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UVODNIK

Uvodnik prve številke v letu je običajno bolj vesele narave. 
Tako bi lahko zapisala nekaj besed o pomladi in prebujanju 
narave, mogoče celo o tem, kako se bo življenje počasi vrnilo 
na stare tire. Kaj lahkotnega, torej. 

A včasih te prsti ne ubogajo in želijo zapisati kaj drugega. Na 
primer o številki 93. Ker številke po branju podatkov policije 
ne moreš spraviti iz svoje glave. In ker bi tej problematiki v 
javnem diskurzu morali namenjati več prostora.

93 kaznivih dejanj oziroma prekrškov na področju nasilja 
v družini so v lanskem letu obravnavale zasavske policij-
ske postaje (PP), so sporočili s PU Ljubljana. Če pogledamo 
natančneje: PP Hrastnik je v letu 2020 obravnavala 5 kaznivih 
dejanj nasilja v družini ter 17 prekrškov na področju nasilja 
v družini, PP Trbovlje 16 kaznivih dejanj ter 28 prekrškov, PP 
Zagorje ob Savi 8 kaznivih dejanj ter 19 prekrškov.

Če si dovolim za lažjo predstavo to številko razdeliti na 
eno leto – vsake tri do štiri dni en primer v Zasavju. Tri do 
štiri dni. 

Seveda govorimo le o obravnavanih dejanjih, koliko jih 
je ostalo skrito za štirimi stenami, ne bomo nikoli vedeli. 
Epidemija nam je namreč prinesla porast družinskega nasi-
lja, v Sloveniji smo lani zabeležili krepko čez tisoč primerov. 
Za tretjino večji porast so zaznale tudi vse tri zasavske poli-
cijske postaje.

A statistike v zadnjem času sploh ne potrebujemo več. Dovolj 
je, da odpremo dnevno časopisje in preberemo o novem 
intimnopartnerskem umoru, ki so pri nas vse pogostejši. A 
bolj kot to me skrbi viktimizacija žrtev – kako zelo se pot-
rudimo, da najdemo vsaj en razlog, da je bila kriva žrtev. 
Mogoče je bilo krivo prekratko krilo, mogoče je bila žena 
preveč »gobčna« … Spomnim se primera pred leti, ko je moški 
ubil partnerko in 12 let staro hčerko, ker se je žena želela 
ločiti. Ko so novinarji spraševali sosedo o tem, kaj bi lahko 
bil razlog, je krivdo iskala pri partnerki. Na vprašanje, kaj je 
pri tem imelo malo dekletce, pa je dejala, da punčka je pa 
včasih tudi jezikala. Da, v takšne skrajnosti gremo pri zaščiti 
storilcev. S tem dejansko zavzamemo stališče, da v kolikor 
obstaja »razlog«, potem je nasilje sprejemljivo. Žrtev pa ne 
zaščiti nihče. In ne, ne gre za ljubezen, gre za posesivnost. 

A lažje je iskati izgovore, vsak primer individualizirati, kot se 
soočiti s problemom, ki ga kot družba imamo. 

Lahko bi pisala o sistemskih oziroma zakonskih slabostih, ki 
žrtev ne zaščiti dovolj, pa ne bom. Ker moje besede ne bodo 
spremenile ničesar. Lahko bi pisala o groznih zgodbah, ki so 
jih doživele meni ljubljene osebe. Pa ne bom. Zapisala bom 
le to, da lahko vsak od nas nekaj stori – prijavi družinsko 
nasilje! Če zmoremo prijaviti soseda, ki minuto čez deseto 
uro zvečer še vedno vrti glasbo, ali pa sosedo, ker ne nosi 
maske, verjamem, da zmoremo poklicati tudi policijo, če za 
vrati sosednjega stanovanja prepoznamo družinsko nasilje. 
Vse, kar je potrebno, je le klic na 113. 

In da ne bo pomote, seveda so žrtve nasilja lahko tudi moški, 
a kot so sporočili s policije, statistika kaže, da so najpogosteje 
žrtve nasilja ženske, pogosto pa so priča nasilju ali žrtve 
tudi … otroci. 

Prijavimo. Ker žrtev morda ne more. 

— Mateja Jecl, urednica

Ste žrtev družinskega nasilja? 

Pokličite SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja na 080 11 55

POLICIJA 113      

Avtorica fotografije na naslovnici
Rebeka Kupec
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Soniboj Knežak je eden od trenutno dveh hrastniških 
poslancev. Strojni tehnik po izobrazbi je svojo pot začel 
kot rezkalec v Steklarni Hrastnik, pred vstopom v državni 
zbor je opravljal delo kadrovnika. Lokalna politika mu 
je domača, poslanski sedež pa zaseda prvič, kot član 
Socialnih demokratov. Za njim je precej razgibano leto, 

Teče tretje leto vašega prvega poslanskega mandata. Je bil 
preskok iz gospodarstva v poslanske vode težek? Ste se že 
privadili na novo delovno mesto?
Težko bi rekel, da je bil preskok, po skoraj štirih desetle-
tjih dela v gospodarstvu, v državno politiko težak, je bil pa 
vsekakor zanimiv. Poleg tega da sem bil dvajset let aktivno 
vključen v lokalno politiko, sem tudi ves čas aktivno spremljal 
dogajanje na državnem nivoju, tako da sem se hitro vklopil 
v novo delovno mesto. Ne bi pa rekel, da sta gospodarstvo 
in politika nekaj povsem različnega, ne nazadnje se politika 
ukvarja s številnimi področji naše družbe, med njimi tudi 
z gospodarstvom. Izkušnje iz gospodarstva vidim kot zelo 
dragocene, kajti pogledati na neko vprašanje, ko poznaš, 
kako stvari delujejo v realnosti, je povsem nekaj drugega 
kot vsebino poznati samo v teoriji. 

Svoj mandat ste kot poslanec Socialnih demokratov pričeli 
v koaliciji, po odstopu Marjana Šarca pa je vaša stranka 
postala del opozicije. Ob tem so zaradi vrnitve ministrov v 
poslanske klopi nekateri poslanci svoj sedež v parlamentu 
celo izgubili, tudi vaša sokrajanka Nina Maurovič (LMŠ). 
Kako velik izziv je vam, kot nekomu, ki je bil v parlament 
izvoljen prvič, predstavljal odstop Marjana Šarca in posle-
dično tako velika sprememba, kot je odhod v opozicijo?
Koalicijske vlade, še posebej če so manjšinske, so vsekakor 
naporne. Zahtevajo ogromno usklajevanja, dogovarjanja in 
seveda tudi poslanske discipline, saj je pri glasovanjih vedno 
treba zagotoviti vse glasove. Vlada, ki jo je vodil Marjan 

Kultura dialoga je na eni najnižjih točk 
v zgodovini parlamentarizma 

Avtorica: Dijana Stojančić

Šarec, je imela zadostno podporo le z glasovi Levice, ki pa 
ni želela prevzeti odgovornosti in vstopiti v vlado, temveč 
se je dogovorila za sodelovanje kot zunajkoalicijski par-
tner. Kmalu po začetku takšnega načina sodelovanja se je 
to izkazalo za izredno naporno, saj je Levica svojo podporo 
vedno znova pogojevala z dodatnimi zahtevami, postavlja-
nji ultimatov, rokov in projektov, ki jih je prej kot s partnerji 
komunicirala z javnostjo. To ni partnerski odnos in to je bil 
tudi eden glavnih razlogov za odstop Marjana Šarca z mesta 
predsednika vlade. Tako da s tega vidika razumem in ne 
obsojam njegovega odstopa, me je pa, tako kot ostale v 
koaliciji, zmotilo to, da smo o odstopu izvedeli iz medijev brez 
predhodnega obvestila partnerjev.Veliko razočaranja je bilo 
zaznati predvsem v ministrskih vrstah, saj so imeli ministri s 
svojimi ekipami po dobrem letu in pol pripravljene sistemske 
zakone za svoja področja, ki so jih vrsto mesecev usklajevali 
in bili tik pred tem, da gredo v sprejem v parlament. Žal pa je 
ta poteza Marjana Šarca namesto pričakovanih predčasnih 
volitev omogočila sestavo vlade Janeza Janše.

Zadnje čase smo v državnem zboru priča izjemno nizkemu 
nivoju komunikacije, z ene in druge strani, ki v takšno insti-
tucijo ne spada. Zdi se, kot da nivo diskurza in politične 
kulture med poslanci vztrajno pada, odraža se tudi že v 
splošni družbi. Kako na to gledate vi? 
Popolnoma se strinjam z vašo ugotovitvijo. Kultura dialoga 
je po moji oceni na eni izmed najnižjih točk v zgodovini par-
lamentarizma, na kar sam večkrat opozarjam v državnem 

zboru. Tak odnos seveda ne spodbuja sodelovanja, neti pa 
vedno nove in nove konflikte. Parlament bi moral biti prostor 
debate, predstavitve različnih idej in pogledov, ne pa tek-
movanje, kdo bo bolj žaljiv do koga, kar se velikokrat dogaja. 
Sam se poskušam izogniti tovrstni komunikaciji in sem eden 
tistih, ki lahko tudi razume poglede drugače mislečih, čeprav 
se z njimi ne strinjam, jih pa spoštujem in seveda dopuš-
čam. Nas je kar precej takih po vseh strankah, ki svoje delo 
jemljemo resno, žal pa so ekscesni nastopi posameznikov 
bolj medijsko privlačni in v ospredju.

