delovanje mla-
dinskega centra spremljamo le na družbenih omrežjih, za 

MLADI MLADIVsebino pripravljata MCH in VGCVsebino pripravljata MCH in VGC

prihodnost, ko se razmere umirijo in normalizirajo, pa nam 
v centru obljubljajo veliko novosti, dogajanja in druženja.

VGC s pestrim programom tudi 
v času izolacije

Večgeneracijski center Zasavje v Hrastniku s svojimi uporab-
niki ostaja tudi v času izolacije. »Preko spletnih omrežij smo 
ponovno vzpostavili aktivnosti, ki to omogočajo. Na plesnih 
delavnicah se pod vodstvom Irene Drač družimo vsak petek 
v popoldanskem času. Kreativnih in kulinaričnih delavnic pa 
smo se lotili na malo drugačen način,« je povedala koordi-
natorka projekta VGC Zasavje Petra Velej.

Tako so ohranili pestrost programa tudi v času izolacije. 
Na spletu vsak teden predstavijo novo kreativno idejo in 

kulinarično poslastico. »Želeli smo, da bi bile delavnice raz-
nolike, dostopne in žepu prijazne,« je še dodala Velejeva. 
Kulinarične delavnice in kreativne srede si lahko ogledate 
na Facebook strani Večgeneracijskega centra Zasavje ali 
na YouTube kanalu MCH TV.

»Čeprav so težki časi, pa ne smemo pozabiti, da smo v 
prazničnem decembru, zato so tudi delavnice v duhu božiča. 
Ponujamo vam ideje za okrasitev doma, preprosta darila 
in sladke dobrote,« je še dodala Velejeva.
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Novosti na pokopališču in pri pogrebnih slovesnostih

Pred dnevom spomina na mrtve je KSP Hrastnik pos-
krbel za kar nekaj novosti, ki bodo pripomogle še k 
lepšemu slovesu od naših najbližjih.

Ureditev zelenice
Na severozahodni strani pokopališča je bila urejena zelenica 
ob stopnišču, namestilo se je klop. Urejen je bil prostor za 
skladiščenje peska, ki ga najemniki grobov uporabljajo za 
ureditev neposredne okolice grobov.

Sanacija obodnega zidu
Saniran je bil obodni zid pokopališča na severovzhodni 
strani v dolžini 43 metrov.

Sanacija protihrupnega zidu
Saniran je bil protihrupni zid z žarnimi nišami na pokopa-
lišču Dol.

Zasaditev novih dreves
Na parkirišču pokopališča se je izvedla zamenjava šestih 
posušenih dreves, ki se jih je nadomestilo z gorskim javor-
jem. V ta namen so bili izvedeni večji izkopi, v sadilne jame 
se je vgradilo 21 m3 substrata, posajena so bila drevesa, 
izvedla se je obroba jam z betonskimi robniki. Investicija se 
je izvedla s proračunskimi sredstvi Občine Hrastnik.

Nova cvetlična korita
Postavljena so bila nova cvetlična korita pred vhodom in pod 
nadstreškom pri poslovilnem objektu na pokopališču Dol.

Nova svečana oblačila
Kupljena so bila nova svečana oblačila za pogrebno moštvo, 
ki izvaja pogrebne slovesnosti in pokope na pokopališčih 
Dol, Turje, Gore, Draga in Podkraj ter svečana oblačila za 
ekipo, ki izvaja 24-urno dežurno službo v občini Hrastnik.

Prostor za raztros pepela

Na zelenici ob poslovilnem objektu na dolskem pokopališču 
je bil dograjen prostor za raztros pepela s spremljajočo 
opremo.
 
Prostor predstavlja zelenica za raztros okrogle oblike, ki v 
premeru meri 8 metrov, obdaja pa jo peščena pot, široka 
nekaj manj kot dva metra. Ob poti so nameščene štiri klopce 
in dve obeležji s prostorom za sveče in napisnimi ploščicami 
za graviranje podatkov o pokojnikih. Zelenico krasi lipa, ki 
je nameščena v sredini.
 
Ploščic za podatke o pokojnikih je trenutno 36, prostor pa 
dopušča postavitev še dveh obeležij in s tem dodatnih 36 
ploščic. Seveda pa je dodatna postavitev odvisna od potreb, 
saj se vsi ne odločijo za napis.
 
Dela so se izvedla po projektni dokumentaciji podjetja 
Arhis, d. o. o., arhitekt Ivan Maurovič pa je projekt prostora 
za raztros dopolnil in dodelal tako, da je bil primeren za 
realizacijo.

MCH odslej pod okriljem KRC-a 
Foto: Branko Klančar  •  Nina Kavzar

Mladinski center Hrastnik bo s 1. 1. 2021 prešel pod okri-
lje javnega zavoda KRC Hrastnik ter prenehal delovati kot 
samostojni javni zavod. 

MCH je skozi 10-letno delovanje več kot upravičil obstoj, 
saj je s svojim delovanjem posegel na področja, ki so bila 
pred tem slabo ali pa niso bila dovolj dobro pokrita. V prvi 
vrsti imamo tu v mislih predvsem načrtno delo z mladimi, 
izvedba kvalitetnih delavnic, predavanj in koncertov ter, 
nenazadnje, MCH je v Hrastnik pripeljal prve projekte med-
narodnih izmenjav, ki so omogočili mladim iz celotne Evrope, 
da so spoznali Hrastnik in Slovenijo ter tudi da so mladi iz 
Hrastnika imeli možnost pokukati izven svojih meja ali pa 
spoznati sovrstnike, ki prihajajo iz različnih koncev Evrope. 
Prostor centra je postal prepoznan med različnimi staro-
stnimi skupinami v kraju samem, aktivnosti, ki potekajo v 
njem, pa potrjujejo pravilnost odločitve, da se je mladinski 
center leta 2011 tudi ustanovil.

Organiziranost delovanja MCH-ja kot javnega zavoda pa je 
na drugi strani tudi pokazala vse slabosti administrativno/
birokratskega aparata v Sloveniji. Javni zavodi z manjšim 
številom zaposlenih, kot je primer hrastniškega mladinskega 
centra, se soočajo s problemom, da morajo vodje takšnih 
centrov daleč največ svojega delovnega časa posvečati 
administrativnim opravilom, ki ga vodenje javnega zavoda 
zahteva, namesto da bi se lahko posvetili sami pripravi in 
izvedbi kvalitetnega programa za mlade.

Občina Hrastnik je zato na podlagi večinskega stališča vseh 
list in strank, ki so zastopane v Občinskem svetu Občine 
Hrastnik, pripravila predlog združitve/priključitve mladin-
skega centra k obstoječemu zavodu KRC Hrastnik, kar je 
občinski svet tudi potrdil na svoji 15. seji v začetku meseca. 
S priključitvijo tako nastaja pravno nov javni zavod za šport, 
kulturo, turizem in mladino z že poznanim imenom KRC 
Hrastnik.

Pri sprejemu te odločitve nas je vodilo 
trdno prepričanje, da priključitev MCH-ja 
k zavodu KRC nikakor ne pomeni ukinja-
nja ali zanemarjanja mladinske tematike, 
temveč ravno nasprotno. S to priključitvijo 
se bo področje mladinskega delovanja 
še okrepilo, saj se bo oseba, ki bo zadol-
žena za mladino, ukvarjala izključno le s 
programskim delom. Vsa preostala admini-
strativna/računovodska/pravna vprašanja 
pa bo prevzel krovni zavod KRC Hrastnik. 
Hkrati bo možno iskati tudi sinergije med 
zavodoma, saj deloma pokrivata sorodna 
področja pri kulturi in športu, ter na dolo-
čenih delih tudi zmanjšati stroške. 

Ob vsem tem pa bo mladinsko podro-
čje ostalo avtonomno s svojim lastnim 
proračunom/postavkami ter svojim 
programskim svetom, s katerim se bo 
usklajevalo delovanje. Tudi sama sredstva 
za programsko delovanje ostajajo enaka, 
prav tako bodo dejavnosti mladinskega 
centra še naprej potekale v istih prostorih 
kot doslej, saj so namenjeni prav dejavno-
stim za mladino. 

O pravilnosti te odločitve pričajo tudi že 
uvedeni primeri dobrih praks združitev, 
ki so jih izvedle občine Mozirje, Radlje 
ob Dravi, Ravne na Koroškem, Sevnica, 
Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Litija ...

KSP KRCVsebino pripravlja KRC HrastnikVsebino pripravlja Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik
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Dogajanje v KRC–u

Tržnica pri vas doma

Predstave, razstave, treningi, različne športne dejavnosti, 
obiski v muzeju in vse, kar se je v našem zavodu običajno 
dogajalo, je zaradi epidemije v »stanju mirovanja«. Kljub 
temu delamo – pleskamo, obnavljamo, opravili smo remont 
v bazenu, urejamo in popisujemo staro gradivo, čistimo 
prostore in predmete v muzeju, urejamo zunanje športne 
površine, pohodne poti …

Kulturno rekreacijski center Hrastnik je skupaj s Turistično 
informacijskim centrom in Občino Hrastnik spomladi ob 
začetku epidemije koronavirusa vzpostavil spletno trgovino, 
ki se nahaja na naslovu https://etrznica.hrastnik.si.

Vodilo nas je zavedanje, da je treba pomagati lokalnemu 
prebivalstvu pri preskrbi z živili na eni in hkrati ponuditi 
pomoč lokalnim pridelovalcem na drugi strani. Nastal je 
projekt, kjer je poleg fizične tržnice na voljo tudi spletna, ki 
je odprta 24 ur na dan 365 dni na leto in deluje ne gleda 
na vreme in zunanje temperature. Naročeno blago vam 
pripeljemo na dom in omogočamo varen brezstičen način 
plačevanja.

Danes, ko je situacija podobna kot spomladi, je projekt sple-
tne tržnice ponovno bolj aktualen, saj ljudje zaradi omejitev 
gibanja nimajo fizičnega dostopa do vseh želenih trgovin. 
E-tržnico v tem času dopolnjujemo z novimi produkti in 
storitvami in hkrati vse ostale lokalne pridelovalce hrane in 
drugih produktov, ki še niso vključeni v ta sistem, spodbu-
jamo, da se nam pridružijo.

Načrtujemo tudi obsežnejše reklamiranje vseh vključe-
nih posameznikov in podjetij ter pripravo novih prodajnih 
paketov. Tedensko bomo širili nabor produktov, ki jih bo 
mogoče kupiti v TIC-u in spletni trgovini. Prav tako bodo vsi 
vključeni v sistem prodaje deležni še posebnih ugodnosti 
in subvencij. Predvidoma v sredini meseca decembra bo 
možen tudi nakup darilnih bonov za te izdelke, na voljo 
bodo tudi darilna pakiranja, za katera si bodo kupci lahko 
sami izbrali proizvode.

Vabljeni k ogledu ponudbe, saj smo prepričani, da boste 
tudi za prihajajoče praznike ob koncu koledarskega leta 
našli darila in presenečanja za svoje bližnje in najdražje. 
Mogoče vam pride prav, ko boste v zadnjem trenutku iskali 
izvirna darila. S tem pa boste tudi pomagali lokalnim pri-
delovalcem in podjetjem.

Vabljeni k obisku in nakupu.

Vaša ekipa TIC-a in E-tržnice!

#lokalnojezakon #ostanizdrav #ostanidoma #etrznica

Vemo, da nismo edini, ki zaradi trenutnega stanja ne moremo 
izvajati različnih prireditev in dogodkov, zato razmišljamo in 
pripravljamo nekoliko drugačne oblike dejavnosti − sprem-
ljajte novice in obvestila na naši spletni in Facebook strani, 
kjer vas bomo o vsem sproti obveščali. Veseli pa bomo tudi 
vaših idej, mnenj in komentarjev.

Kaj se bere

Prvenec zasavske avtorice govori o želvji družini, ki živi 

srečno na sončnem otoku sredi oceana. Neko noč močna 

nevihta povzroči, da valovi razburkanega morja pogoltne-

jo eno od želvic, preostanek družine pa se mora soočiti s 

tragično izgubo. Zgodba je nastala na podlagi lastne avto-

ričine izkušnje ob izgubi mlajšega brata in spregovori o za 

mlade precej občutljivih tematikah, kot so soočanje s smrtjo 

najbližjega ter žalovanje in dolgotrajno prebolevanje, ki ji 

sledita. 

Metka Dolanc: Želvice

Lokacija: Oddelek za mladi-
no, leposlovno gradivo
Zvrst: leposlovje za otroke in 
mladino
Strani: 28
Leto izdaje: 2020
Založba: Zavod za kulturo 
Delavski dom

Glavna oseba je melanholičen, osamljen in delno zafrustri-

ran srednješolski učitelj zgodovine Kreps, ki honorarno vodi 

zgodovinski krožek v bližnjem domu za ostarele. Nekega 

večera po predavanju k njemu pridrsa starec in mu skoraj 

brez pojasnil v roko stisne ključ. Naslednje jutro je starec 

umorjen in takrat se zgodba pravzaprav šele začne ... Knji-

ga je na voljo tudi v e-obliki.

Marko Radmilovič: Kolesar

Lokacija: Oddelek za odra-
sle, leposlovno gradivo
Zvrst: kriminalni roman 
Strani: 423
Leto izdaje: 2020
Založba: Beletrina

Elli H. Radinger, ki je več let preživela med volkovi v divjini, 

pripoveduje napete zgodbe o srečanjih z njimi, opisuje njiho-

vo življenje, vrednote, volčjo vzgojo, ceremonije, pripadnost, 

ljubezen, smrt. Pokaže na mnogo vzporednic in podobnosti 

med socialno dinamiko znotraj volčje družine in človeške 

družbe, iz česar povleče številne nauke, ki jih lahko ljudje 

uporabimo tudi v vsakdanjem življenju. V branje priporoča-

mo še njeno knjigo Modrost starih psov.

Elli H. Radinger: Modrost volkov

Lokacija: Oddelek za odrasle, 
strokovno gradivo
Zvrst: strokovna monografija
Strani: 296
Leto izdaje: 2019
Založba: Mladinska knjiga

Brezplačna izposoja avdio knjig 
z uporabo pametnega telefona
Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik nudi svojim članom izpo-
sojo avdio knjig v slovenskem jeziku z uporabo pametnih 
telefonov. 

Izposoja avdio knjig se izvaja v mobilni aplikaciji Audibook, 
aplikacija je dostopna v trgovini Play (za vse Android tele-
fone) ali v aplikaciji App Store (za Apple telefone). Avdio 
knjige, ki jih ponujajo za izposojo, so namenjene vsem sta-
rostnim skupinam. Ponudbo vseskozi dopolnjujejo.

Postopek izposoje avdio knjig je povsem enostaven, pogoj 
za izposojo pa je le urejeno članstvo v knjižnici ter naložena 
aplikacija Audibook na vašem mobilnem telefonu. Naenkrat 
imate lahko izposojenih do 5 knjig, trajanje posamezne 
izposoje pa je 14 dni.

Za več informacij glede knjižnične izposoje avdio knjig se 
obrnite na knjižnico. 

Pravljično-ustvarjalna urica z 
Jasno Dvornik
V četrtek, 24. septembra, je v hrastniški knjižnici potekala 
predstavitev knjige Pazi, kaj govoriš. Gre za pravljico, s 
katero so učenci Osnovne šole Ivana Kavčiča, podružnične 
šole Mlinše pod mentorstvom učiteljice Jasne Dvornik, doma 
iz Hrastnika, sodelovali na literarnem natečaju Z domišljijo 
na potep v šolskem letu 2017/18. Napisali so jo čisto sami in 
bili zanjo nagrajeni v obliki samostojne knjige. 

Najprej sta soavtorici 
pravljice, Anaya Gaja 
Vozel in Kaja Brodar, 
z učiteljico obiskoval-
cem prebrali pravljico. 
Njen glavni poudarek 
je na moči besed, s 
katerimi lahko na 
druge vplivamo ali 
dobro ali slabo. Nato 
sta učenki odlomek iz 
pravljice tudi zaigrali 
in predstavili delo 
gledališke dejavnosti na šoli. Sledile so likovne delavnice 
izdelovanja nakita iz blaga.

V knjižnici so z Jasno Dvornik že večkrat sodelovali, pra-
vljica Pazi, kaj govoriš je namreč njena peta pravljica, ki 
jo je izdala kot mentorica in je bila nagrajena. Hrastniška 
sokrajanka, ki trenutno poučuje na Izlakah, tudi sicer tesno 
sodeluje s svojim krajem. Že 5 let zapored s svojimi učenci 
sodeluje na festivalu Rdeči revirji, kjer se vsakič predstavijo 
z gledališko igro za otroke. Mnogi poznajo tudi njeno linijo 
nakita Art by Jasna, saj je ustvarjanje njena ljubezen.

KRC KNJIŽNICAVsebino pripravlja Ana Černuta DeželakVsebino pripravlja KRC Hrastnik
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Koronavirus in Dom starejših Hrastnik
Avtor: Drago Kopušar, direktor

Tako kot cel svet, če malce pretiravam s patetiko, si bomo 
leto 2020 tudi v Domu starejših Hrastnik zapomnili po koro-
navirusu. Še na začetku leta popolnoma neznan in neznaten 
virus, ki je bil oddaljen tisoče kilometrov stran od nas, je kaj 
hitro pokazal zobe in življenje vseh nas močno spreme-
nil. Če odmislimo teorije zarote, lahko rečemo, da nam je 
narava nazorno pokazala, da je kljub vsemu tehnološkemu 
napredku, ki je bil še pred kratkim domala nepredstavljiv, 
močnejša od nas in da bomo morali ljudje sobivanje z njo 
postaviti na drugačne temelje, če bomo hoteli normalno 
živeti ali celo preživeti. 

Če smo povsem natančni, se leto 2020 pravzaprav ni začelo 
s koronavirusom, ampak z virusom gripe. Veliko ljudi je bilo 
takrat bolnih, razredi v šolah so bili napol prazni, čakalnice 
pri zdravnikih pa nabito polne. Zaradi varovanja zdravja 
naših stanovalcev smo v domu že sredi januarja omejili 
obiske in družabne aktivnosti ter skušali stanovalce obva-
rovati pred gripo. To nam je kar dobro uspelo in ko smo 
računali, da se bo življenje počasi normaliziralo, je »udaril« 
koronavirus. Takoj na začetku marca smo zaprli dom sta-
rejših in stanovalci so brez stikov s svojci morali preživeti 
naslednja dva meseca. Tako pri zaposlenih kot pri stanoval-
cih je bil prisoten strah pred neznanim virusom, o katerem 
nismo vedeli nič, razen tega da je zelo nalezljiv in zelo neva-
ren za starejše ljudi, torej za naše stanovalce. Z nošenjem 
osebne varovalne opreme, izvajanjem preventivnih ukrepov 
in zmanjševanjem osebnih stikov na minimum ter z nekaj 
sreče smo obdobje prve epidemije preživeli brez okužb in 
relativno »nepoškodovani«. Na začetku maja smo zopet 
omogočili obiske ter dorekli nove oblike in načine izvajanja 
dejavnosti v domu, življenje je prešlo v neke umirjene tirnice. 
Do 10. julija, ko se nam je svet postavil na glavo.

Tega dne smo bili namreč obveščeni, da je ena delavka 
okužena s koronavirusom. Takoj smo začeli z izvajanjem 
ukrepov za preprečitev vnosa in širjenja okužbe (prepoved 
obiskov, prepoved gibanja in druženja stanovalcev v domu, 
aktiviranje rdeče in sive cone, uporaba ustrezne zaščitne 
opreme in še kaj) in se po najboljših močeh in z vsem zna-
njem, s katerim smo razpolagali, trudili, da bi čim prej zajezili 
širjenje virusa po domu. Dobili smo tudi strokovno pomoč 
ministrstva za zdravje in ministrstva za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnosti, še posebej pomembna pa 
je bila pomoč strokovne delavke iz Splošne bolnišnice Novo 
mesto, ki nam je pomagala, da smo v neustrezni zgradbi 
uspeli postaviti smiselno organizacijo prostorov in dela, kar 
nam je omogočilo ustrezno izvajanje preventivnih ukrepov. 
Zelo pomembna je bila tudi pomoč župana občine Hrastnik, 
ki nam je pomagal urediti marsikatero zadevo, kar je bilo 
na začetku soočanja z okužbo izredno dragoceno.

Takoj od začetka okužbe smo se vsi zaposleni po najboljših 
močeh trudili, da bi čim prej zajezili širjenje virusa po domu, 
vendar v prvem obdobju nismo bili preveč uspešni. Okužba 
se je med stanovalci namreč precej razširila, tako da smo 
morali rdečo cono organizirati na dveh lokacijah v domu, 
prav tako pa je prizadela tudi del zaposlenih, zaradi česar 
smo se znašli v hudi kadrovski stiski. Fizične obremenitve 
zaposlenih so bile zelo hude, saj je bil delovni čas nenorma-
len, prav tako pa so bile nenormalne tudi delovne razmere, 
ob visokih zunanjih temperaturah je bilo delo treba opravljati 
v popolni zaščitni opremi, zaradi katere so bili zaposleni 
povsem izčrpani. Poleg fizične pa smo se zaposleni soočali 
tudi s psihično obremenjenostjo, saj je na začetku kazalo, 
da kljub vsem ukrepom okužbe ne bomo uspeli ustaviti in 
da se bodo okužili vsi stanovalci, kar bi pomenilo, da bi jih 
lahko veliko tudi izgubili. Še posebej obremenjujoč pa je bil 
strah zaposlenih, da bi okužbo prenesli v domače okolje in 
z virusom okužili svoje najdražje (veseli me, da lahko »za 
nazaj« zapišem, da do tega ni prišlo). 

Po približno enem mesecu je trdo delo vseh zaposlenih 
končno pričelo kazati prve rezultate. Število okuženih sta-
novalcev se ni več skokovito povečevalo, prvi ozdravljeni 
stanovalci so bili iz rdeče cone premeščeni v sivo cono, prvi 
ozdravljeni zaposleni so se vrnili na delo in v dom starejših 
sta se počasi vračala optimizem in upanje, da bo okužbe 
enkrat vendarle konec. Kot se je izkazalo, je bil konec sicer 
še kar precej oddaljen, ampak nekje proti koncu avgusta 
smo pa že vedeli, da je najhujše za nami in da je samo še 
vprašanje časa, kdaj bo nočna mora minila. Okužbe v domu 
je bilo uradno konec 18. 9., ko smo iz rdeče cone v njihove 
sobe premestili zadnje stanovalce. Žalostna bilanca okužbe 
je bila 53 okuženih stanovalcev, od katerih jih je 11 umrlo, in 
15 okuženih zaposlenih. 

V času okužbe smo se zaposleni ob vseh kadrovskih teža-
vah in omejitvah zelo trudili, da smo vsem stanovalcem 
zagotovili osnovne storitve oziroma zadovoljili njihove nujne 

potrebe, čeprav se zavedamo, da nam to ni uspevalo v celoti. 
Vemo, da je bilo za njih najbolj boleče, ker so bili razseljeni 
po domu in zaprti v sobah, pri čemer jih velika večina kar 
precej časa niti ni bila v svoji sobi, v svojem domačem okolju, 
kar je bilo za mnoge še posebej huda okoliščina. In pa dej-
stvo, da niso imeli stika s svojimi domačimi. Res so bili to za 
njih naporni časi. V domu že dolgo vemo, da imamo zlate 
stanovalce, v času okužbe pa se je to še dodatno potrdilo, 
saj so vse tegobe, ki so se zgrnile na njih, prenašali z veliko 
mero strpnosti in razumevanja in nam s svojim pozitivnim 
odnosom vlivali dodatnih moči in energije. Za to se jim 
iskreno zahvaljujem.

Zahvalo si zaslužijo tudi svojci stanovalcev, ki so razumeli 
situacijo, v kateri smo se znašli, in da smo se v nenormalnih 
okoliščinah okužbe trudili kar najbolje opraviti svoje delo; 
prav gotovo tudi z napakami, za katere pa upam, da so nam 
jih tako stanovalci kot njihovi svojci že odpustili.

Zahvalo si seveda zaslužijo tudi vsi zaposleni, še zlasti zapos-
leni v službi zdravstvene nege in oskrbe, za svoje delo, ki so 
ga v času okužbe opravili v nemogočih in na trenutke tudi 
nečloveških pogojih. Čeprav je bilo zelo hudo, smo zdržali 
in našo »barko« s skupnimi močmi pripeljali v mirne vode. 
Tu moram omeniti, da nam je pri tem nesebično pomagalo 
kar nekaj začasnih sodelavcev iz nekaterih domov za sta-
rejše, ki so nam v času najhujše kadrovske krize priskočili na 
pomoč. Ker jih je preveč, da bi jih na tem mestu naštel, naj 
samo zapišem, da smo vsakemu posebej iskreno hvaležni za 
njihovo plemenito gesto in da jih ne bomo pozabili (zahvala 
gre tudi direktorjem domov, ki so jih bili pripravljeni napotiti v 
naš dom). Pozabiti ne gre tudi dragocenega prispevka vseh 
prostovoljcev, ki so nam na tak ali drugačen način pomagali 
pri našem delu. In pa seveda donatorjev, ker nam je bilo 
z njihovimi donacijami izvajanje ukrepov za preprečitev 
širjenja okužbe mnogo lažje. 

Ko se je sredi septembra okužba v našem domu zaključila, 
smo tako stanovalci kot zaposleni in verjetno tudi svojci 
računali, da je pred nami bolj prijazno obdobje, v kate-
rem bomo skušali vsaj nekoliko nadomestiti izgubljeni čas 
okužbe. A smo vsi skupaj delali račun brez koronavirusa. 
Komaj smo ponovno začeli omogočati obiske in so se lahko 
stanovalci bolj svobodno gibali okoli doma, se je začela epi-
demiološka slika v Sloveniji in v Hrastniku slabšati in v strahu, 
da se nam okužba ponovi, smo na začetku oktobra ponovno 
prepovedali obiske. Čeprav je trenutna epidemiološka slika 
še slabša kot pred dvema mesecema, smo se v domu odlo-
čili, da bomo v decembru vseeno omogočili obiske. Upamo, 
da bo tudi zato december tako za stanovalce kot za svojce 
nekoliko bolj prazničen.