Kaj pa sodelovanje med poslanci, ki prihajate iz Zasavja? 
Ste glede lokalnih tem enotni in skupaj zastopate naše inte-
rese? So vaša stališča glede strateških usmeritev regije 
enotna? 
Kmalu po nastopu vlade Marjana Šarca smo zasavski 
poslanci ustanovili Klub zasavskih poslancev z namenom 
enotnega nastopa pri vprašanjih, pomembnih za regijo. Do 
razpada vlade smo se večkrat sestajali, ponudili našo pomoč 
tudi zasavskim županom in županji ter gospodarskim subjek-
tom. Večjih razhajanj glede strateških usmeritev nismo imeli. 

Konkretno katere skupne dosežke pri zastopanju regijskih 
interesov bi izpostavili?
Ena izmed prvih težav, ki smo se je na prošnjo lokalnih oblasti 
in RTH lotili, je bil sprejem zakona, ki je za dve leti podaljšal 
zapiranje RTH in družbi dodelil dodatna sredstva za zapi-
ranje. Mislim, da je to edini tako imenovani poslanski zakon, 

ki je dobil zeleno luč v parlamentu. Je pa bilo precej sode-
lovanja pri vzpostavljanju kontaktov z ministrstvi in seveda 
lobiranju pri zasavskih projektih od cestne infrastrukture, 
načrtov okrog povezave Zasavja z avtocestnim križem, 
izgradnje HE, ne nazadnje tudi za izgradnjo novega doma 
starejših v Hrastniku.

Delo poslancev zajema tudi delo na terenu, v volilnih okoljih, 
kjer so poslanci običajno en dan v tednu na voljo državlja-
nom. Vaša poslanska pisarna je v Hrastniku – kako in kdaj 
vas lahko občani obiščejo? Kako pogosto se sicer obračajo 
na vas in zaradi česa najpogosteje? Koliko pobud ste od 
začetka mandata prejeli? 
Ponedeljke imamo predvidene za delo na terenu, v lokalnih 
okoljih. Žal je praksa zadnjega pol leta takšna, da se tudi 
ob ponedeljkih sklicujejo seje odborov in zasedanja in s tem 
se onemogoča naše delo na terenu, na kar smo opozorili 
vodstvo državnega zbora. Kljub temu nas občanke in občani 
najdejo, več je kontaktov prek telefona ali e-mailov ter oseb-
nih srečanj kot pa obiskov v poslanski pisarni. Sam imam 
poslansko pisarno v prostorih Društva upokojencev Hrastnik, 
kjer je vedno živahno in obilo možnosti za pogovore. Glede 
na spremembo volilne zakonodaje pa predvidevam odprtje 
poslanske pisarne tudi v Trbovljah. Okrog števila pobud ne 
vodim posebne evidence, jih je pa kar precej. Nekatere lahko 
razrešimo, pomagamo odpreti kakšna vrata, zahtevamo 
odgovore odgovornih. Kar se mojega dela tiče, pa sigurno 
lahko zatrdim, da se na vse pobude odzovem.

saj je mandat začel kot član vladne koalicije, po odstopu 
Marjana Šarca pa je poslanska skupina postala del opo-
zicije. Sprememba volilnih okrajev, ki bo združila okraja 
Trbovlje in Hrastnik v eno volilno enoto, za hrastniške 
poslance ne prinaša nič dobrega, a sam v tem vidi le 
dodatni izziv, ki se ga ne boji. 
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Mediji so se pred časom precej razpisali o več sto evrov 
visokih dodatkih, ki jih, tudi med epidemijo, ko je delovanje 
omejeno, za delo z volivci na terenu prejemate poslanci. 
Kako ste vi svoje delo na terenu prilagodili trenutnim 
razmeram? 
Višina dodatka je opredeljena glede na oddaljenost kraja, od 
koder izhajaš, namenjen pa je stroškom, povezanim z delom. 
V času epidemije je bilo zaradi omejitve manj organiziranih 
množičnih srečanj, s katerimi so povezani stroški najema 
prostorov, pogostitev in podobno, bi pa težko rekel, da je 
bilo manj aktivnosti pri stikih na terenu. V mesecu januarju 
pa moramo vsi poslanci za preteklo leto oddati tudi svoja 
poročila o namenskosti porabe sredstev na  mandatno-vo-
lilno komisijo državnega zbora.

V preteklem obdobju je bil zaradi številnih okužb izpostav-
ljen problem Doma starejših Hrastnik, izkazalo se je 
predvsem, da infrastruktura doma ne ustreza kriterijem 
in standardom današnjega časa, tako z vidika neprimer-
nosti v času epidemije kot tudi sicer z vidika zagotavljanja 
nadstandardnih storitev za oskrbovance. Kako vi vidite 
situacijo in zakaj menite, da v zadnjih 20 letih nobena vlada 
temu problemu ni posvečala pozornosti?
Problematika neustreznih prostorskih pogojev doma in pri-
zadevanja lokalne oblasti za nov dom starejših se vlečejo že 
vrsto let. Sam sem v predvolilnem programu, vezanem na 
lokalne projekte, ki pa so v domeni države, med prioritete 
uvrstil tudi prizadevanje za nov dom. Žal se je morala dogo-
diti epidemija koronavirusa, ki je terjala številne žrtve tudi v 
domovih za starejše, da se je oblast zavedala, da so številni 
domovi prostorsko neustrezni in ne zagotavljajo ustreznih 
bivalnih pogojev, primernih za leto 2021. Zadeve so vsekakor 
dobile pospešeno obravnavo po obisku ministrov za zdravje 
in za delo v domu v Hrastniku, kjer sta oba ministra na lastne 
oči videla, da so naša opozorila več kot upravičena. 
Takrat so stekle številne aktivnosti, da se izgradnja novega 
doma starejših v Hrastniku uvrsti med 5 prednostnih projek-
tov novih domov. Sam sem na temo hrastniškega doma in 
zahtevo po izgradnji novega doma naslovil številne poslanske 
pobude in vprašanja, opravil tudi pogovore z ministrstvom, 
aktivno pa sem se vključil tudi v razreševanje problematike 
financiranja doma v času, ko se je ta soočal z enormnim 
porastom okužb v lanskem poletju. Avgusta sem tako dobil 
tudi prva zagotovila, da lahko pričakujemo izgradnjo novega 
doma. Vse ostalo se je odvijalo v naslednjih mesecih. 

S strani države ostaja nenaslovljena tudi problematika 
monitoringa. Po skoraj 200 letih rudarjenja v Hrastniku se 
počasi zaključujejo zapiralna dela in sanacija degradi-
ranih površin. Predvsem v zadnjih letih se zdi, da država 
nima posluha za dokončanje zapiralnih del, ki so podlaga 
za nadaljnji razvoj nekaterih območij, ter za vzpostavitev 
monitoringa, s katerim bi nadzorovali procese po rudarje-
nju. Kakšen je vaš pogled na opravljeno in na odnos države 

do Zasavja, še posebej glede na to da ste tudi član odbora 
za gospodarstvo in odbora za infrastrukturo, okolje in 
prostor.
Na temo zapiranja RTH imamo odprtih več aktualnih tem, 
med najbolj pomembnimi je zahteva pa zakonski ureditvi 
monitoringa po končanem zapiranju. Obljube, da bo mini-
strstvo pripravilo ustrezen zakon, se vlečejo že več kot dve 
leti. Država je dolžna prebivalcem Zasavja zagotoviti ustre-
zne, predvsem pa varne pogoje za bivanje tudi po zaprtju 
RTH. Sam sem pri tej temi še posebej aktiven, saj nenehno 
s poslanskimi vprašanji »težim« ministrstvu za ureditev tega 
področja. Na začetku tega leta sem ministru ponovno pos-
tavil poslansko vprašanje in ga spomnil, da že več let na 
ministrstvu samo obljubljajo, da pa zakonsko še do danes 
zadeve niso uredili. Zagotovil mi je, da naj bi do meseca 
maja zadevo uredili. Mesec maj je tu in v kolikor v naslednjih 
dneh ne dobimo konkretnega predloga ureditve, se ve, kaj 
bo moje vprašanje ministru na majski seji …
Ravno v teh dneh prebiramo novice o obisku vladne ekipe, 
ki obljublja dokončanje nekaterih infrastrukturnih projektov 
v zasavskih občinah, ki bi jih morali izvesti že v sklopu zapi-
ralnih del, pa jih žal niso. Gre pa za izjemno pomembne 
projekte za lokalno skupnost, zato sem vesel, da je prišlo do 
srečanja in zagotovitve za dokončanja le teh. 
Zapiranje rudnika seveda ni proces, ki se bo končal z likvi-
dacijo družbe. Prebivalci Zasavja bomo še vrsto let čutili 
takšne ali drugačne posledice, predvsem na okolju, zato 
se obveznosti države do Zasavja ne bodo končale z likvi-
dacijo družbe. Na to sem in bom pristojne opozarjal tudi v 
prihodnje. 