Nastopi v domači dnevni sobi
Avtorica: Tjaša Šketako Razpotnik

Tako kot ostale šole, smo morali v sredini oktobra tudi glas-
beno šolo zopet preseliti na splet.

Pouk poteka preko videoklicev in podanih navodil za 
domače delo na spletni strani Glasbene šole Hrastnik, tako 
da na ta način poskušamo obdržati rutino (tudi rutino vade-
nja) in izmenjavo kar najbolj direktnih povratnih informacij. 
Seveda tudi tokrat brez težav ne gre, pojavlja se slaba 
internetna povezava in že znano »zmrzovanje«, včasih se 
»izgubljajo« določene frekvence (glasba pa je vendarle 
sestavljena iz sosledij in sozvočij različnih zvočnih frekvenc). 
Tako kot učenci, se moramo tudi učitelji ves čas truditi za dvig 
motivacije, saj trenutno obdobje ni rožnato, nekateri imajo 
doma slabše inštrumente, nekateri se šele učijo obvladovati 
računalnike in telefone ... Pa vendar učenci pravijo, da je 
tokrat lažje kot spomladi, saj so dela na daljavo že navajeni, 
tudi tehnološko so postali spretnejši in kar je najvažnejše: 
tisti, ki imajo glasbo zares radi, še vedno radi poprimejo za 
inštrument, vadijo in se redno slišijo z učitelji, saj glasba živi 
dalje. Četudi je tokrat ne slišimo na ulicah in v dvoranah, jo 
imamo v naših srcih in jo delimo s svojimi najbližjimi. 

V tem adventnem času je večina učencev začela prejemati 
tudi božične skladbe, ki bodo imele letos še večjo težo, saj 
se bo veliko nastopov preselilo v domače dnevne sobe pred 
publiko staršev, medtem ko bodo morda strici, babice, prija-
telji in sošolci primorani nastope naših učencev letos gledati 
po spletu (letos so namreč zaradi slabe epidemiološke slike 
vse prireditve v živo prepovedane). Naša glasbena šola zato 
pripravlja tudi javni spletni nastop, nekaj učiteljev pripravlja 
tudi spletne oddelčne nastope, v načrtu imamo božično-no-
voletni koncert, ki bo prav tako potekal na daljavo. 

Zahvaljujemo se celotnemu kolektivu glasbene šole, potr-
pežljivim učencem in njihovim staršem ter naprošamo vse, 
da zdržite in da skupaj prebrodimo tole obdobje, ki od nas 
zahteva veliko potrpežljivosti, (najmanj) kanček optimizma 
in seveda nekaj posluha ... pa ne le glasbenega! Ostanite 
zdravi in doma izvajajte mini koncerte ali pa si zavrtite 
glasbo, ki vas navdaja z lepimi občutki.

DOM STAREJŠIH GLASBENA ŠOLAVsebino pripravlja Glasbena šola HrastnikVsebino pripravlja Dom starejših Hrastnik
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Ob 160-letnici TKI Hrastnik

Avtor: Branko Majes, direktor

Tovarna kemičnih izdelkov v letošnjem letu obeležuje 160 
let delovanja. A vse se je začelo z enim samim dogodkom, 
ki je začrtal industrijski razvoj našega kraja. 

Če leta 1858 tržaški podjetnik Jurij Gossleth ne bi kupil ladje, 
natovorjene s kromovo rudo in solitrom, misleč, da je na njej 
kopra, kemične tovarne najbrž ne bi bilo. Ko je iskal primerno 
mesto za predelavo tovora, je našel hrastniško dolino, kjer 
so bili pri roki premog, voda in, verjetno najpomembnejše, 
železnica, ki povezuje Dunaj s Trstom. Za uradni pričetek 
obratovanja štejemo leto 1860, ko je tovarna pričela kot 
prva v Avstro-Ogrski proizvajati strojila za usnje. Tovarna je 
kmalu zaslovela s svojimi izdelki, saj je poleg strojil za usnje 
proizvajala tudi sodo, mila ter pralna sredstva.

Leta 1870 in 1872 se je začela proizvodnja solne kisline ter 
žveplene kisline, ki sta bistveno vplivali na nadaljnji razvoj 

tovarne. Seveda je bila tehnologija popolnoma drugačna 
od današnje, vendar v tistem času napredna in pomembna 
za monarhijo. Tovarna je širila nabor izdelkov anorgan-
ske kemije in slovela tako doma kot v svetu. Še danes smo 
ponosni na zlato plaketo, ki jo je tovarna dobila na svetovni 
razstavi v Chicagu leta 1894 za kvaliteto železooksidnih barv.

V tem obratu so delavci nosili jutaste predpasnike in verjetno 
od tu izvira ime za zaposlene v tovarni (žakljarji).

Leta 1931 je bil zgrajen obrat za proizvodnjo in predelavo 
opijevih alkaloidov, ki je pomenil preskok iz anorganske 
kemije v farmacijo. Za določene proizvode so se uporabljala 
zelišča iz okolice in namen je bil to prakso širiti, saj so bile 
cene na trgu zelo visoke in izdelki dobičkonosni. Po drugi 
svetovni vojni je bil obrat prestavljen v Ljubljano.

Med letoma 1957 in 1962 se je med obnovo tovarne zgodil 
zelo pomemben mejnik v razvoju – zgrajena sta bila 
sodobna obrata za proizvodnjo natrijevega tripolifosfata 
za detergentsko industrijo ter klor-alkalne elektrolize. Ta dva 
obrata sta se v nadaljnjih letih razvijala in posodabljala in 
še danes predstavljata okostje podjetja. Obrat fosfatov se je 
razvijal tako v širjenju izdelkov na podlagi fosforjeve kisline 

Zgodovinski prelet: Predhodniki 
so postavili osnove, na katerih 
gradimo prihodnost

kot tudi v kvaliteti in podjetje je stremelo k prodaji 
čim večje količine izdelkov za prehrano živali in ljudi. 
V kloralkalni elektrolizi se je živosrebrna tehnologija 
zamenjala z membransko in od leta 1996 ni več 
prisotnega živega srebra v procesu proizvodnje.

Podjetje je v najboljših časih zaposlovalo 520 ljudi 
in je bilo pomembno za oskrbo jugoslovanskega 
trga z omejitvami izvoza svojih izdelkov. Po razpadu 
skupne države je podjetje zašlo v krizo zaradi več 
dejavnikov (izguba trga zaradi vojne, neprisotnost 
na tujih trgih v preteklosti, ekologija, prepoved upo-
rabe fosfatov v pralnih praških, število zaposlenih, 
prezadolženost …). Po vseh naštetih težavah se je 
podjetje soočilo z zelo težko finančno situacijo in 
družbi je grozil stečaj, ki pa se ga je uspelo prepre-
čiti z odrekanjem zaposlenih ter s pomočjo države.

Zgodovina je pomembna, ker nas uči, kako so naši 
predhodniki razmišljali in ustvarjali ter nam zapustili 
osnove, na katerih gradimo prihodnost. Prihodnost 
je tista, ki zanima vse, tako zaposlene kot lastnike 
ter lokalno skupnost. 

Danes se v TKI Hrastnik, d. d., na prvo mesto 
postavlja ljudi, predvsem njihovo zdravje in počutje 
ter ustrezno plačilo za opravljeno delo. Nato pride 
na vrsto skrb za okolje in sredstva, ki jih ima podjetje 
na razpolago. Zaradi navedenega se ves čas vlaga 
v izboljševanje delovnih pogojev, varovalno opremo, 
redno se spremlja zdravstveno stanje vseh zapo-
slenih, ki se jim plačujejo tudi dodatna zavarovanja. 

Tovarna je ogromen napredek naredila na področju 
ekologije, kjer se standardi stalno zaostrujejo. S stal-
nimi vlaganji v razvoj želi družba izboljšati pogoje 
za delo zaposlenih, razbremeniti vpliv na okolje 
in postati proizvajalec, poznan po kvaliteti, saj je 
prisotno zavedanje, da je zasavska dolina že tako 
obremenjena, da ni možno rasti količinsko, temveč 
samo v smeri kakovosti. Želja je ustvariti delovna 
mesta, ki bodo zanimiva in perspektivna za mlade, 
da bi ostali doma in nadaljevali tradicijo. 

Priložnost za razvoj se ponuja v načrtovani indu-
strijski coni, kjer se bosta zgradila nova obrata za 
proizvodnjo prehranskih dodatkov za ljudi in živali, 
kar bo omogočilo nadaljnji razvoj in rast družbe. 
Brez steklarne in kemične tovarne dolgoročno ni niti 
občine, saj so mali podjetniki in obrtniki le nadgra-
dnja večjih podjetij, kjer poleg storitvene dejavnosti 
lahko iščejo priložnosti v sodelovanju z njimi.

GOSPODARSTVO GOSPODARSTVO

Pogled na kemično tovarno leta 1920

Pogled na kemično tovarno leta 1938Kemična tovarna danes
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Zgodovinski prelet: Proizvodnja še vedno srce podjetja
Ob 160-letnici Steklarne Hrastnik 

Avtorica: Nevenka Hacin, Zasavski muzej Trbovlje  •  Foto: arhiv muzeja in steklarne

160 let – častitljivi jubilej v delovanju tovarne, ki zasluži vso 
pozornost občanov Hrastnika in vseh, ki živimo na obmo-
čju Zasavja. Pri tem ne smemo pozabiti, da je steklarna v 
Hrastniku edina, ki ji je uspelo ohraniti več kot dvestoletno 
tradicijo steklarske dejavnosti v Zasavju. Ostale steklarne 
v Zasavju (Zagorje: 1804−1843, Trbovlje: 1825–1873/85, 
Zagorje 1860−1928) so imele veliko krajšo dobo delovanja 
in spomin nanje 'počasi' bledi. Ravno obratno pa je s ste-
klarno v Hrastniku. Iz leta v leto je bolj prepoznavna, pa ne 
samo v lokalnem okolju, pač pa širše. 

Zato smo se v Zasavskem muzeju Trbovlje odločili, da ob 
tej priložnosti (in finančni podpori Ministrstva za kulturo, 
Občine Hrastnik, Občine Trbovlje in Steklarne Hrastnik) prip-
ravimo za vse nas publikacijo, nekajminutni film in razstavo. 
Vabljeni, da izkoristite veseli december in hladne zimske 
mesece za ogled razstavnih vsebin na prostem v Hrastniku, 
publikacije in filma pa v prostorih muzeja v Hrastniku in 
Trbovljah. Steklarni Hrastnik pa ob tej priložnosti iskreno 
čestitamo in ji želimo uspešno delovanje tudi v bodoče.

Korenine hrastniške steklarne segajo v leto 1802, in sicer v 
Mišji Dol ob Gračnici pri Jurkloštru. Tam je delovala tako ime-
novana gozdna glažuta (zloženka iz severnonemških besed 
glas – steklo in hütte – koča), ki je kot kurivo za pridobiva-
nje steklene taline uporabljala les. Postopno pomanjkanje 
gozdnih površin in uveljavljanje premoga kot novega ener-
getskega vira, pa sta poleg kremenčevega peska, sode, 
vode in železnice botrovala prestavitvi glažute iz Jurkloštra 
v Hrastnik, kjer je postala GLAS FABRIK (tovarna stekla − 
oznaka za obrat z množično proizvodnjo steklenih izdelkov).

In tako se je začela leta 1860 
življenjska zgodba steklarne v 
Hrastniku, ki jo spremljamo še 
danes. V steklarskem obratu, 
takrat na levem bregu Bobna 
(območje današnje steklarne), 
sta stali dve topilni, dve hla-
dilni in šest drugih peči, ki so 
jih do leta 1873 kurili s premo-
gom, nato pa z generatorskim 
plinom/uplinjenim premogom. 
V topilnih pečeh so bili talilni 
lonci, v katerih so se pod nadzo-
rom kurjača/talilca dobro mlete 

sestavine po 8 ur talile, bistrile in homogenizirale. Tako nas-
talo stekleno maso/talino je steklarski mojster/steklopihalec 
nabral na steklarsko pipo/fajfo ter jo s pihanjem in vrtenjem 

delno ohlajal in istočasno oblikoval v čašo. To pa je nato s 
prostim pihanjem ali pihanjem v model/kalup oblikoval do 
končnega izdelka. Odnašalec (največkrat odnašalka) je tako 
oblikovan izdelek iz gladkega stekla odnesel s kovinskim 
držalom/vilicami v hladilno peč/'roltiš'. Fazi hlajenja je sle-
dila kontrola izdelkov ali dodatno plemenitenje z brušenjem, 
graviranjem, poslikavami … pa zavijanje v slamo, skladišče-
nje v lesenih zabojih in odprema do naročnikov. Ti so konec 
stoletja lahko izbirali med izdelki iz namiznega, embalaž-
nega (tudi laboratorijskega) in razsvetljavnega programa.

Na prehodu iz 19. v 20. stoletje so kadne peči zamenjale 
talilne lonce in tako omogočile neprekinjeno proizvodnjo, saj 
se na določenem delu kadi zmes tali (1300−1500 ℃), nato 
počasi pomika v prostor, kjer se bistri, ter končno pretaka 
preko veznega kanala v delovni prostor, v katerem se ohlaja 
in toplotno homogenizira (1100−1200 ℃). 

Steklarju pa so se pri oblikovanju steklene mase v končni 
izdelek pridružili še stroji. Steklar je z nabiralno palico, 
podobno steklarski pipi, vložil določeno količino taline/kapljo 
v model, kjer se je izpihala s pomočjo komprimiranega zraka 
do končnega izdelka. Ali pa je pri tehniki stiskanja vložil 
potrebno količino taline v model/prešo, ki sta jo sestavljali 
zgornji in spodnji del ter bat. S pravilnim premikom bata 
se je steklena talina porazdelila po praznem prostoru med 
modelom in batom ter dobila obliko končnega izdelka. 

Konec petdesetih let 20. stoletja pa se je ročni in polav-
tomatski proizvodnji pridružila še avtomatska. Glavno 
izhodišče za tehnološke prvine avtomatske proizvodnje je 
bila teža taline/kaplje, ki se je uravnavala glede na velikost 
oz. volumen izdelka. Talino je dozirala posebna naprava 

– feeder/ogrevan kanal, ki je bil v bistvu podaljšanje delov-
nega prostora kadne peči. Opremljen je bil z napravami, ki 
kontrolirajo in avtomatsko uravnavajo temperaturo stekla. 
Na koncu feedra je bil tako imenovan feeder mehanizem, 

ki je s pomočjo cilindra, 
trna zgoraj in s škarjami 
spodaj formiral kapljo iz 
sklede iztekajočega − poti-
skajočega stekla. Kaplja je 
zdrsela po žlebu v stroj, 
ki je z ustrezno vodenimi 
napravami opravil vse 
nadaljnje postopke obde-
lave. Delovanje feedra 
in steklarski avtomati za 
oblikovanje izdelkov so bili 
sinhronizirani − pri starejših 
mehanizmih z reduktorji, 
od konca sedemdesetih let 
pa s procesorjem in termi-

nalom oz. računalniško vodeni (leta 1977 prvi elektronsko 
krmiljen stroj). Na kratko lahko rečemo, da brez elektronike 
in informatike (od leta 1989) oz. avtomatizacije in digitaliza-
cije (od leta 2019) steklarna ne bi mogla konkurirati na tržiču. 

In danes − kljub prehajanju v digitalno dobo oz. uvajanju 
industrije 4.0 in nastajanju 'pametnih' tovarn steklarne brez 
proizvodnje in zaposlenih ne bi bilo. Ali kot pravijo v Steklarni 
Hrastnik: »Proizvodnja je srce našega podjetja. Tako je junak 
steklarne vsak strojnik, vsaka pregledovalka, vzdrževalec, 
menjalec, operater, tehnolog in še cela skupina srčnih in 
požrtvovalnih ljudi, ki se po najboljših močeh trudijo v dobro 
vseh.« Torej še vsi, ki skrbijo, da so izdelki sodobno oblikovani, 
narejeni iz kvalitetnega stekla, hitro na tržišču in dostopni 
vsem zainteresiranim. 

Ali ste vedeli ...
... da lahko vse številke časopisa Steklar berete v elektronski obliki?

Glasilo delavcev Steklarne Hrastnik je prvič izšlo 3. 7. 1959. Želja ob izidu 
prve številke je bila, da bi pripomogel k večjim proizvodnim uspehom, k 
boljši kulturni dejavnosti in bolj razgibanemu političnemu delu in delu 
sindikata v podjetju. Glasilo izhaja še danes, vendar je od prve številke 
preteklo že več desetletij. Zaradi ohranitve lokalne pisne kulturne dediš-
čine v digitalni obliki prihodnjim rodovom je Knjižnica Hrastnik predlagala 
Osrednji knjižnici Celje, pod katero območnost spada, digitalizacijo 355 
številk. Slednja je bila zaključena pred tremi leti. Zbrane digitalizirane 
številke najdete na spletnem portalu Digitalna knjižnica Slovenije (dLib.si). 
Vabljeni k prebiranju in spoznavanju steklarske in hrastniške zgodovine!

Avtorica: Ana Černuta

GOSPODARSTVO GOSPODARSTVO

Škorenj, izdelek steklarne Mišji Dol 
ob Gračnici pri Jurkloštru (okrog 
leta 1840)

Steklarne v Hrastniku iz prvega obdobja delovanja − lepo viden napis GLAS FABRIK. 
Hrastnik, 1875

Ročna proizvodnja – steklopihalec piha 
stekleno talino v model, kjer dobi končno 
obliko izdelka.

Steklarna Hrastnik danes

Steklenička iz segmenta parfumerija, namenjena za francoski trg (Paris dekor)
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Koronavirus kroji šport
Avtor: Gregor Lisec

Od boja za zmage do boja za preživetje
Pandemija je k****. Tako med koncerti iz domačih dnevnih 
sob v svojem novem, časom primernem glasbenem hitu pra-
vijo člani pri nas zelo priljubljene skupine Dubioza kolektiv iz 
BiH, stari znanci s hrastniškega odra izpred desetletja. Kar 
prav imajo. Koronavirus je zarezal v življenja vseh nas, jasno 
tudi športnikov, ki jih v Hrastniku ne manjka. Enim je načrte 
prekrižal bolj, drugim manj. Tretjim jih še bo. Z gospodarsko 
krizo, ki sledi zdravstveni. 

Sezona za pozabo. Pod to se bo podpisal marsikateri športnik, 
med njimi hrastniški šampion Peter Kauzer, četudi njegova 
kajakaška sezona ni bila povsem izgubljena. Navsezadnje 
je njegova vitrina bogatejša za dve srebrni kolajni. Ampak 
njegove besede pred zaključkom v Tacnu v skrajno nenavad-
nem oktobrskem terminu, ko je po snežnih strminah krenila 
že smučarska sezona, so bile dovolj zgovorne. »Prav je, da 
smo previdni in da ne izzivamo usode. Že ko se je začela ta 
epidemija, sem povedal, da če zbolim, to zame ne pomeni 
samo konca sezone, ampak so pri mojih letih lahko tudi 
zapleti. Jaz upam, da do tega ne pride. Dve leti nazaj sem 
imel pljučnico in vem, kaj ti takšna bolezen naredi in koliko 
treninga ti vzame. Prihodnje leto je olimpijsko in do tja želim 
priti zdrav,« je zaupal slovenskim medijem, preden je v cilj 
pripeljal kot drugi. Podobno kot pred tem na evropskem 
prvenstvu v Vltavi, kjer se mu je veliko bolj smejalo. »Pri 37 
letih dobiti kolajno na EP ni mačji kašelj, tako da dokazujem, 
da sem še vedno v svetovnem vrhu,« je bil zadovoljen. 

Pandemija koronavirusa, ki zaznamuje leto 2020, mu je letos 
podobno kot Darku Jorgiću in mnogim drugim športnim 
asom preprečila nastop na olimpijskih igrah v Tokiu. Vzela 
mu je marsikatero načrtovano tekmo, lahko pa je, za razliko 
od številnih, vsaj dokaj nemoteno treniral. Dostopa do Save 
mu Janša, Hojs, Beovićeva, Kacin in ostali generali vojne proti 
virusu niso mogli onemogočiti. Tako kot Denisu Šketaku in 
ostalim tekačem oziroma kolesarjem niso preprečili indivi-
dualnega treninga v naravi, če so že bazene zaprli. 

Na še enega hrastniškega športnega velikana Darka Jorgića 
pa strogi ukrepi v dolini šentflorjanski niti niso kaj veliko vpli-
vali. Prvi slovenski loparček lahko v Nemčiji nemoteno trenira 
in igra bundesligo, prejšnji mesec se je lahko skupaj s selek-
torico slovenske moške reprezentance Andrejo Ojsteršek Urh, 
prav tako Hrastničanko, udeležil svetovnega pokala v kitaj-
skem Weihaiju, kjer so se zbrali najboljši igralci namiznega 
tenisa tega sveta. Bil je odličen. Premoč je v osmini finala 
moral priznati šele aktualnemu svetovnemu in olimpij-
skemu prvaku Ma Longu, pa še kitajskega superšampiona 
je pošteno namučil. »Ne glede na poraz sem zadovoljna 
z Darkovo igro v Weihaiju, kajti po sedmih mesecih, ko ni 

ravno veliko igral in mu tudi v bundesligi ni šlo vse po načr-
tih, je dokazal, da spada med najboljše igralce na svetu,« 
je za slovenske medije črto potegnila Ojsteršek Urhova.

Ni treningov, ni tekem, ni prihodkov
Individualnih šport(nik)ov pandemija ni prizadela v tolikšni 
meri kot moštvene. In jih še bo, saj posledice pridejo izza 
ovinka, ko zdravstveni skoraj neizogibno sledi še takšna ali 
drugačna gospodarska kriza. Športne dvorane so že lep čas 
zaklenjene, športniki brez treningov, kaj šele tekem. »Nič kaj 
ne delamo. Ko je bilo to zaradi ukrepov še mogoče, smo 
poskušali, da bi se ob upoštevanju teh ukrepov dobili vsaj po 
dva, trije in skupaj trenirali. Kmalu niti to ni bilo več mogoče. 
Tudi neke motivacije ni čutiti, kar je v teh časih razumljivo. 
Če gledamo po hierarhiji vrednot, je varnost za človeka na 
drugem mestu. Ko imaš težave z osebno ali zdravstveno 
varnostjo, težko razmišljaš o tem, da boš treniral na viso-
kem nivoju,« je trener dolskih rokometašev Jure Šterbucl 
povedal, da je šport pri njih trenutno na stranskem tiru. 
Bogsigavedi, kdaj bodo s sezono nadaljevali, kako jo bodo 
izpeljali. Obstaja tudi skrb, da ne vsi …  »Zagotovo je starej-
šim igralcem bolj nenavadna sezona kot mlajšim. Slednji 
imajo za seboj dve, tri tipične sezone, starejši pa deset do 
petnajst takih sezon. Zato jim to predstavlja bistveno bolj 
nenavadno situacijo. Podobno kot se recimo moji šestletni 
hčerki ne zdi trenutna situacija nič posebnega, nam pri 
40 letih pa je to totalno nenormalno,« je razmislil Šterbucl.

Ampak za športne klube, kakršen je dolski rokometni, to 
seveda niso glavni problemi te krize. Predsednik Dejan 
Selak ima s kolegi iz klubskih prostorov neprimerno večje 
skrbi. Eksistenčne. »Upam, da bomo prebrodili situacijo. 
Čeprav so bile težave že v prvem valu, ko nismo igrali 
dva meseca. Težko se je vrniti v pogon, navsezadnje smo 
amaterji. Druga stvar je, da letos in lani nismo organizirali 
Dolske noči, letos zaradi korone, lani iz drugih razlogov. 
Ostali smo tudi brez Zasavje Cup-a, Dneva rokometa 
itd. To je za nas precejšen izpad dohodkov. Poleg tega ni 
tekem, vsaka prinese toliko in toliko sredstev od vstopnic 
in drugih aktivnosti. Problem je tudi upad zanimanja. Mi, 
ki smo v rokometu, bomo še vedno zraven, kakšen spon-
zor pa bo v teh časih malo pozabil na rokomet. Nič se ne 
dogaja, nič ne oglašuje, ni tekem, ni druženj … Vedno 
so bila pomembna ta decembrska srečanja, ko so bili 
osebni, športni, pa tudi poslovni kontakti. Tega zdaj ne 
bo,« je zaskrbljeno ugotovil Selak. Kakšnih drastičnih potez 
zaenkrat ni v načrtih. Sezono želijo v Dolanki nadaljevati 
v enaki zasedbi, z nespremenjenimi cilji. Končati nekje v 
zgornjem delu lestvice 1. B lige. Če le bo vse skupaj mogoče 

… »Me je kar strah, kako bo šlo skozi. Pa ne zaradi volje z 
naše strani, ekipe in mladine. Če bodo finance, bo vse v 
redu, v nasprotnem primeru smo pečeni. Ampak jaz sem 
optimističen in mislim, da bomo kot RK Dol TKI Hrastnik 
izpeljali vse do konca,« je zaključil dolgoletni kapetan dol-
skih rokometašev. 