Iz Zasavja in iz vrst vaše stranke je bil minister za kulturo 
Zoran Poznič, ki ga poznamo kot velikega zaščitnika indu-
strijske dediščine. V Hrastniku si občani želijo predvsem 
dva odgovora, ki sta povezana z državo – uporabo rudnika 
v turistične, kulturne in športne namene ter revitalizacijo 
Vile de Seppi. V prvem primeru gre za iskanje možnosti, da 
ne bo Zasavje edina rudarska regija v Sloveniji, ki ne more 
koristiti jame, v drugem pa za skromna sredstva za ohra-
nitev spomenikov, kakršen je Vila de Seppi. Kako vi vidite 
rešitev za omenjena izziva?
V maju 2019 sem organiziral sestanek takratnega ministra 
za kulturo Zorana Pozniča, župana občine Hrastnik in vod-
stva Steklarne Hrastnik, ki je formalni lastnik Vile de Seppi. 
Eden od dogovorov takratnega sestanka je bil, da naj občina 
Hrastnik pripravi ekipo, ki bo skrbela za aktivnosti na tem 
projektu, minister pa je napovedal, da pripravljajo zakon o 
tako imenovanem kulturnem evru, v katerem bodo oprede-
ljena tudi sredstva za obnovo kulturnih spomenikov. Ponudil 
je tudi pomoč občini pri delu projektne skupine s strani mini-
strstva, v kolikor jo bodo potrebovali. Zakon, ki ga je minister 
napovedal, je bil pripravljen in sprejet, ne vem pa, kje so 
razlogi, da aktivnosti na lokalnem nivoju niso stekle. Glede 
revitalizacije rudniških objektov in njihove nadaljnje uporabe 

v turistične namene pa vem, da obstajajo zanimivi načrti, za 
katere upam, da se bodo realizirali. V kolikor bo potrebna 
pomoč pri komuniciranju z državo, se z veseljem vključim, 
zaenkrat te pobude ni bilo.

Kje vidite ključne izzive in dolgoročni razvoj Hrastnika?
Vsekakor v izboljšanju cestne infrastrukture, ki je v enem 
delu povezana z izgradnjo HE Suhadol, pa v povezavi z 
avtocesto ali prek tunela v Trbovljah ali na krak, predviden 
preko Celja–Laškega … Gre za pomembne, predvsem pa 
drage državne infrastrukturne projekte, ki pa so za občino 
in gospodarstvo izjemnega pomena, da o turizmu, ki ima 
tudi pomemben prostor v načrtih lokalne skupnosti, niti ne 
govorim. Vse našteto je povezano z razvojem občine in s tem 
s preprečevanjem izseljevanja mladih ter z zagotavljanjem 
ustreznega stimulativnega podjetniškega okolja.

Izhajate iz gospodarstva, kot že omenjeno ste tudi član 
gospodarskega odbora. Kako bi v Hrastnik lahko pridobili 
investicije? Kje tu vidite svojo vlogo?
Denarja za investicije je na trgu dovolj, manjka pa idej in 
programov. To se je pokazalo tudi pri črpanju sredstev, 
namenjenih naši regiji, ki pa so žal v veliki meri ostala 
neporabljena. Ker pa bo evropskih sredstev iz naslova okre-
vanja gospodarstva po covidu-19 v naslednjem obdobju res 
ogromno, morajo lokalna okolja in regije že sedaj pričeti 
s pospešeno pripravo konkretnih projektov, v nasprotnem 
lahko zamudimo res velike razvojne priložnosti, ki jih ne bomo 
imeli morda še desetletja. 

Občine že leta opozarjajo na občutno prenizke povpreč-
nine in prevelike finančne obremenitve, ki onemogočajo 
občinske investicije in s tem razvoj. V lanskem letu se 
je občinam prisluhnilo, podpisan je bil dogovor o dvigu 

povprečnin, sprejet je bil zakon o finančni razbremenitvi 
občin. Slednjega je podprla tudi vaša poslanska skupina 
in vi. Zakaj dovolj velikega posluha za to ni bilo že prej? 
Vrsto let je država samo nalagala dodatne obveznosti lokal-
nim skupnostim, hkrati pa jim ni zagotovila zadostnih virov 
financiranja. Posledično je lokalnim skupnostim zmanjkovalo 
sredstev za razvojne projekte. Pri dolgoletnem delu v lokalni 
politiki sem seveda spoznal te težave, zato sem z veseljem 
podprl dvig povprečnin in delno finančno razbremenitev 
občin. Gre za eno boljših potez te vlade, to mi ni težko pove-
dati, čeprav vlade ne podpiram. 

Pred vrati je sprememba volilnih okrajev. Hrastnik je bil v 
preteklih mesecih večkrat izpostavljen kot premajhen volilni 
okraj. Kakšno je vaše stališče o predlagani rešitvi, ko bosta 
združena volilna okraja Hrastnik in Trbovlje? Kaj to pomeni 
za kandidate za poslance iz Hrastnika?
Volilnega okraja Hrastnik po tem, ko je koalicija na predlog 
SDS, DeSUS in NSi spremenila volilno zakonodajo, ni več. 
Združeni smo v volilni okraj Trbovlje, ki po novem postaja 
eden večjih volilnih okrajev. Dana sprememba za kandidate 
pomeni dodaten izziv, saj so kandidati iz Hrastnika manj 
prepoznavni v Trbovljah in obratno. Za rezultat pa bo štelo 
skupno število glasov, kar bo prineslo kar nekaj sprememb 
pri načrtovanju in izvedbi volilnih kampanj in seveda več 
dela na terenu.
Smo pa sicer Socialni demokrati predlagali ureditev, ki bi bila 
podobna volitvam v evropski parlament, da imajo stranke 
enotne liste, volivci pa neposredno možnost izbire kandida-
tov. Žal ta ni bila sprejeta. 

Se boste na naslednjih volitvah ponovno potegovali za pos-
lanski sedež?
Verjetno da, čeprav so mi velik izziv tudi županske volitve.
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V preteklem letu se je vse vrtelo okoli korone, delovanje 
društev je bilo omejeno, vadbeni prostori so zaprli svoja 
vrata. Sprememba, ki so jo opazili tudi vsi ljubitelji kulturnih 
dogodkov. 

Tudi začetek letošnjega leta ni bil kaj drugačen. Zveza kultur-
nih društev Hrastnik je tako v sodelovanju z Občino Hrastnik 
vsakoletno proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku 
preselila na splet in kulturo ponesla v hrastniške domove. 
Običajen pogled na oder v Delavskem domu Hrastnik so 
tokrat zamenjale druge hrastniške lokacije. Tako so se 
predstavniki posameznih društev oglasili iz Glasbene šole 
Hrastnik, dve društvi sta nas spustili v svoje prostore, kjer 
običajno potekajo redna brušenja skladb. Voditelj je pozdravil 
iz Mladinskega centra Hrastnik, predsednica ZKD Hrastnik 
Jasmina Janjić pa iz Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik.

Letos sta nagradi Zveze kulturnih društev ob 8. februarju 
prejela dva člana, katerih delo v društvu je malce drugačno 
od tistega, ki smo ga vajeni. Prevečkrat namreč pozabimo 
na tiste, ki v zakulisju skrbijo, da lahko nastopi potekajo tako, 
kot je treba. 

Kultura kljub vsemu vztraja
Avtor: ZKD Hrastnik

Tako je Rudarska godba Hrastnik predlagala Urško Perko, ki 
v društvu skrbi za dokumentacijo, prijave na razpise, koor-
dinacijo sestankov organov društva, prijave prireditev in 
koncertov, konstruktivno pa sodeluje tudi v njihovem uprav-
nem odboru. Gre za motivatorko, organizatorko in skrbno 
opazovalko dogajanj ožje in širše, ki aktivno deluje kot glavna 
urednica revije RUDA in vodja projekta za lahko branje v 
občini Hrastnik.