Pri košarkarjih kriza na krizo
Podobna, le še malo bolj negotova, je situacija v hrastniški 
košarki. Eksistenčni problemi so bili na Logu aktualni že 
pred prihodom koronavirusa, zdaj so še toliko bolj pereči. 
»Zelo se nam pozna ta kriza. Mi smo šli zaradi financ in 
zmanjšanih sponzorskih vložkov že iz druge v tretjo ligo, v 
teh časih pa niti na teren ne moreš, da bi se dogovarjal za 
sredstva. Tako da se zelo pozna,« je potarnal predsednik 
KK Hrastnik Andrej Železnik, tudi sam odločen, da kljub hudi 
krizi zadržijo ekipo skupaj do konca sezone: »Načeloma naj 
bi ta zasedba ostala. Če si vmes kdo premisli … Saj veste, 
kako je, predvsem starejše lahko hitro mine …«

Tudi hrastniški košarkarji so prepuščeni samim sebi. 
Obsojeni na tek v ta čas že zelo hladni naravi in druge 
vrste individualnega treninga, morda nekateri kar na 
domači kavč. Odločitev posameznika. »Nič ne delamo, 
govorim o članih. Pošilja pa Haso (Alen Hasanović op. 
p.) mlajšim kategorijam programe dela, da vsaj mladi 
trenirajo doma,« je povedal trener hrastniških košarkar-
jev Rok Deželak, ki tudi sam tava v temi, kdaj in kako se 
bo sezona nadaljevala. »Predstavljam si, da kot da bi se 
sezona začela znova. Torej opravimo priprave, šele potem 
začnemo igrati. Ne vem pa niti, kakšen bo format lige, 
kdaj se bo začelo, kdaj se bo končalo. Z zveze ni nobenih 
informacij,« je povedal in sklenil: »Potrpeti bo treba.« Res 
je, ni druge. Vojna je. 

ŠPORT ŠPORT
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Mladi up hrastniškega tenisa 
Žiga Šeško
Otrok 'Štirca', ki želi postati najboljši na svetu 

Avtor: Gregor Lisec  •  Foto: Osebni arhiv

Hrastnik ima Petra Kauzerja, najboljšega slovenskega 
kajakaša vseh časov in velikana svetovnega kajakaštva. 
Ima Darka Jorgića, ki kot najboljši slovenski in eden boljših 
evropskih namiznoteniških igralcev že grozi od nekdaj nedo-
takljivim Kitajcem. Ima pa tudi fanta, ki želi postati najboljši 
tenisač sveta. Žigo Šeška, danes 12-letnega slovenskega 
državnega prvaka, ki ima lopar v rokah, praktično odkar 
je shodil. 

V hrastniški občini imamo kar nekaj šport(nik)ov, ta ozka 
dolina ob Savi je znana po košarkarjih, rokometaših, 
nogometaših, kegljačih, kajakaših, karateistih, maratoncih, 
triatloncih, kolesarjih, strelcih, igralcih namiznega tenisa … 
Po tenisačih, razen po rekreativnih lokal patriotih, pač ni 
(bila). A vse glasneje se ne samo po Zasavju, temveč celotni 
Sloveniji in tudi onstran njenih meja širi glas o nekem biseru, 
ki ima kljub rosni mladosti tenis v malem prstu. Žiga Šeško je 
na dobri poti, da nekega dne postane teniški profesionalec. 
Prvi iz Hrastnika. 

Na teniško pot ga je usmeril oče, eden izmed zanesenjakov, 
ki so pred več kot 30 leti na 'Štircu' začeli igrati tenis in so 
v tamkajšnjem rekreativnem klubu še danes. »Tenis je naš 
način življenja in tako ga je začel igrati tudi Žiga. Že kot 

majhen si je vedno želel igrati z menoj, tako da sva po mojih 
dvobojih še midva kakšnih 10 minut malo odigrala. Včasih 
me kdo vpraša, kdaj je Žiga začel igrati. Odgovorim zelo 
težko. Že pri dveh letih in pol je z menoj udarjal, ampak to 
seveda še ni bilo treniranje. Pri petih, šestih letih pa je kazal 
že toliko zanimanja tako pri igranju kot gledanju tenisa po 
televiziji, da sva začela delati bolj sistematično,« je sinove 
začetke opisal Dejan Šeško, tudi sam odličen rekreativen 
tenisač. Še vedno mu pomaga na treningih – ravno zato je 
opravil izpit za trenerja, da ga ne bi kaj narobe učil – in bdi 
nad njegovim razvojem, a ker je ocenil, da Žiga potrebuje 
izkušenega trenerja, je pri njegovih osmih letih dodal še 
treninge z nekdanjim članskim prvakom Slovenije Denisom 
Bovhanom iz Trbovelj. »Z letošnjim oktobrom pa ga je v 
Litiji začel trenirati Nik Razboršek, še vedno četrti ali peti 
teniški igralec Slovenije in kot štirinajstletnik peti na evropski 
mladinski lestvici. Ravno je končal svojo kariero in si je želel 
prevzeti nekoga, ki ima potencial. Vzel je Žigo. Zelo sta se 
ujela in lepo delata,« je pristavil Dejan. 

Čeprav šteje šele 12 let, tenis zanj ni več samo igra. Z vsako 
zmago, vsakim uspehom, vsakim priznanjem se ambicije 
večajo. Že drugo leto je član slovenske reprezentance, letos 
je postal slovenski prvak v svoji starostni kategoriji do 12 let, 
pri desetih letih se je prebil do polfinala na tradicionalnem 
turnirju Smrikva Bowl v Pulju, ki velja za nekakšno neura-
dno svetovno prvenstvo desetletnikov. »V preteklosti je na 
tem turnirju igralo ogromno igralcev iz aktualne najboljše 
stoterice na ATP lestvici, recimo Dominic Thiem. Žiga je bil 
tam prvič resneje opažen. Takoj je dobil sponzorstvo Wilsona, 
kar je bilo zanj takoj dodatno veselje. Ko ti nekdo pošilja 
loparje, strune, ko si nekaj zaslužiš sam … Pri enajstih so 
z reprezentanco zmagali na močnem mednarodnem tur-
nirju v Italiji, letos so bili z reprezentanco do 12 let ekipno 
evropski podprvaki, premagali so Švicarje, Ruse, Francoze, 
skratka močne teniške nacije. V finalu pa so izgubili proti 
Italijanom, ampak je Žiga vse svoje posamezne dvoboje 
zmagal. Tudi to je bil pokazatelj, da je čisto konkurenčen 
vsem tem evropskim igralcem. Vidi, da je zraven, da lahko, in 

Strelstvo

Blizu stopničk
To jesen, preden je oblast prepovedala večino špor-
tnih dogodkov na sončni strani Alp so v Črenšovcih 
pod streho spravili državno prvenstvo v streljanju z 
zračnim orožjem za mlade. To bi sicer moralo pote-
kati že marca, a je bilo zaradi razglašene (prve) epi-
demije prestavljeno, nazadnje so ga izvedli tik pred 
začetkom nove sezone. 

Strelsko društvo Hrastnik se ga je udeležilo s tremi 
tekmovalci, ki so se zelo izkazali. Laura Leskovšek in 
Blaž Majcen sta z rezultatom 181 krogov končala tik 
pod stopničkami na četrtem mestu in samo za en 
krog zaostala za zmagovalnim odrom. Tian Hođić je 
s 166 krogi zasedel 13. mesto. 

Šport je praznik
Avtorica: JJ  •  Foto: arhiv KRC-a

»Slovenci smo športni narod. Tega ne potrjujejo le številni 
uspehi naših vrhunskih športnikov, temveč predvsem polna 
šolska igrišča, zapolnjene gorske in hribovske koče ter polne 
športne dvorane in fitnes centri po celi državi. Redna telesna 
dejavnost je izjemnega pomena za zdravje, ki je skupaj z 
duševnim zdravjem najpomembnejša sestavina zdravega 
življenjskega sloga. Tega se Slovenci dobro zavedamo,« 
so zapisali pri Olimpijskem komiteju Slovenije − Združenju 
športnih zvez (OKS-ZŠZ). Prav na njihovo pobudo smo v 
Sloveniji 23. september razglasili za dan slovenskega športa.

In zakaj ravno 23. september? Na OKS-ZŠZ pojasnijo: »Letos 
mineva okroglih 20 let od trenutka, ko je na olimpijskih igrah 
prvič zaigrala slovenska himna. Zdravljica je v čast našim 
olimpijcem, veslačema Iztoku Čopu in Luki Špiku ter strelcu 
Rajmondu Debevcu, prvič zaigrala 23. septembra 2000 na 
olimpijskih igrah v Sydneyu.«

Dnevu smo se s Športno zvezo Hrastnik in KRC-em Hrastnik 
pridružili tudi v TIC-u in v Planinskem društvu Hrastnik. 
Podali smo se na pohod, pot pa začeli na hrastniški tržnici, 
se odpravili preko hrastniške Lopate in Studenc, nato pa 
pri ribnikih na Ojstrem zavili čez Plesko. Vodnik nas je 
naprej vodil proti vasici Retje, kjer smo naredili večji krog 
proti vrhu novejše ceste v Trbovlje, od tam pa zavili v gozd. 
Naslednja točka je bila cerkev v Retju in čisto na koncu pro-
stori Konjeniškega društva Trbovlje. Tu smo se ravno za las 
skrili pred ploho, po njej pa se varno vrnili v dolino.

Popoldne je v športni dvorani Hrastnik potekalo igranje 
košarke 3 na 3 v dveh skupinah, in sicer U-9 ter U-11, vstop 
v hrastniški pokriti bazen pa je bil ta dan prost. 

Ste se tudi vi športno udejstvovali?

to ga vleče. Letos je bil tako zimski kot poletni državni prvak 
do 12 let v Sloveniji. Kot nagrado pa je dobil še mednarodno 
sponzorstvo Wilsona,« se je o uspehih razgovoril ponosni 
oče, ki bi si želel, da se v Hrastniku najde še kdo od teniških 
navdušencev, ki bi svojega otroka usmeril v ta šport. »Žiga 
uživa v tem, velik doprinos k temu pa je prispeval hrastni-
ški klub, ki je res dobro organiziran rekreativni klub. Žiga 
veliko igra s hrastniškimi rekreativci, veliko so mu pomagali, 
saj je spoznal različne sloge igre. Pridejo ga pogledat in 
navijat tudi na kakšen turnir. Prav tako mu zelo pomagajo 
v Teniškem klubu AS Litija, kjer tudi trenira in je registriran 
kot tekmovalec. Razmere za trening ima res dobre, čez 
zimo tudi v teniški dvorani v Trbovljah. Ga imajo tudi člani 
AMD zelo radi. Z vseh strani se vsi trudijo, ga imajo radi, mu 
pomagajo,« je pristavil Dejan Šeško. 

Verjame, da bi Hrastnik z Žigo Šeškom nekega dne lahko 
dobil enega najboljših teniških igralcev v državi. »Ampak, 
kot pravijo, pot bo trnova. Potrebnega bo še veliko dela, 
odrekanja. Žiga zaenkrat pravi, da si tega želi, je priden, 
skromen in dobro dela. Dokler bo šola, ki je še vedno na 
prvem mestu, po domače rečeno 'laufala', ga bomo pod-
pirali na njegovi poti in mu pomagali,« je sklenil učitelj, ki 
ga je učenec menda že prekašal. 

»Običajno jaz,« je Žiga malce zadržano, kot da ne bi hotel 
spraviti v zadrego očeta, odgovoril na vprašanje, kdo zma-
guje, ko se na igrišču pomerita med seboj. »Sedaj je že velik, 
ga že težko dohajam (smeh),« je Dejan med njuno potjo z 
enega od treningov v Litiji hitro dal vedeti, da se je že spri-
jaznil, da ni več najboljši tenisač v družini. Z veseljem, jasno. 
No, sanje in cilji otroka 'Štirca', ki se zgleduje po velikem 
Rogerju Federerju, pa so še veliko bolj ambiciozni. »Ko bom 
velik, želim biti najboljši tenisač na svetu. Želim si nasto-
pati na največjih turnirjih, najljubši mi je pa Wimbledon,« 
je izstrelil kot iz topa. Miselnost je prava, talent prav tako. 
Morda pa s trdim delom in dovoljšno mero obvezne sreče 
uresniči sanje milijonov mladih teniških igralcev po svetu 
ravno svetlolasi fant iz Hrastnika. Zakaj pa ne. 

ŠPORT ŠPORT
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Ruska skupnost v Hrastniku
Avtor: Primož Frajle

Po ruski državljanski vojni, ki je v evropskem delu nekdanje 
carske Rusije prešla v zaključno fazo proti koncu leta 1920, je 
domovino zapustila številčna protirevolucionarna armada 
skupaj z množico civilistov, nasprotnikov nastajajočega 
novega državnega sistema. Med evropskimi državami, ki 
so sprejele največ ruskih državljanov, je bila tudi Kraljevina 
Srbov, Hrvatov in Slovencev (SHS), ki naj bi sprejela med 
41.000 in 44.000 beguncev.1 Prihod prvih emigrantov v 
Ljubljano se je zgodil že januarja 1920. Popis Kraljevine 
SHS za januar 1921 kaže, da je bilo v Sloveniji takrat 1.630 
ruskih emigrantov. Nove skupine so še prihajale, a se pozneje 
natančnih evidenc o ruskih prišlekih ni vodilo. Natančnih 
številk o priseljencih iz Rusije do leta 1930 tako ni, a na pod-
lagi virov lahko ocenjujemo, da je njihovo največje število 
znašalo do 2.500.2  

V bližini Zasavja je bila za ruske emigrante oporna točka 
grad Novi dvor3 na Hotemežu pri Radečah, ki je bil v lasti 
plemiške družine Gutmannsthal-Benvenuti, pri katerih so 
začasno prebivali. En majhen del teh ruskih emigrantov je 
zaneslo tudi v Hrastnik. Pri graščaku v Gutmannsthal-u v 
Radečah je tako nekaj časa živela družina Safonov-Ignatjev.  
Ko je Dimitrij Safonov, bivši mornariški fregatni kapetan, dobil 
službo kot obratovodja električnih naprav v kemični tovarni 
se je družina odselila v Hrastnik. Izvor te družine je iz oko-
lice Sankt Peterburga. V Hrastniku so se tako ustalili Dimitrij 
Safonov z ženo Vero ter njun sin Nikolaj. Vera je bila svojčas 
operna pevka v dvorni operi v Petrogradu (po nekaterih virih 
pa v Moskvi). Ženo Vero sta spremljala še dva brata, Peter in 
Vladimir Ignatijev4, ter njihova mama Viktorija.5 

V drugi polovici 1920. let so vsi pridobili državljanstvo kralje-
vine SHS, hkrati pa so se hitro integrirali v lokalno hrastniško 
okolje. Dimitrij je na primer bil od leta 1923 pa do leta 1936 
v načelstvu zadruge z imenom Zadružna elektrarna v 
Hrastniku.6 Dimitrij pa je očitno bil tudi glasbeno izobražen, 
saj se omenja tudi kot član Orkestralnega društva glasbene 
matice v Ljubljani.7 Aktiven  hrastniški krajan je ostal tudi po 

2. sv. vojni. Leta 1948 je pomagal ustanoviti hrastniški radio 
klub, v katerem je vodil vzgojno delo mladih radioamaterjev, 
ter ves svoj prosti čas posvečal delovanju kluba še v pozna 
1950. leta.8 Dimitrij je umrl leta 1967 in je pokopan na poko-
pališču na Dolu. Njegova žena Vera je v Hrastniku v 1920. letih 
prirejala razne dobrodelne prireditve in družabne plese, na 
katerih je tudi zapela. Žal pa je Vera Safonova leta 1929, ko 
je bila na dopustu v Kraljevici (Hrvaška) s sinom, zaradi srčne 
kapi umrla.9 Kljub tragičnemu dogodku se je Dimitrij leta 
1931 v dolski cerkvi ponovno poročil z Ljubljančanko Valerijo 
Vatovec.10 V hrastniško okolje sta se hitro vključila tudi Verina 
brata. Peter Ignatjev je ob klavirju spremljal neme filme v 
hrastniškem kinu,11 sodeloval je z glasbenim društvom ter za 
kratek čas vodil tudi steklarsko godbo. Njun brat Vladimir je 
bil aktiven v Sokolskem društvu v Hrastniku, kjer so ga že leta 
1926 na občnem zboru izvolili tudi v upravne organe društva.12

Zanimivo življenjsko pot je imel tudi Dimitrijev sin, Nikolaj 
Safonov, ki je šel po očetovih stopinjah. Nikolaj je bil rojen 7. 2. 
1917 v Petrogradu. Šolanje je po prihodu v Hrastnik nadaljeval 
na celjski gimnaziji, ki jo je leta 1935 tudi dokončal. Nato se 
je vpisal na Pomorsko vojno akademijo v Dubrovniku, ki jo je 
leta 1938 končal kot poročnik korvete. Pred nemškim napa-
dom na Jugoslavijo je služil na rušilcu »Zagreb«. Nikolaj je bil 
aktiven udeleženec NOB v I. slovenski artilerijski brigadi in 
mornariškem odredu pri IX. korpusu; po osvoboditvi je ostal 
v Jugoslovanski vojni mornarici in bil leta 1968 upokojen kot 
kapetan bojne ladje.13 Nikolaj je imel tudi talent za risanje in si 
je kot predmet slikanja izbral predvsem vinjeto in karikaturo. 
Iz časa mornariškega odreda je znanih 11 njegovih risb.14 Umrl 
je marca 2001 in je pokopan na ljubljanskih Žalah.15

K tej družini se je malo po njihovem prihodu v Hrastnik preselil 
tudi visoki častnik carske vojske, general-major Lev Antonovič 
de Planson Rostkov. Njegova družina ima zanimivo zgodo-
vinsko ozadje, skoraj vredno romana.  Leta 1812 je v Rusijo z 
Napoleonom Bonapartejem prišel Antoine Carl Planson de 
Rigny, diplomant pariške univerze, ki se je med vojno prekva-
lificiral za stražarskega dragonca16. A komaj ko je prestopil 

rusko mejo, je bil v eni od bitk ranjen. Zaradi tega se je ranjeni 
Francoz naselil na posestvu lokalnega zemljiškega gospoda 
(op. ruski termin je pomeščik, kar pomeni neko vrsto dvor-
jana) Kretoviča in se poročil s hčerko Gonorato Francevno. 
Novembra 1825 je Antoine Carl Planson  oz. sedaj Anton 
Karlovič prisegel kot ruski državljan v mestu Vilna. Anton 
Karlovič Planson je delal kot francoski učitelj v gimnazijah v 
več zahodnih regijah takratne Rusije, nato pa je bil predava-
telj francoščine na univerzah v Kijevu in Harkovu. Karierno so 
bili uspešni tudi potomci Antona Karloviča in Gonorate. Njun 
sin Anton Antonovič (1824−1914) je bil zelo ploden publicist in 
je veliko pisal o ostrih družbenih temah, o katerih se ni bal 
izraziti svojega stališča. Anton Antonovič je imel sedem sinov 
in hčera, mnogi od njih so dosegli zavidljivo kariero in so 
celo zasloveli. Sin Konstantin je bil denimo viceadmiral, ki je 
sodeloval v ekspedicijah po Baltiku in Tihem oceanu. Skupaj 
z Mikluho-Maklajem se je izkrcal na obali, danes imenovani 
po Maklaju17, gre za obalo Papue Nove Gvineje. Vladimir je 
postal uspešen arhitekt, gradil je predvsem v Vladivostoku. 

Zelo zanimiva je tudi biografija ruskega diplomata in rednega 
člana Ruskega geografskega društva Georgija Antonoviča 
Plansona (1859–1937). Bil je veleposlanik v Siamu (moderna 
Tajska), generalni konzul v Seulu in vodja diplomatske pisarne 
na Daljnem vzhodu. Z delom v Siamu je zbral zbirko budi-
stičnih in hindujskih skulptur.18 Zbirka Plansonovih siamskih 
skulptur, ki je v Rusiji ostala »brez lastnika«, je bila prenesena 
v budistični oddelek etnografskega oddelka Ruskega muzeja. 

Leta 1931 je zbirka v zvezi s splošno reorganizacijo muzejev 
vstopila v Ermitaž, kjer je bila do sredine devetdesetih let 
shranjena, neraziskana in neobjavljena.19

Vojski se je zapisal tudi Lev Antonovič de Planson. V čin 
general-majorja je bil povišan leta 1907. Diplomiral je na 
vojaški pravni akademiji v Sankt Peterburgu. Od leta 1909 je 
zasedal položaj glavnega vojaškega preiskovalnega sodnika 
(naziv general-avditor) na varšavskem vojaškem okrožnem 
sodišču. S preselitvijo okrožne uprave iz Varšave v Minsk 
leta 1916 je prevzel položaj vojaškega sodnika na minskem 
vojaškem okrožnem sodišču. Na jugu Rusije se je pridru-
žil enotam bele garde, ki so se borile proti boljševikom.20  
Bil je tudi stalni član glavnega vojaškega in pomorskega 
sodišča, 13. junija 1920 je bil potrjen na tem položaju.21 Tako 
kot družina Safonov-Ignatijev sta bila tudi on in njegova 
žena Jelena gosta graščaka Gutmannsthala v Radečah. V 
kraljevino SHS je emigriral leta 1921 iz južne Rusije, skupaj 
z t. i. Wranglovci22. Na svoja stara leta se je preživljal s pou-
čevanjem francoščine. General-avditor je v 73. letu starosti 
v Hrastniku umrl. Pokopali so ga februarja leta 1931 na dol-
skem pokopališču, kjer ga je na zadnji poti spremljal celjski 
pravoslavni svečenik.23  Pogreba se je udeležila vsa hrastni-
ška gospoda, saj je večini bil učitelj francoščine, udeležili pa 
so se ga tudi mnogi drugi, da so videli, kakšen je pravoslavni 
pogreb.24 Že čez dve leti, leta 1933 pa se mu je k večnemu 
počitku pridružila tudi njegova žena Jelena.25    
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Pogled na Tovarno kemičnih izdelkov Hrastnik pred 2. sv vojno

Zahvala udeležencem pogreba Vere Safonov 

Maketa rušilca Zagreb Jugoslovanske kraljeve vojne mornarice, Split, 1938. Tehniški 
muzej v Zagrebu, avtor makete Miljenko M. Sindik. 

Izpisek o Levu Antonoviču de Plansonu iz pravoslavne mrliške matične
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Prvi meseci merjenja kakovosti zraka v Hrastniku
Avtorica: Rebeka Kupec

Eden od pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na kvaliteto 
življenja v Hrastniku, je zagotovo kakovost zraka. Po dese-
tletjih težke industrije in uporabe premoga kot glavnega 
energenta je ravno zmanjšanje emisij nekaterih ključnih 
onesnažil zaradi uporabe alternativnih goriv in dviga okolj-
skih standardov v industriji precej izboljšalo kakovost zraka 
v naši občini. 

Pred približno dvajsetimi leti je Agencija RS za okolje v 
športnem parku na Logu postavila tudi merilno postajo 
za merjenje koncentracije nekaterih onesnažil. Na podlagi 
rezultatov meritev in Odloka o načrtu za kakovost zraka 
na območju Zasavja je bila občina Hrastnik upravičena do 
nekaterih spodbud (npr. za zamenjavo starih kurilnih naprav 
z novimi toplotnimi črpalkami), ki predstavljajo ključen ukrep 
pri izboljšanju kakovosti zraka. Znano je, da se je kakovost 
zraka v tem času najhitreje izboljšala na lokacijah, kjer so 
se stavbe priključile na daljinsko ogrevanje, kjer ni bilo indi-
vidualnih kurišč in prometa. Na lokaciji z državno merilno 
postajo so se posledično tudi koncentracije onesnažil močno 
zmanjšale. Že nekaj let občina na Ministrstvo RS za okolje 
in prostor naslavlja pobude za prestavitev merilne postaje 
na lokacijo, na kateri bi lahko pridobili bolj reprezentativne 
podatke o kakovosti zraka. V občini je namreč več strnjenih 
naselij z individualnimi kurišči ter prometnimi cestami, kjer 
je zrak bistveno bolj obremenjen z onesnažili.

Občinska uprava je konec lanskega leta zato v proračunu 
za 2020 zagotovila sredstva za neodvisno merjenje kon-
centracije onesnažil v zraku, z namenom da bi te meritve 
primerjali s tistimi na državni merilni postaji. V začetku 
poletja je Občina Hrastnik z izbranim izvajalcem sklenila 
pogodbo za dolgoročni najem dveh merilnih naprav za 
merjenje kakovosti zraka. Med več potencialnimi lokacijami 
se je občinska uprava odločila za namestitev ene merilne 
postaje pri bivšem Riklovem mostu (predvsem zaradi pro-
metne obremenjenosti) ter druge na glavnem križišču 
na Dolu (zaradi bližine individualnih kurišč in prometne 
obremenjenosti). Obe merilni postaji poleg meteoroloških 
parametrov (temperatura, tlak, vlaga) in hrupa merita kon-
centracije PM 10, PM 2.5 in PM 1 delcev, ozona in žveplovega 
dioksida. Gre za najpogostejša onesnažila, ki pri višjih kon-
centracijah lahko škodujejo zdravju. Pri Riklovem mostu 
se poleg navedenih parametrov meri tudi koncentracija 
ogljikovega monoksida.

Najpomembnejša onesnažila, ki se merijo
PM delci (ang. particulate matter), t. i. trdni delci ali aerosoli 
so izraz za prah, ki je prisoten v zraku v določenem obdobju. 
Gre za delce različnih velikosti, ki so po izvoru lahko antro-
pogeni (posledica človekovega onesnaževanja) ali naravni. 

Delci se zaradi vremenskih pogojev v določenem obdobju 
odstranijo iz ozračja in odložijo na površje. Številka 10, 2.5 
ali 1, ki jo srečamo poleg izraza PM delci, predstavlja velikost 
delca. PM 10 delec je tako delec, ki ima premer 10 mikrome-
trov. Zelo dobro je raziskan učinek PM 10 in PM 2.5 delcev 
na zdravje, saj oba prehajata v pljuča in povzročata težave 
z dihanjem in kašelj, pri dolgotrajni izpostavljenosti višjim 
koncentracijam pa kronična obolenja dihal ter srčno-žilna 
obolenja. Dnevna mejna koncentracija PM 10 znaša 50 µg/
m³, pri čemer je dovoljeno preseganje 35-krat v koledar-
skem letu, letna mejna koncentracija pa znaša 40 µg/m³. 
Pri delcih PM 2.5 je določena le letna mejna koncentracija, 
ki od 1. 1. 2020 znaša 20 µg/m³. 