Društvo Marionetno gledališče Jurček je letos zahvalo za 
dosedanje delo predalo Francu Ocepku, ki skrbi predvsem 
za tehnični del gledaliških predstav. Lutkovni oder pozna kot 
svoj žep, zato se v društvu zanesejo nanj, da najde ravno 

Urška Perko

Franci Ocepek

pravo kombinacijo postavitve scenskih elementov, kot tudi 
razsvetljave. Vendar to ne pomeni, da njegove roke kdaj pa 
kdaj ne oživijo tudi kakšne marionete. Džima, kot ga kličejo 
lutkarji, je vesten in zanesljiv član, ki s svojimi kolegi v lut-
kovnem gledališču preživi marsikatero popoldne in večer.

Letošnja nagrajenca sta le dva od številnih članov kultur-
nih društev, ki jih aktivno delovanje v društvu izpolnjuje in 
razveseljuje. Gre za prostovoljce, ki so v svoji izbiri kulture 
našli užitek in način sproščanja v prostem času. Optimistično 
upamo, da bodo svoje aktivnosti kmalu spet lahko delili tudi 
s publiko. 

V KRC Hrastnik so razmišljali o nevsakdanjem, posebnem 
obdobju, ki nas spremlja že kar nekaj mesecev, in se odlo-
čili, da objavijo literarni natečaj z naslovom »Zgodbe izza 
maske«.

Mnogi v takšnih časih več razmišljajo o sebi, o življenju 
nasploh, o medsebojnih odnosih, odstranijo kakšno tančico 
in odkrijejo marsikatero skrivnost. Tudi o sebi. Zato so k sode-
lovanju povabili vse – otroke, mlade in malo manj mlade, ki 
radi pišejo prozo, poezijo, stripe …, da sprostijo svojo domi-
šljijo in ustvarjalnost. In res so se odzvali različni ustvarjalci. 
Vsa dela sta natančno prebrali in o njih podali svoje mnenje 
članici strokovne komisije Herta Erman in Manja Golec. 

Prejeta literarna dela KRC Hrastnik objavlja na njihovi 
Facebook strani. Vabimo vas, da se jim pridružite na »lite-
rarni poti« v resnični in domišljijski svet besed.

Zgodbe izza maske
Avtorica: Lilijana Oplotnik

V Javnem zavodu za kulturo, šport, mladino in turizem 
Hrastnik – KRC Hrastnik so pripravili kar nekaj virtualnih 
predstav za otroke. Na ta način so, ob zaprtju gledaliških 
dvoran zaradi epidemije, poskušali vsaj delno nadomestiti 
tisto pravo gledališko vzdušje.

Že v decembru jih je obiskala Škratka Sladka, ki je otroke 
popeljala v praznične igrarije. Predstava je bila namenjena 
učencem prve triade v sklopu dodatne kulturne ponudbe, 
kar pomeni, da je to del gledališke vzgoje, s katero se želi 
že najmlajšim približati čarobni svet gledališča. Seveda pa 
so si predstavo lahko ogledali tudi drugi otroci.

V naslednji predstavi so se družili s Pavlijem in Dihurčijem, ki 
sta jih s svojimi vragolijami spravljala v smeh. V februarju so 
potovali po Sloveniji s popotnikom Jakom in odkrivali skrite 
kotičke in zanimivosti naše lepe domovine. Ta predstava prav 
tako sodi v sklop dodatne kulturne ponudbe, potovanju pa 
so se poleg učencev prve triade pridružili tudi ostali mali in 
veliki otroci. Tudi tisti po srcu. 

Virtualne predstave za otroke
Avtorica: Lilijana Oplotnik  •  Foto: Ku-kuc gledališče

Otroške virtualne predstave različnih gledališč so sicer 
prijetno doživetje, vendar si najmlajši želijo čimprejšnjega 
dogajanja na odru in tistega vzdušja, ki ga lahko občutimo 
samo v gledališču.

KULTURA KULTURA
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V mesecu februarju, mesecu kulture, je KRC Hrastnik na 
ploščadi pred delavskim domom na ogled postavil likovno 
razstavo ZVOK, slikarke Ane Cizej.

Ana Cizej je bila rojena leta 1978 v Beogradu. Študij grafike in 
kiparstva je začela v Prištini, zaradi vojnih razmer pa je študij 
nadaljevala na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, 
na oddelku za slikarstvo. Živi in ustvarja v Ljubljani, kjer vodi 
ure risanja in slikanja za otroke. Svoja dela je razstavljala na 
številnih samostojnih in skupinskih razstavah, v Hrastniku pa 
se predstavlja prvič.

O razstavi ZVOK je napisala takole: V umetnosti abstraktnega 
slikarstva platno postane medij za vsebine, ki niso reprezenta-
tivnega značaja. Umetnost predstavlja nekaj, kar bi sicer ostalo 
nevidno. Sposobnost abstraktne slike, da predstavi nevidno 
skozi vidno, jo povzdigne na nivo duhovnega predmeta. Skozi 
preobrazbo občutka gledalec pride do komunikacije s sliko.

Likovna razstava Zvok
Avtorica: LO

Pri slikanju neke realne oblike slikar preobraža svoje občutke 
in z vpletanjem v materijo ustvarja sliko. Pri »branju« slike 
pa gledalec preobraža videno s svojimi občutki. Po svoje 
ne obstaja nič razen občutka in njegove preobrazbe. Pri 
gledanju slike prihaja do komunikacije domišljijskih vsebin. 
Občutek se preobraža skozi imaginacijo. Za Huma je obču-
tek, ki deluje brez razmišljanja, prvi in pravi vzrok umetnosti.

Konec lanskega leta je bila v športnem parku na Logu na 
prostem postavljena razstava o več kot dvestoletni tradiciji 
steklarstva v revirjih.

Potujoča razstava 
o steklarstvu

Avtorica: Lilijana Oplotnik

Foto sekcija KD Svoboda Dol pri Hrastniku je v decembru 
pripravila skupinsko razstavo za vse ljubitelje fotografije. 
Zaradi znanih razmer je bil samo del fotografij razstavljen 
v klasični obliki na pročelju Delavskega doma Hrastnik, v 
celoti pa si je bilo razstavo moč ogledati na njihovi spletni 
strani. Tudi na svečano otvoritev niso pozabili, le da je tokrat 
potekala virtualno preko spleta. 

S svojimi fotografijami so se predstavili Bogomir Podlogar, 
Marjeta Podlogar, Ciril Bec, Branko Sebasu, Franci Lamovšek, 
Bojan Skočir, Karol Šmuc, Srečko Majcen, Emi Šibila, Bojan 
Šibila in Dušan Rotar. 

Še vedno ste vabljeni na ogled fotografij na pročelju dela-
vskega doma. 

Fotografi KD Svoboda na 
ogled postavili svoja dela

Avtorica: LO

Razstavo je ob 160-letnici Steklarne Hrastnik pripravil 
Zasavski muzej Trbovlje, izvedbo pa so finančno omogočili 
Občina Hrastnik, Ministrstvo za kulturo in Steklarna Hrastnik. 
Pri postavitvi je sodeloval KRC Hrastnik.

Razstava je bila v športnem parku postavljena do začetka 
meseca marca, nato pa je bila prestavljena na ploščad pred 
spomenikom na Dolu. V prihodnje je načrtovana postavitev 
na različnih lokacijah, zato spremljajte obvestila na spletni 
in FB strani KRC-a. Vabljeni k ogledu. 

KULTURA

Hrastničanki gruntata ... 

Že več kot eno leto se celoten svet spopada s pandemijo koronavirusa, ki je močno premešala štrene prav vsakemu izmed nas. 
Tako že več kot leto dni živimo s prav posebnimi ukrepi, življenja, kot smo ga poznali, pa že dolgo ni več. 

Na ta račun je bil verjetno že vsak prikrajšan za stvari, ki so bile prej nenadomestljiv del njegovega življenja. Tudi nam, šport-
nikom, se je svet v teh časih postavil na glavo. Vsakodnevne treninge v športnih dvoranah, fitnesih in na stadionih so, zaradi 
zaprtja le-teh, zamenjali treningi iz udobja domače dnevne sobe. Tekmovanj in organiziranih treningov ni bilo, zato se je moral 
vsak znajti sam. 

Nama so s kondicijskim programom in Zoom treningi karateja ves čas pomagali reprezentančni in klubski trenerji, tako da sva 
kljub vsemu lahko ohranjali in pridobivali kondicijo, moč in eksplozivnost ter se pripravljali na trenutek, ko se bodo dvorane 
ponovno odprle. 

Ne glede na vse pa se tak način treniranja ne more primerjati s treningi v živo, skupaj z ostalimi trenirajočimi, ki te ves čas 
spodbujajo in ti pomagajo napredovati, in kjer te trener ves čas opazuje, popravlja ter ti svetuje.

Kot vemo, se športi med sabo zelo razlikujejo, zato so pravila pri vsakem nekoliko drugačna. Ker je karate kontakten šport, zanj 
veljajo posebna pravila. In medtem ko so nekateri ekipni športi že kar nekaj časa normalno trenirali, smo mi z organiziranimi 
treningi v telovadnicah lahko začeli šele z začetkom novega leta. Na začetku smo lahko tako trenirali le vrhunski in perspektivni 
športniki, zdaj pa se nam, še vedno v manjših skupinah, počasi priključujejo še ostali. 

V zadnjem mesecu smo tako začeli z večdnevnimi reprezentančnimi pripravami v mehurčkih, kjer se skupaj s tekmovalci iz 
cele Slovenije tako tehnično kot tudi kondicijsko pripravljamo na prihajajoča državna in evropska tekmovanja, ki nas čakajo v 
naslednjih mesecih. 

Upava in verjameva, da se bo življenje kmalu vrnilo nazaj na stara pota.

— Barbara in Urša Haberl, karateistki

* Kolumna izraža stališča avtorja in ne nujno tudi uredništva.

HRASTNIČANKI GRUNTATA
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V samem središču Hrastnika, na Logu, se nahaja športni 
park, prostor, ki s svojimi športno-rekreacijskimi površinami 
in objekti nudi možnosti večnamenske uporabe, uporabniki 
pa površine koristijo skozi celo leto. Park pa ni namenjen le 
športnim aktivnostim, temveč postaja tudi vse pomembnejši 
prireditveni prostor za različne dogodke in prireditve, ki se tu 
odvijajo preko celega leta. Le kdo ne pozna Funšterca – festi-
vala stekla in zasavske kulinarike, ki ga prav na tem mestu 
vsako leto obišče več kot tisoč obiskovalcev, pa Hrastkovega 
festivala, namenjenega našim najmlajšim, tu nas poleti s 
koncerti razvajata tudi hrastniški godbi, lani smo pod zvez-
dnatim nebom prav tu gostili Vilenico. 

Prostor se vsebinsko že leta razvija, žal pa temu razvoju 
ni sledila infrastruktura, vse bolj se tako kažejo številne 
pomanjkljivosti in manko investicij v prostor. Infrastruktura 

Prenova športnega parka na Logu

Avtorica: MJ

obstoječega športnega parka je močno dotrajana, dostopi 
do posameznih objektov in površin so slabo urejeni, pros-
tor ni prijazen do gibalno oviranih oseb, staršev z vozički, 
kolesarjev.

»Želja, da bi park ne le ohranil svojo pomembno vlogo, 
temveč postal osrednji športni, prireditveni in družabni pros-
tor v občini, namenjen različnim uporabnikom, je bilo glavno 
vodilo, da se je občina odločila za popolno prenovo,« so 
razloge strnili na občini. 

Načrtovani projekt Športni park na Logu predstavlja revi-
talizacijo oziroma prenovo celotnega območja, ki pa bo 
potekala postopoma, v fazah, saj gre za finančno velik pro-
jekt. A prva faza se bo izvedla že v letošnjem letu, zajemala 
pa bo ureditev tartanske steze in postavitev otroških igral.

In kaj vse predvideva idejna zasnova prenovljenega špor-
tnega parka? V prostor se bo umestila kavarna z gostinsko 
ponudbo, postavilo se bo otroško igrišče, namestili pitniki, 
uredile se bodo sprehajalne poti, samo območje se bo 
povezalo tudi z bližnjim parkom. V parku pri osnovni šoli bo 
zaživela učilnica na prostem. »Večja prenova se obeta na 
stadionskem delu parka, kjer se bo uredilo atletsko tekaško 
stezo ter zunanje pokrite tribune z reflektorsko osvetlitvijo 
stadiona, postavilo pomožni objekt za potrebe slačilnic, sod-
nikov, trenerjev ter skladiščenja opreme. Drugi športni predel 
bo večnamenska ploščad z igriščem za mali nogomet, del 

zunanjega prostora igrišča se bo programsko obogatilo z 
drugimi športnimi vsebinami, ki bodo nudile možnost upo-
rabe najrazličnejšim starostnim skupinam in tudi interesom 
(npr. kolopark, skatepark, najrazličnejše igre z žogo, talne 
označbe, plezalne površine …).« 

Opazna preobleka se obeta tudi amfiteatru ob bazenu, ki se 
ga bo nadgradilo za potrebe letnih prireditev na prostem, 
s poudarkom na dostopnosti za vse uporabnike (invalidi, 
otroški vozički, tehnični dostop za potrebe dvorane itd.). 

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

Večnamenska ploščad z igriščem za mali nogomet ter kolopark, skatepark …

Košarkarsko igrišče.

Predvidena je prestavitev parkirišč na površino nad bazenom in s tem umik prometa iz športnega parka. 
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OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

Idejna zasnova projekta Športni park na Logu.

Na stadionu se bo uredilo atletsko tekaško stezo ter zunanje pokrite tribune z reflektorsko osvetlitvijo stadiona.

Novosti bosta tudi kavarna ter otroško igrišče. 

Zunanji del bazena bo preurejen v amfiteater, ki bo namenjen različnim dogodkom na prostem. Prostor bo dostopen tudi gibalno oviranim. 
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Občino Hrastnik je 23. marca obiskal minister za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler 
Kralj. Namen uradnega obiska je bil za hrastniško občino 
zgodovinskega pomena, saj je bilo podpisano prvo pismo 
o nameri za gradnjo domov starejših. Svoj podpis k spora-
zumu sta dodala tudi župan občine Hrastnik Marko Funkl 
in direktor Doma starejših Hrastnik Drago Kopušar. Gre 
za pomemben korak pri gradnji novega doma.

Ministrstvo za infrastrukturo in Občina Hrastnik sta podpisala 
Sporazum o sofinanciranju rekonstrukcije državne ceste 
R1-221/1221 Trbovlje−Hrastnik, na odseku Rinaldo Hrastnik. 
Gre za tretjo, zadnjo fazo rekonstrukcije državne ceste skozi 
sotesko Boben.

Na osnovi projektne dokumentacije, ki jo je izdelalo podjetje 
Ozzing d. o .o. Trbovlje, predmetna rekonstrukcija obsega 
modernizacijo ceste v dolžini 530 m, regulacijske ureditve, 
oporne in podporne konstrukcije, izgradnjo nadomestnega 
vodovoda ter urejanje ostale infrastrukture (TK vodi, KKS, 
javna razsvetljava).

Izbor izvajalca je zaključen, izdelan bo natančen terminski 
plan pričetka in dokončanja del, predvideno pa je, da bi se 

Plaz na območju stanovanjske hiše Zajec v Črdencu se je 
sprožil že v letu 2009, pozneje pa se je stanje z vsakim neu-
rjem in poplavami samo še slabšalo, tako da je bil ogrožen 
stanovanjski objekt in občinska cesta JP 622411 v Črdenc.

Po poplavah z močnim vetrom med 11. in 13. decembrom 
2017 je Vlada RS sprejela program odprave posledic nepo-
sredne škode ne stvareh, s katerim je zagotovila sredstva za 
obnovo. Občina Hrastnik je izdelala projektno dokumenta-
cijo sanacije, izvedla postopek javnega naročanja in v letu 
2020 z Ministrstvom za okolje in prostor podpisala pogodbo 
o zagotovitvi sredstev v višini nekaj več kot 135 tisoč evrov, 
kar predstavlja neto vrednost izvedbe ukrepa. Po izvedenih 
postopkih javnega naročanja je bila podpisana izvajalska 
pogodba z družbo AGM NEMEC, d. o. o., v višini dobrih 166 

Za občino Hrastnik se je na ta dan zgodil eden pomembnejših 
trenutkov zadnjih dvajsetih let – minister za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, župan 
občine Hrastnik Marko Funkl in direktor Doma starejših 
Hrastnik Drago Kopušar so podpisali pismo o nameri za 
izgradnjo doma starejših na Leši. Gre za prvo izmed pisem 
o nameri za gradnjo domov starejših v Sloveniji, ki jih do leta 
2023 želi zgraditi vlada. 

»Ni naključje, da prvo izmed pisem o nameri za gradnjo 
domov starejših z državnimi investicijami podpisujemo ravno 
v Hrastniku. Hrastnik je med epidemijo preživel težke čase in 
prav med epidemijo se je toliko bolj pokazalo, da je stavba 
trenutnega doma neprimerna,« je ob podpisu dejal minister 
Cigler Kralj. Po njegovih besedah so si na ministrstvu postavili 
jasne prioritete in med te na najvišje mesto postavili oskrbo 
starejših. »Danes s podpisi na tem dokumentu potrjujemo 
in se zavezujemo, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da 
čim prej pomagamo Hrastniku in da čim prej zagotovimo 
boljši standard oskrbe starejših,« je dodal Cigler Kralj in se 
ob tem za partnerstvo zahvalil tudi županu, direktorju doma 
in poslancu Ivanu Hršaku. 