Ozon je visoko reaktiven plin, ki je hkrati koristen in škodljiv 
— odvisno od višine v ozračju, na kateri se nahaja. Ozonska 
plast je najbolj zgoščena na višini od 18 do 25 km nad 
površjem, kjer ima funkcijo naravnega ščita pred sončnim 
sevanjem. Za razliko od slednjega pa je ozon, ki ga najdemo 
na površju, zdravju škodljiv. Izpuhi motornih vozil, emisije v 
industriji, gozdni požari ter hlapi nekaterih goriv povzročajo 
nastanek dušikovih oksidov in hlapnih organskih spojin, iz 
katerih nastane ozon. Dolgotrajna izpostavljenost poviša-
nim koncentracijam ozona povzroča podobna tveganja za 
zdravje kot PM delci. Urna mejna koncentracija ozona je 
180 µg/m³, osemurna pa 120 µg/m³.

Žveplov dioksid je brezbarven plin z dražečim vonjem, ki 
nastaja pri izgorevanju nekaterih goriv, predvsem nafte 
in premoga, zato se njegove emisije sproščajo v neka-
terih industrijah, elektrarnah in v individualnih kuriščih. 
Dolgotrajna izpostavljenost visokim koncentracijam žve-
plovega dioksida povzroča kronična obolenja dihal. Urna 
mejna koncentracija žveplovega dioksida za varovanje 
zdravja ljudi je 350 µg/m³.

Zakaj dolgoročno opravljanje meritev
Meritve kakovosti zraka se vedno opravljajo na daljše 
časovno obdobje, saj le na takšen način lahko pridobimo 
zanesljive podatke o tem, kdaj so koncentracije onesnažil 
višje in tako tudi lažje opredelimo vir onesnaženja. Če se 
določena onesnažila v zimskih mesecih pojavljajo v višjih 
koncentracijah, medtem ko se gostota prometa ali indu-
strijske emisije v bližini območja merjenja skozi leto ne 
spreminjajo, lahko sklepamo, da so posledica individualnih 
kurišč. Če je iz meritev razvidno, da je onesnaženje najvišje 
med 7. in 8. uro zjutraj ter med 15. in 17. uro popoldne, lahko 
to nihanje koncentracij emisij pripišemo prometu. Podatki 
o meritvah nam bodo na dolgi rok omogočili, da bomo v 
občini Hrastnik lažje opredelili vir onesnaženj in na podlagi 
teh pripravili ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka. 

Kaj so v preteklih mesecih izmerile naprave
Iz podatkov meritev smo za PM 10 delce pripravili grafa za 
obe lokaciji merjenja, iz katerih je razvidno, kolikokrat je bila 
v času merjenja presežena dnevna mejna koncentracija.
 
Kako spremljati meritve
Trenutne izmerjene vrednosti koncentracij najpomemb-
nejših onesnažil bodo skozi celotno obdobje opravljanja 
meritev javno dostopne na spletni strani občine. Najdete 
jih tako, da se na vstopni strani www.hrastnik.si pomaknete 

navzdol do 'Obvestil', kjer 'Zaporam cest' sledi okvirček 
'Kakovost zraka'. Pod trenutnimi podatki lahko s klikom na 
okvirček lokacije izberete drugo merilno mesto. Puščica 
pod barvno lestvico, ki se nahaja pod izmerjeno vrednostjo 
posameznega onesnažila, določa, ali je njegova koncen-
tracija nizka (zeleni del barvne lestvice), srednja (vmesni 
deli barvne lestvice) ali visoka (rdeči del barvne lestvice). 
Do podrobnejšega pregleda podatkov o meritvah na 
obeh merilnih mestih lahko dostopate, če kliknete na napis 
'Podrobnejši pregled'.

Graf 1: Na lokaciji Riklov most do preseganj dnevnih mejnih koncentracij PM 10 delcev od 16. 8. 2020 do 16. 11. 2020, ko so bili zbrani podatki, še ni prišlo. V bližini tega merilnega mesta ni veliko 
individualnih kurišč, zato predvidevamo, da so izmerjeni PM 10 delci posledica prometa.  

Graf 2: Na lokaciji Dol pri Hrastniku je bilo od 31. 8. 2020 do 16. 11. 2020, ko so bili zbrani podatki, izmerjenih 5 preseganj dnevnih mejnih koncentracij PM 10 delcev. Ker se izmerjene koncentracije 
v zadnjih dveh mesecih povečujejo, vseh 5 preseganj pa je bilo izmerjenih v mesecu novembru, lahko predvidevamo, da je porast izmerjenih PM 10 delcev posledica individualnih kurišč. Graf 1 
in graf 2 imata primerljive izmerjene vrednosti v prvem mesecu merjenja, iz česar lahko sklepamo, kakšen je vpliv prometa na delež izmerjenih PM 10 delcev.

MERITVE ZRAKA MERITVE ZRAKA
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KATEGORIJA

Cilji in želje

Zanimivosti

NAJ kotiček v KS

Krajevno skupnost si želimo čim bolj približati krajanom, 

da se bodo z veseljem udeleževali prireditev. Obnoviti 

stadion, kulturni dom in seveda infrastrukturo. 

Krajani z zanimivimi zgodbami, ki jih povedo na svoj 

žgečkljiv način. 

Naša KS je zanimiva za sprehode, kolesarjenje, za poho-

dnike in za nabiralce gozdnih dobrot.

Mavrica na koncu mesta

Predsednik: Jože Gregorčič

Info: kjozko161@gmail.com; sestanki s krajani potekajo 

po dogovoru in predhodni najavi

Člani: Jože Gregorčič, Miha Ustar, Tomaž Volfand, Nada 

Žagar Seničar

KS v treh povedih

KS Boben je za nas najlepša skupnost v občini Hrastnik. 

Z izjemo kamnoloma na vhodu v naše območje, nas 

presenetijo skale osamelci, ki nam nudijo adrenalinske 

plezalne stene. Po petih minutah hoje se lahko odločimo 

za odlično pohodniško pot na Kal ali pa nadaljujemo pot 

po barviti vasi Boben. Drugi del naše skupnosti je vas 

Čeče, ki poleg osrednjega dela, kjer je tudi naš kulturni 

zadružni dom, zajema še naselja Ravne, Goveji potok in 

Tičjo vas. V zaselkih se manjši kmetje ukvarjajo z živino-

rejo, gozdarstvom in pridno obdelujejo naše hribovito 

področje. Iz vseh delov naše skupnosti se je mogoče 

podati na krajše enourne pohode in od tam opazovati 

našo slikovito pokrajino. Število prebivalcev se povečuje, 

kar je zelo spodbudno. Trenutno nas v skupnosti živi 526. 

NAJ dogodek v KS

Najljubši dogodek je še vedno praznik KS Boben, ki ga že 

52 let praznujemo 14. oktobra. Ne smemo pa pozabiti tudi 

na Prešernov pohod (prvo soboto v mesecu februarju), 

na maškarado, prireditev s kulturnim programom naših 

najmlajših krajanov ob dnevu žena, na postavljanje mlaja 

ter 1. maj, na prireditev ob zaključku šolskega leta, mar-

tinovanje, na prihod dedka Mraza ali na prednovoletno 

srečanje krajanov. 

KS Boben skozi oči predsednika

Avtor: Matej Kirn Starič

Fotografije: osebni arhiv, Ralph Platon, Tim Reckmann

Šel sem. Da vidim, kako takšen izbor sploh izgleda. Slišal 
sem, da selekcija poteka v več krogih in da pot do službe 
ni najbolj enostavna, zato so bila moja pričakovanja nična. 
Dobrih sto se nas je zbralo, večina Slovencev, nekaj Srbov, 
Hrvatov in Italijanov. Polovica nas je prišlo na t. i. open day 
prvič, drugi so poskušali že v drugo, tretje … dekle iz Udin, 
s katero sem klepetal, celo v šesto! Skozi celotno dopoldne 
in v več krogih izbora se je številka nekajkrat prepolovila 
in po dolgem dnevu nas je na koncu ostalo osem, ki nas 
je prišlo do zadnje stopnje: preizkusa angleškega jezika, 
testa osebnosti in končnega razgovora za službo. Tega 
smo opravili nekaj dni kasneje prek video konference. Čez 
približno mesec dni pa sem prejel klic iz nepoznane tuje 
številke. Za osebo na drugi strani je bil to očitno povsem 
rutinski klic, meni pa je pognal srce v pospešeno bitje. Bil je 
t. i. golden call, zlati klic, ko so mi po telefonu sporočili, da 
sem bil sprejet in da lahko čez teden dni odletim v Dubaj. 
Spoznal sem, da je to priložnost, ki je ne smem izpustiti. Na 
koncu smo se dogovorili, da odpotujem čez slab mesec in 
konec septembra 2018 sem s tremi potovalkami z zagreb-
škega letališča odletel naproti dogodivščini, ki je postala 
ena najboljših avantur do zdaj.

O Dubaju
Dubaj je raztegnjen ob obali arabskega morja na seve-
rovzhodu arabskega polotoka in predstavlja enega od 
sedmih mest, emiratov v Združenih arabskih emiratih. 
Mnogi ga poznajo predvsem kot mesto presežkov, saj so 
zelo tekmovalni in radi postavljajo meje med prvimi in naj-
večjimi. Tam je pred dobrimi desetimi leti zrasla aktualna 

Bilo je poletje 2018, ko sem na Facebooku zasledil 
oglas, da letalska družba Emirates v Sloveniji išče 
nove člane posadke. Priznam, da nikoli nisem sanjal 
o delu na letalu, kot tudi marsikdo, ki sem ga kasneje 
spoznal v Dubaju. Imel sem ljubezen do potovanj – in 
to je tisto, kar je službo kot tako naredilo zanimivo. Do 
danes so potovanja verjetno postala že zasvojenost. Na 
začetku moje letalske zgodbe pa je bil to le prost dan, 
prost ponedeljek, ki se je slučajno poklopil z dnem, ko 
je letalska družba Emirates v Ljubljani organizirala 

“dan odprtih vrat”.

najvišja zgradba na svetu Burj Khalifa, pod njo pa največje 
nakupovalno središče Dubai Mall. V nakupovalnem središču 
Mall of the Emirates je tudi največji pokriti smučarski resort, 
trenutno se končuje gradnja največjega panoramskega 
kolesa Ain Dubai in tako naprej do največje (in verjetno 
edine) zgradbe v obliki okvirja za sliko. V Guinessovo knjigo 
rekordov je Dubaj zapisan več kot 200-krat. Precej rekordov 
so vpisali tudi zaradi multikulturnosti in nacionalnosti. 

Prvi vtis
Kabinsko osebje večinoma živi v stanovanjih, ki so v lasti 
podjetja. Emirates ima v lasti ali najemu približno 60 stolpnic 
na različnih koncih Dubaja, ki so namenjene namestitvi za 
stevarde. Večina stanovanj ima prostorno kuhinjo in dnevno 
sobo z jedilnico ter tri sobe. Vsaka od treh ima lastno kopal-
nico. V stolpnici je tudi fitnes, bazen, savna … Sliši se luksuzno, 
a je v Dubaju to nekaj čisto samoumevnega. Stanovanjskega 
bloka brez bazena pač ne zgradijo.

Ob prihodu v Dubaj sem bil nastanjen v eni novejših zgradb 
v okrožju Silicon Oasis. Stanovanje v 20. nadstropju sem si 
delil še z dvema Maročanoma. Kmalu sem ugotovil, da mi 
lokacija ne odgovarja najbolj, saj je bila precej odročna, 
sredi ničesar. Vsake tri mesece lahko zaprosiš za spremembo 
stanovanja in se preseliš v eno od sob, ki so na voljo. Tako 
sem se odločil ob prvi priložnosti preseliti iz peščene puščave 
na obrobju bliže centru, v betonsko džunglo. Preostanek 
mojega časa v Dubaju sem živel v predelu Barsha Heights 
blizu otoka palme, s pogledom na sicer oddaljeni Burj Khalifa, 
ki pa je zaradi svoje višine viden od praktično povsod.

HRASTNIČANI POTUJEJO

Najvišja zgradba na svetu − Burj Khalifa

Izkušnja stevarda 
v Dubaju
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Iz enega dneva je bilo treba iztisniti čim več in si ogledati 
mesto, kamor si prišel prvič. Takšna služba te popelje po 
celem svetu in ti dovoli okusiti zelo različne destinacije. Lahko 
rečem, da sem do danes obiskal 59 držav. Na seznam sem 
dodal Japonsko, Indijo, Brazilijo, Filipine, Argentino, Mavricij, 
Alžirijo, Novo Zelandijo, Malezijo itd. Koliko pa sem jih zares 
spoznal? Za pravo spoznavanje časa žal ni. Prednost takšne 
službe je, da lahko med dopustom izkoristiš ugodnejše letal-
ske vozovnice in se za kakšen teden vrneš na destinacije, ki 
so nate v 24 urah naredile dober prvi vtis.