Da bi oskrba starejših morala biti prioriteta vsake vlade, meni 
tudi župan občine Hrastnik Marko Funkl, ki se je ministru 
zahvalil za podpisano zavezo, saj je prepričan, da je nov 
dom za naše najstarejše občane korak v pravo smer.

»Podpis namere za gradnjo doma starejših občanov na Leši 
je izjemno pomemben dogodek za zgodovino našega kraja, 
kot tudi Slovenije. Zaslužnih za ta korak je ogromno, v prvi 
vrsti se ob tej priložnosti zahvaljujem pristojnemu ministru, ki 
daje pomembno sporočilo, da je skrb za starejše izjemnega 
pomena in da je po številnih ministrih in ministricah za delo v 
preteklih dvajsetih letih minister Cigler Kralj najbolj konkreten 
v svojih prizadevanjih,« je dejal župan Marko Funkl.

Občina Hrastnik je v preteklem letu od RTH že odkupila 
zemljišča na Leši, kjer je predvidena gradnja doma, skupaj 
z direktorjem doma pa pristopila k izdelavi dokumenta 

Minister Cigler Kralj v Hrastniku podpisal pismo o nameri 
za gradnjo doma starejših na Leši

Rekonstrukcija ceste na odseku Rinaldo v Bobnu

Sanacija plazu Zajec v Črdencu

Avtorica: Mateja Jecl Avtor: TS

Avtor: TS

identifikacije investicijskega projekta ter k pripravi idejne 
zasnove. »V teku je tudi priprava občinskega podrobnega 
prostorskega načrta ter dokumentacija za pripravo grad-
benega dovoljenja. Celotna dokumentacija bo zaključena 
do marca 2022, do takrat pa mora RTH urediti tudi del 
zapiralnih del, ki zajemajo tudi cesto do lokacije gradnje 
novega doma. Pred samo gradnjo mora občina preseliti tudi 
vrtičkarje na tem območju. Glede na načrtovano črpanje 
sredstev iz sklada ReactEU naj bi bil dom zgrajen do 2023,« 
je o časovnici izgradnje doma povedal hrastniški župan. 

Da gre za zgodovinski trenutek, je menil tudi direktor Doma 
starejših Hrastnik Drago Kopušar. »Končno bomo v Hrastniku, 
v neki časovnici, ki je bila nakazana, dobili namensko grajen 
dom, ki bo izpolnjeval vse potrebne pogoje, sploh pa pogoje, 
ki si jih ljudje pri vsakodnevnem življenju v domu zaslužijo, ter 
da bodo zaposleni lažje opravljali svoje delo. V novem domu 
bodo le eno- in dvoposteljne sobe z lastnimi kopalnicami, 
zunanje površine bodo oskrbovancem omogočale sprehod 
in posedanje na soncu, za svojce bodo narejena parkirišča 
… Verjamem, da bo nov dom ponudil osnovo – zadovoljno 
življenje.« 

Pomemben del zaslug, da je do podpisa prišlo, gre hra-
stniškemu poslancu Ivanu Hršaku, ki si skupaj z županom 
in direktorjem doma že dlje časa prizadeva za izgradnjo 
novega doma starejših. »Izjemno sem vesel – verjamem, da 
tudi vsi Hrastničani in Hrastničanke −, da bo v najkrajšem 
možnem času zgrajen dom, kakršnega si tudi zaslužimo,« je 
ob podpisu povedal poslanec Hršak. 

dela, ki niso neposredno povezana z voziščem, pričela izva-
jati v maju, rekonstrukcija ceste pa naj bi potekala v poletnih 
mesecih v času šolskih počitnic.

tisoč evrov. Sredstva za razliko med neto vrednostjo in višino 
izvajalske pogodbe je zagotovila občina. Prav tako je bil 
strošek občine gradbeni nadzor nad izvedbo naložbe, ki ga 
je izvajal Zdenko Avflič, s. p.

»Predmet sanacije je bila izvedba kamnite zložbe pod stano-
vanjsko hišo v dolžini 36 m in izvedba drenažnega kamnitega 
rebra v dolžini 122 m ter dveh drenažnih krakov v dolžini 
25 in 34 m. Po končani gradnji je bila urejena tudi okolica 
stanovanjskega objekta, ki je bila močno poškodovana,« 
povedo na Občini Hrastnik.

S tem je bila dokončana še ena v nizu sanacij nastalih plazov, 
ki jih v občini Hrastnik že leta uspešno izvajamo skupaj z 
Ministrstvom za okolje in prostor. 

Pred sanacijo Vmesne faze Po sanaciji

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE
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Januarja lansko leto je na lokalni cesti Podkraj–Radeče prišlo 
do skalnega podora. Zaradi nevarnosti padajočega kamenja 
se je na tem delu ceste izvedla popolna zapora z obvozom 
za lokalni promet. Posledice zaprtja dela lokalne ceste so 
več kot leto dni močno oteževale življenje krajanov Podkraja, 
predvsem pri zagotavljanju šolskih prevozov, zagotavljanju 
požarne varnosti, intervencij ter medicinske in ostale pomoči.

V začetku letošnjega leta pa sta Občina Hrastnik in 
Ministrstvo za okolje in prostor izvedla sanacijo skalnega 
podora. »Občina je pripravila projektno dokumentacijo in 
projekt v letu 2020 prijavila na poziv Ministrstva za okolje 
in prostor k podaji predlogov za pripravo programa nujnih 
ukrepov za sanacije pojavov nestabilnosti tal. Pogodba z 
ministrstvom za zagotovitev sredstev v višini 75 tisoč evrov 
je bila sklenjena konec decembra 2020,« časovnico opišejo 
na oddelku za prostor, okolje in GJS Občine Hrastnik. 

Direkcija Republike Slovenije za vode obvešča vse lastnike 
priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda, kamor na območju 
občine Hrastnik spadajo vsi vodotoki razen Save, da so po 
določilih 100. člena Zakona o vodah dolžni sami zagotavljati 
odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanje 
plavja (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov), 
odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih predmetov ter 
snovi z vodnih in priobalnih zemljišč.

Pogoji, pod katerimi lahko čiščenje priobalnega (in vodnega) 
zemljišča izvede priobalni lastnik oz. drug uporabnik zem-
ljišča, so naslednji:

Sanacija skalnega podora na cesti Podkraj–Radeče 
zaključena

Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda

Avtor: TS

Avtor: DRSV  •  Foto: Pexels
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• zagotavljati je treba selektivno odstranjevanje suhe, pro-
padajoče odvečne in poškodovane zarasti s priobalnega 
zemljišča,

• golosekov ni dovoljeno izvajati; morebitnih večjih zdravih 
dreves, če se nahajajo ob potoku, se torej ne sme posekati,

• propadlo in odstranjeno zarast ter odpadke je treba v 
celoti odstraniti z območja na naravi neškodljiv način; 
material je prepovedano odlagati v strugo, na brežino, 
v priobalni pas vodotoka, ki predstavlja pas 5 m od zgor-
njega roba brežine potoka,

• potrebno je redno odstranjevanje plavja z vodnega in 
priobalnega zemljišča (odpadlega listja in drugih pla-
vajočih predmetov),

• potrebno je odstranjevanje odpadkov in morebitnih 
drugih opuščenih in odvrženih predmetov z vodnega in 
priobalnega zemljišča (o morebitnem odlaganju tretjih 
oseb je treba obvestiti pristojno inšpekcijsko službo),

• priobalni pas in brežine je treba redno kositi, kjer je to 
mogoče.

Pri načrtovanju vegetativnega vzdrževanja, to je predvsem 
odstranjevanju grmičevja in drevja, je treba tudi upoštevati, 
da je, v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu, prepovedano 
odstranjevanje zarasti ob vodnih koritih v obdobju med 1. 
marcem in 1. avgustom.

Z namenom zmanjševanja erozijske in poplavne ogrože-
nosti prebivalcev, objektov, premoženja in zemljišč, obvešča, 
da je prepovedano odlaganje vejevja, lesne mase oziroma 
kakršnokoli deponiranje lesa na vodnem in priobalnem 
zemljišču.

Prav tako je v skladu s ciljem varstva in urejanja voda in 
zmanjševanja posledic škodljivega delovanja voda prepo-
vedano na vodnem in priobalnem zemljišču postavljanje 
kakršnih koli ovir, vzdolžnih ali prečnih ograj, deponiranje bal 
sena in drugih pridelkov, gradbenega materiala in gradbenih 
odpadkov, tudi v smislu začasnih deponij.

Občina je izvedla tudi postopek za izbor izvajalca in s pod-
jetjem Feniks +, d. o. o., v letu 2020 sklenila pogodbo v višini 
96 tisoč evrov. Ministrstvo za okolje in prostor je zagoto-
vilo sredstva v višini neto vrednosti gradbenih del, Občina 
Hrastnik pa se je zavezala k zagotovitvi sredstev za vrednost 
davka na dodano vrednost in nadzora.