Družina za en dan
Moja potovalka je bila praktično vedno na pol spakirana. 
Vsaj toaletna torbica, nekaj majic in hlač je bilo vedno v njej. 
Pa še nekaj za hladno vreme in kopalke. Slišal sem namreč 
kup zgodb o last minute spremembah, ko si sredi februarja 
namesto na tropski otok odletel na sever Evrope – ali obratno.
Na običajen delovni dan sem se zbudil približno 3 ure pred 

Življenje v Dubaju
Ko se s kom pogovarjam o Dubaju navadno vsi pričakujejo 
vrtoglave temperature skozi celo leto, kar ne drži povsem. 
Temperature se poleti dvignejo do okrog 45 stopinj, kar niti 
ne bi bilo tako težko prenašati, če bi bilo ozračje suho. Ob 
morju pa visoke temperature pomenijo tudi visoko izhla-
pevanje vode. Vlaga je v avgustu in septembru od 70- do 
80-odstotna, kar otežuje dihanje in poskrbi za gosto meglo 
ob večerih, ko vročina popusti. Najhladnejši mesec je januar, 
ko se ponoči ohladi na okrog 15 stopinj, čez dan pa je v 
povprečju 24 °C.

Dubaj tudi ni mesto, ki bi bilo zgrajeno za pešce. Na najbolj 
obljudenih delih mesta so namesto pločnikov zgradili zaprte 
nadhode s klimo. V praksi me je v Dubaju verjetno večkrat 
zeblo, kot da bi mi bilo vroče. Tudi v stanovanju sem zaradi 
navite klime večinoma nosil pulover.

Uradno je pitje alkoholnih pijač v Združenih arabskih emira-
tih prepovedano in naj bi se jih dalo dobiti le z “alkoholnim 
dovoljenjem” − neke vrste osebno izkaznico, ki potrjuje, da 
si nemusliman in star več kot 21 let. Brez dovoljenja v svojem 
stanovanju ne bi smel imeti niti pločevinke piva. V dveh letih 
sicer zanjo v barih in restavracijah ni vprašal nihče. Če se s 
svojim početjem ne izpostavljaš, te nihče ne bo držal za vrat.
Združeni arabski emirati veljajo za zelo varno deželo. Če 
izgubite denarnico, si upam trditi, da bo v 90 % primerov 
prišla nazaj do vas. Govorim iz lastnih izkušenj. Ali pa vas bo 
počakala točno tam, kjer ste jo pustili. Ljudje so prijazni in 
odprti. “Okradli” vas bodo le, če ne znate barantati. Vedno 
in povsod je dovoljeno zbijati ceno – ne le ob kupovanju 
nakita in parfumov na tržnici, tudi ko kupuješ mobilni telefon 
v nakupovalnem središču.

Delo stevarda
Prva dva meseca sem preživel na usposabljanju na tleh in 
navezal prve stike in nova prijateljstva. Zaradi razgibanih 
urnikov se je pogosto zgodilo, da je trajalo več kot mesec 
dni, preden smo s prijatelji spet bili v Dubaju na isti dan. Če 
živiš vsak na drugem koncu mesta, se je prav težko pogosto 
srečevati. Še najlažje na letališču. Vse nastanitve so z letališ-
čem povezane s 24-urnim službenim avtobusom, ki odpelje 
približno vsakih 20 minut in te tako kadarkoli zapelje v službo 
ali domov ali pa na kavo s prijatelji.

Vsak mesec smo čakali na 15. dan v mesecu. Ne, to ni dan 
plače. To je bil dan, ko si dobil urnik za naslednji mesec in si 
izvedel, kam boš letel. In s kom. Če si imel srečo, si kdaj uspel 
zamenjati let in leteti/delati s katerim od prijateljev. A to je 
bila velika redkost. Na urniku smo si seveda vsi želeli čim 
manj »turnaroundov« (povratnih letov) in čim več »layoverjev« 
(letov s postankom na destinaciji). Slednji so pomenili, da imaš 
na destinaciji med prihodom in odhodom točno 24 ur časa.
Zaradi kratkih obiskov destinacij je mnogokrat trpelo spanje. 

letom, se oblekel v uniformo in odšel na prevoz do službe. 
Dve uri pred letom sem se moral zglasiti na letališču in 
prijaviti na let: namesto s potnim listom sem mejo preč-
kal s službeno kartico, računalnik mi je natisnil nalepko za 
prtljago, kovček sem položil na tekoči trak in odšel v eno 
od približno 50 sob za sestanke. V vsaki od teh sob pa sku-
pina 15−25 ljudi, katerih obraze si videl prvič. To so bili tvoji 
sodelavci na tokratnem letu.

V naši občini je ob začetku leta živelo 9.100 prebivalcev. 
Istočasno je letalska družba Emirates zaposlovala skupno 
60.000 ljudi, od tega 21.800 članov kabinskega osebja. 
Številka se zdi velika. A čeprav ljudi spoznavaš počasi, let 
za letom, se je po nekaj mesecih začelo dogajati, da sem v 
Dubaju in na hodnikih letališča začel prepoznavati obraze 
ljudi, s katerimi sem že letel.

Časa za spoznavanje pred letom ni bilo veliko. Uro in pol 
pred vzletom se je začel sestanek, ki ga je vodil »purser«, 
vodja kabinskega osebja. Navadno smo se v krogu najprej 
vsi predstavili z imenom in državo, iz katere prihajamo, a 
si tega tako nihče ni zapomnil. Uro pred odhodom smo 
se odpravili na letalo in 15 minut kasneje so na letalo že 
vstopili tudi potniki. Čeprav smo se s sodelavci videli prvič, 
smo za naslednjih nekaj ur ali dni postali družina. In to v 
trenutku.

Za zaključek
V času dela kot stevard sem opravil 98 službenih potovanj in 
v zraku preživel 1.343 ur in 42 minut (če preračunam, skoraj 
cela 2 meseca). Delal sem s približno 2000 sodelavci iz preko 
70 držav in z njimi doživel toliko, da bo v prihodnje število 
lepih spominov pravi izziv preseči. 

Čeprav delo stevarda ni nekaj, kar bi lahko človek počel prav 
dolgo, je bila to služba, ki mi je ponudila edinstven življenj-
ski slog. Danes si tu, jutri si tam, povsod si doma. Hrane ne 
kupuješ več v različnih trgovinah, ampak v različnih državah 

− mango na Tajskem, avokado v Novi Zelandiji, meso in vino 
v Južni Afriki itd. Dubaj pa je bil le vmesna točka, kamor sem 
se vračal s službenih potovanj. Mesto na križišču.

Virus je marsikomu prekrižal načrte. Sploh letalsko indu-
strijo je zaradi zaprtih mej in omejitve potovanj udaril zelo 
močno. To poletje sem zato tudi jaz zapustil Dubaj in odšel 
nazaj domov. Vrnitev nikakor ni (bila) enostavna. Težko se 
je s celega sveta spraviti nazaj na eno mesto, sploh če ne 
veš, kdaj bo potovanje po svetu spet nekaj vsakdanjega. In 
kdaj bo spet na dosegu roke. Cel svet.

HRASTNIČANI POTUJEJO

Kot stevard letalske družbe Emirates sem v zraku preživel 1.343 ur in 42 minut. Sydneyjska opera (Sydney, Avstralija)

Rio de Janeiro, BrazilijaDubaj Skyline

Pogled z nebotičnika
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Južna je rubrika, ki jo s srčnostjo in znanjem prip-
ravljajo in urejajo članice Društva kmečkih žena 
in deklet Hrastnik.

Poveži številke od 1 do 95, nato pobarvaj sliko, ki se prikaže.
Poveži

Razlike
Poišči 10 razlik.

Ričet/ješprenj
Rubriko ureja: Milena Zupan

Vem, da ste odlične kuharice in kuharji, in tole moje 
pisanje ni mišljeno, da koga učim kuhati, je samo pred-
log za kakšno kosilo ali večerjo. Največkrat ne navajam 
količin in sestavin, saj sami najbolj veste, kaj imajo vaši 
domači radi in kaj je v hladilniku ali na vrtu. Receptov 
mrgoli in nobenega si ne izmislim sama.

Ker smo zakorakali v hladne dni, predlagam, da sku-
hamo ričet. Zelo primerna jed, ki počaka kakšen dan 
in tudi v zamrzovalnik lahko postavimo kakšno porcijo.

Pravijo, da naj v ješprenj stopi pujs, nič pa ne bo 
narobe, če uporabimo kos piščanca, lahko pa je tudi 
brez mesa. Sama uporabim dobro porcijo zelenjave.

Ričet dobro operemo in prejšnji dan namočimo, odce-
dimo, prilijemo svežo vodo in damo kuhat. Vmes na 
maščobi prepražimo košček čebule, por, strok ali dva 
česna, rumeno in rdeče korenje, kolerabico, zeleno, 
peteršiljevo korenino, dodamo paradižnik in noževo 
konico paprike. Brez slabe vesti lahko kaj dodate ali 
izpustite. Zelenjavo kar hitro dodamo v lonec, naj se 
kuha skupaj z mesom in ričetom. Dodamo lahko tudi 
kuhan fižol. 

Počasi naj vre na rahlem ognju. 

Na krožniku jed potresemo s peteršiljem in ponudimo 
s svežim kruhom. Pri meni je bila smetanova potička; 
seveda za posladek.

Dober tek in zdravo v teh hladnih dneh.

HRASTOV
LIST
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BREZNO
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KA, PAPRIKE
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DUŠEVNI
IZTIRJENEC
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NAPOVE-
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CARRERE

POZNANEC
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IME ZA NIN
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KROŠNJAR

Avtor:
Vladimir

Milovanović,
NAJETO

PERO

NASMEŠEK,
NASMEH

ROKO-
METAŠ

VUGRINEC
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VEVERICI
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RAČJI
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DOLINO
KRME

VELIKA
RDEČA

KRVNIČKA
V MEDICINI

ANA V
DALMACIJI

GOZDOVNIK

NATRIJ

SREDIŠČE
NAŠEGA

OSONČJA

BOSANSKI
IGRALEC
BEŠLAGIĆ

LENOBNOST

SL.-BOSAN.
PISATELJ
(JOSIP)

MADŽ. ŠAH.
(ISTVAN)

GOROVJE
NA SLOVAŠ.

OVRATNA
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MERA EL.
UPORNOSTI

SL. IGRA-
LEC (BORIS)

PRIPADNIK
SKITOV

RDEČI KRIŽ

OSEBNI
ZAIMEK

PE(T)

ROD,
NAROD

UDAREC
Z NOGO

ATENSKI
HEROJ

ŽGALEC
APNA

NAVIGACIJ.
NAPRAVA

AM. IGRAL-
KA IN FOTO-
GRAFINJA

VARSTVO
OTROK

STAR
SLOVAN

LISIČJI
SAMEC

ZBIRANJE
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REKA V GR.
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BIOLOG
ŠTERN

KRAJ V MA-
VRETANIJI

POLOŽAJ
V JOGI

PISATELJICA
PEROCI

USTNA
ODPRTINA

VAJA PRI
KARATEJU

AFR. JEZIK.
SKUPINA

ZAPUSTITEV
POLOŽAJA

POGOSTA
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DEFEKT,
NAPAKA

INDIJ

KRAJ PRI
RAKEKU

ROBERT
REDFORD
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NA PLAŽI
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HONŠUJU

AM. POLI-
TIK (DEAN)

ERA,
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ATEK,
OČKA

DEL
GOLENI
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MESEC

GNEČA NA
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KONRAD
ADENAUER

PRIPADNICA
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IZ ELEJE

SLOVENSKI
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(JANEZ)
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NEMČIJI

GEOMETRIJ-
SKO TELO,

KUBUS

Do 15. februarja 2021 pošljite geslo in svoje podatke 
na elektronski naslov urednistvo.hrastovlist@gmail.
com oziroma izpolnjen spodnji kupon na naslov 
Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik (s 
pripisom ''Križanka''). Izžrebali bomo srečnega nagra-
jenca, ki bo prejel praktično nagrado.

Nagrajenka križanke iz 29. številke Hrastovega lista je 
Zora Kaluder. Čestitamo! Nagrado lahko prevzamete 
na vložišču Občine Hrastnik.  

Geslo:

Ime in priimek:

Naslov in pošta:

Email/telefon:

Podpis:

KRIŽANKAJUŽNA + OTROŠKI KOTIČEK



Skozi Barbara vpadnik se bomo
spustili več kot 40 metrov pod površje v 
remizo, nekdanjo delavnico za popravilo 
visečih dizelskih lokomotiv. V remizi 
bomobomo postavili pravi studio, ki bo 
omogočal prenos industrijske glasbe 
(techno) na socialna omrežja Hï Festivala, 
Mladinskega centra Hrastnik in Štu-
dentske organizacije Hrastnik. Začetek 
prenosa, 26. 12. 2020 ob 19:00.

PRENOS V ŽIVO IZ
HRASTNIŠKE JAME!