Sanacija je obsegala izvedbo podajno lovilnega sistema, ki 
bo zagotavljal lovljenje izpadlih skal z osrednjega erozijskega 
žarišča v dolžini 30 m, del obcestne brežine pa je bil prekrit 
z visokonatezno mrežo v skupni površini 280 m2.

Sanacija se je konec meseca marca uspešno zaključila.

Župan občine Hrastnik Marko Funkl je 19. januarja v 
Hrastniku gostil ministra Jerneja Vrtovca z delegacijo, v 
kateri je bil tudi državni sekretar Blaž Košorok ter pred-
stavniki Direkcije RS za infrastrukturo. Na sestanku je 
bil prisoten tudi hrastniški poslanec Ivan Hršak, ki je 
pomagal pri organizaciji srečanja. Po sestanku je sledil 
terenski ogled ceste na Lešo, križišča pri tržnici, križišča 
pri Sparu, ceste čez Dol ter ceste do Marnega.

Glavni temi sestanka sta bili investicije v državne ceste v 
Hrastniku v letošnjem in prihodnjih letih ter preostanek zapi-
ralnih del RTH, med katerimi je osrednjega pomena v tem 
trenutku izgradnja ceste na Lešo, kjer bo v prihodnosti stal 
nov dom starejših občanov. Minister in državni sekretar sta 
obljubila, da z RTH v likvidaciji usklajujejo vse potrebno za 
ureditev najnujnejših zadev, vključno z iskanjem rešitve za 
cesto na Lešo, za katero si na Občini Hrastnik prizadevamo, 
da bo zaključena v letošnjem letu.
 

Obisk ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca v 
Hrastniku

Avtorica: Mateja Jecl

»Med državnimi cestami bo v letu 2021 zaključen še zadnji 
odsek ceste Rinaldo, država bo skupaj z občino uredila tudi 
vse potrebno za izgradnjo pločnika do zadnjih hiš ob državni 
cesti Spodnje Marno ter preplastila del glavne ceste. V leto-
šnjem letu naj bi se dokončno uredilo tudi lastništvo/odkup 
parcel za pripravo izgradnje regionalne ceste čez Dol, kjer je 
za letos že predvidena rušitev odkupljenih objektov. Pričetek 
izgradnje ceste čez Dol je predviden za leto 2022. Letos naj 
bi se potrdil tudi državni prostorski načrt za gradnjo ceste 
Hrastnik–Zidani most, kjer je začetek gradnje mostu čez Savo 
v Hrastniku prav tako predviden za leto 2022,« je po sestanku 
povzel župan Marko Funkl.
 
Občina Hrastnik si prizadeva tudi za izgradnjo dveh krožišč, 
in sicer pri trgovini Spar ter pri tržnici. Del dokumentacije za 
krožišči je že pripravljen, preostanek pa bo občina skupaj z 
direkcijo pripravila še v tem letu.
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Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik in Steklarna Hrastnik 
sta v lanskem letu obeležili 160 let delovanja, čemur smo 
posvetili tudi del vsebine v zadnji številki Hrastovega lista. 
Ob tej priložnosti je v začetku leta obe podjetji obiskal župan 
Marko Funkl. 

Župan je direktorju Branku Majesu in direktorju Petru Času 
ob obisku predal umetniški deli umetnice Nine Kavzar, ki 
ponazarjata vlogo in pomen, ki jo imata podjetji v našem 
lokalnem prostoru – nekoč in danes. Deli skozi motiv pre-
pleta sedanjosti in preteklosti namreč ponazarjata vpetost 
te industrije v življenja različnih generacij Hrastnika. Darilo 
je bilo ob obletnici predano z željo, da bi lokalna skupnost 
in gospodarstvo še naprej delala z roko v roki.

Danes se priložnost za razvoj obeh podjetij ponuja v načr-
tovani industrijski coni, kjer se bodo zgradili tudi novi obrati, 
kar bo omogočilo nadaljnji razvoj in rast družb.

23. marca je med uradnim obiskom Zasavja našo občino 
obiskal predsednik RS Borut Pahor. Hrastnik je obiskal skupaj 
s poveljnikom Civilne zaščite RS Srečkom Šestanom ter mini-
strom Janezom Ciglerjem Kraljem.

Predsednik si je na pobudo poveljnika Šestana ogledal neka-
tere hrastniške objekte, med drugim je obiskal tudi Dom 
starejših Hrastnik. Tu so ga sprejeli župan Marko Funkl, 
poveljnik hrastniške civilne zaščite Tomaž Sihur in direktor 
hrastniškega doma Drago Kopušar.

Ob koncu srečanja so bili ministru Ciglerju Kralju s strani 
Slobodana Filipoviča (KUD Veter) predani tudi zbrani podpisi 
peticije za izgradnjo novega doma. Gre za peticijo, ki so jo 
sprožili v društvu KUD Veter. »S tem dejanjem smo želeli 
pokazati, da nam, občanom, ni vseeno, kaj se dogaja v 
našem domu. Dejstvo je, da sedanji dom ne ustreza pogo-
jem delovanja, saj je bil zgrajen v začetku 80. let kot dijaški 
dom rudarske šole. Kljub vsem obljubam raznih političnih 
struktur tekom 30 let, še vedno naši varovanci stanujejo v 
nemogočih pogojih. Mislimo, da je že skrajni čas, da prere-
žemo ta gordijski vozel,« je o razlogih za zbiranje podpisov 
povedal Slobodan Filipovič. Navkljub epidemiji jim je uspelo 
zbrati več tisoč podpisov.

Predaja daril ob 160-letniciHrastnik obiskal predsednik RS Borut Pahor
Avtorica: MJAvtorica: MJ  •  Foto: Branko Klančar
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Občina Hrastnik se je pridružila občinam, ki so izkoristile 
evropska sredstva v višini 15 tisoč evrov za vzpostavitev 
brezplačnega brezžičnega dostopa do interneta. 

S projektom, ki se imenuje WiFi4EU, želi evropska komisija 
omogočiti državljanom po vsej Evropi brezžični internetni 
dostop na javnih mestih, vključno s parki, trgi, javnimi zgrad-
bami, knjižnicami, zdravstvenimi domovi in muzeji.

Brezplačni brezžični internet WiFi4EU je v Hrastniku odslej 
možno uporabljati na spodnjih lokacijah:

1. Občina Hrastnik (velika sejna soba, hodnik pred sejno 
sobo in parkirišče pred objektom)

2. Delavski dom Hrastnik (območje pred objektom, avla 
in dvorana)

3. Tržnica in TIC Hrastnik (območje celotne tržnice in 
parkirišča)

4. Športni park na Logu (območje pred bazenom, otroška 
igrala, del stadiona in tribun)

5. Zdravstveni dom Hrastnik (čakalnici v obeh nadstropjih)
6. VDO Podkraj (območje pred objektom)
7. Gasilski dom Dol (območje pred objektom)
8. Kulturni dom na Dolu (društveni prostori in prostori KS, 

kinodvorana in območje pred objektom)
9. Športna dvorana Dolanka (celotna dvorana)

Na WiFi4EU se uporabniki lahko priključijo brez vnosa gesla 
in brez časovne omejitve uporabe.

Brezplačni brezžični 
internet v občini

Avtorica: Rebeka Kupec
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1. Kako izgledajo vaša jutra?
Najprej telovadba. Zatem je na vrsti zajtrk z ženo. 

2. O čem najpogosteje razmišljate, ko se sami vozite v avtu? 
Odvisno od tega, kam se peljem. Največkrat pa poslušam 
radio. 

3. Če bi na kavo lahko povabili kogar koli – koga bi izbrali 
in zakaj?
Težko bi se odločil, koga in zakaj. Veliko jih je. Kavo pa vedno 
najraje spijem v družbi prijatelja.

4. Kateri film ste si nazadnje ogledali v hrastniškem kinu?
»Preboj«. Film je bil posnet po knjigi »Past na Menini planini«, 
ki jo je napisal Franc Sever Franta, partizanski komandant.

5. Katero knjigo trenutno berete in katera je tista, ki vam je 
od prebranih najbolj ostala v spominu?
Trenutno berem dnevno časopisje in revije. Ob 75. obletnici 
napada na Hirošimo sem ponovno prebral knjigo »Sadako 
hoče živeti«. Sadako je bila deklica, ki je doživela napad na 
Hirošimo. Sevanje je povzročilo bolezen, zaradi katere je 
Sadako kljub upanju na ozdravitev umrla.

6. Vaši hobiji?
Sprehodi po Hrastniku in njegovi okolici. Delo na vrtu.

7. Ali imate kakšnega hišnega ljubljenčka ali domačo žival?
Ne. Sem pa ljubitelj živali, posebno rad opazujem ptice.

8. Kako preživljate konce tedna?
Podobno kot vse dneve v tednu.

9. Kuhate? Katero jed najraje pripravite?
Zelo rad. Rad pripravljam različne jedi. Če bi pa moral izbrati, 
bi bil to dober goveji zrezek.

1. Kako izgledajo vaša jutra?
Med tednom vstajam pred peto uro, se uredim in odidem 
v službo. Tudi med vikendi ne poležavam, saj grem velikok-
rat že v zgodnjih urah v lovišče LD Dol pri Hrastniku, kjer 
opravljamo različna opravila, povezana z divjadjo.

2. O čem najpogosteje razmišljate, ko se sami vozite v avtu? 
Med vožnjo se osredotočam na vožnjo, saj te razmišljanje 
lahko odnese proč in nesreča je hitro tukaj. Imam pa vedno 
prižgan radio in poslušam lokalno radijsko postajo.

3. Če bi na kavo lahko povabili kogar koli – koga bi izbrali 
in zakaj?
Povabil bi prijatelje iz otroštva, ki jih že dalj časa nisem 
srečal. Še vedno je osebni stik povsem nekaj drugega kot 
dopisovanje po elektronskih komunikacijskih kanalih in stiki 
po telefonu.

Igor Pogačnik Timotej Funkel

10. Najljubši kotiček v Zasavju? Kaj bi pokazali prijatelju, ki 
bi iz tujine prišel na obisk k vam v Hrastnik?
Okolica Prapretnega in Pleskega. Od tam so najlepši pogledi 
na našo občino. Imam sorodnike v tujini in vsakokrat, ko so 
bili v Hrastniku, so hoteli obiskati Kal. Kal namreč nudi vse 
tisto, kar si želimo videti ali doživeti, ob vsakem letnem času.

11. Brez katerega izuma si ne predstavljate življenja? 
Prepričan sem, da je bilo odkritje kolesa za naše daljne pred-
nike pomembno. Zelo jim je spremenilo način dela in samo 
življenje. Danes pa sem prepričan, da je elektrika tista, brez 
katere bi težko živeli. 

12. Če bi bili superjunak, kakšna bi bila vaša supermoč? 
Superjunaki s svojo supermočjo živijo v domišljiji. Rad pa bi 
pomagal, da bi se uresničile želje našega pesnika Franceta 
Prešerna – »Edinost, sreča, sprava k nam naj nazaj se vrnejo.«

4. Kateri film ste si nazadnje ogledali v hrastniškem kinu?
Kot otrok in mladostnik sem skoraj vsako soboto in nedeljo 
zahajal v kino na Dolu, kasneje pa sem to opustil. Sploh se 
ne morem spomniti, kdaj sem bil nazadnje v kinu. Sem si pa 
ogledal nekaj abonmajskih predstav v hrastniški dvorani.

5. Katero knjigo trenutno berete in katera je tista, ki vam je 
od prebranih najbolj ostala v spominu? 
V mladih letih sem prebral veliko knjig s kriminalno tematiko 
ter vesterne. Sedaj se bolj osredotočam na strokovno litera-
turo, ki pokriva mojo službo in hobije.

6. Vaši hobiji?
Sem človek, ki ne more mirovati, zato sem vključen v več 
dejavnosti. Že od otroštva sem član PGD Dol pri Hrastniku, 
kjer sem bil 12 let predsednik, sedaj pa sem od 2013 dalje 
predsednik Gasilske zveze Hrastnik. Zelo aktivno se vklju-
čujem v delo LD Dol pri Hrastniku in Društva copatarjev Dol 
pri Hrastniku, ki je edinstveno društvo daleč naokoli. Ob 
lepem vremenu se rad s prijatelji, ljubitelji Tomos mopedov, 
zapeljem naokoli ali pa se udeležimo Tomos srečanj.

7. Ali imate kakšnega hišnega ljubljenčka ali domačo žival?
Doma imamo mačka in mačko, ki sta oba velika razvajenca.

8. Kako preživljate konce tedna?
Kolikor le lahko se družim s svojimi tremi sinovi in ženo. 
Velikokrat se odpravimo na Kopitnik ali pa na izlet v druge 
kraje Slovenije. Občasno obiščemo tudi sorodnike na 
Hrvaškem. Večkrat se odpravim v gozd in v zimskem času 
odnesem hrano divjadi ali pa se odpravim na lov.

9. Kuhate? Katero jed najraje pripravite?
Nisem ravno kuharski mojster, rad pa skuham jedi na žlico, 
spečem kaj na ražnju ali pa pripravim jetrca.

10. Najljubši kotiček v Zasavju? Kaj bi pokazali prijatelju, ki 
bi iz tujine prišel na obisk k vam v Hrastnik? 
Sigurno bi ga zapeljal na Kopitnik do lovske koče, kjer se 
prepletajo mir in tišina ter lep razgled. Pokazal bi mu vrh 
Kopitnika, ga zapeljal v Gore, na Kal …

11. Brez katerega izuma si ne predstavljate življenja? 
Ko se ozrem okoli sebe, vidim, da skoraj vsak predmet, ki ga 
opazim, za delovanje ali pa za izdelavo potrebuje elektriko. 
Mislim, da je to izum, ki je korenito spremenil potek našega 
življenja.

12. Če bi bili superjunak, kakšna bi bila vaša supermoč? 
Sreča. Deliti srečo med tiste, ki je nimajo ali je ne vidijo, je ne 
znajo zgrabiti s svojimi rokami. Že pred epidemijo covida-19 
so se ljudje zapirali med štiri zidove in se zaradi svoje nesreče 
ali nezmožnosti predajali depresiji in apatičnosti. 

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

OSEBNO S
SVETNIKI

OSEBNO S SVETNIKI OSEBNO S SVETNIKI
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V začetku marca je po hrastniških ulicah prvič »zapeljal« 
Prostofer. Ta vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost 
starejših povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in 
ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s sta-
rejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo 
na pomoč.

Pobudo za uvedbo projekta v naši občini so na župana 
Marka Funkla naslovili iz Društva upokojencev Hrastnik oz. 
njihovega projekta Starejši za starejše ter Sveta za invalide, 
župan pa je pobudi z veseljem prisluhnil, saj naslavlja tudi 
v naši občini prisotno stisko starejših. 

Po več mesecih priprav je občina četrtega marca projekt 
tudi uradno zagnala. »Na ta dan smo v uporabo predali nov 
avto, se prvič srečali z vsemi prostovoljci ter za njih izvedli 
izobraževanje in praktični preizkus vožnje. Na predavanju so 
voznice in vozniki dobili odgovore na vsa vprašanja, poučilo 
se jih je, kako sami prevozi potekajo, kako ravnati v določe-
nih situacijah, kako uporabljati avto …« je povedala Suzana 
Venko z Občine Hrastnik.

Rekordno število prostovoljcev
Ob predaji avtomobila je Miha Bogataj iz zavoda Zlata 
mreža, ki bdi nad projektom Prostofer, izpostavil hrastniško 
občino kot unikum med 54 občinami, v katerih projekt že 
poteka, saj se je ponovno potrdilo to, kar že vemo – da v 
Hrastniku živijo izjemno srčni ljudje. Na poziv za prosto-
voljce se je namreč v rekordnem času prijavilo kar 24 srčnih 
prostovoljcev in prostovoljk, med njimi dva celo iz sosednjih 
občin. Če je srce pravo, meje – niti občinske – namreč niso 
pomembne. 

Seveda poziv za voznice in voznike prostovoljce ostaja 
odprt, obrnejo se lahko na občino ali pokličejo na številko 
080 10 10. 

Prostofer »zapeljal« po hrastniških ulicah
Avtorica: Mateja Jecl

Prvo vožnjo opravil župan
Le nekaj dni po tem, ko je bil projekt uspešno zagnan, pa je 
že bila opravljena tudi prva rezervacija. Že takoj po odprtju 
linij je prišel prvi klic in prvo naročilo prevoza, opravila pa ga 
je 83-letna Fani Volfand, ki je prevoz potrebovala za obisk 
lekarne in trgovine.

Za čisto prvo prostofersko vožnjo je za volan avtomobila 
sedel kar župan Marko Funkl. Že ob uvedbi projekta se je 
namreč zavezal, da bo čisto prvo vožnjo opravil sam, in svojo 
obljubo je tudi izpolnil. Gospo Fani je odpeljal v lekarno in 
trgovino.

»Upamo, da smo z uvedbo Prostoferja tudi mi vsaj malo 
pripomogli k lajšanju stisk naših najstarejših občank in obča-
nov, pa čeprav je to le drobec v delu, ki ga prostovoljke in 
prostovoljci projekta Starejši za starejše in ostalih organizacij 
dnevno opravijo na terenu. Ponosni smo, da smo del tako 
srčne lokalne skupnosti, ki ji ni vseeno za stiske starejših ljudi,« 
je ob prvi vožnji povedal župan. 

V prvem mesecu delovanja je bilo opravljanih že 15 rezer-
vacij prevozov. 

Jerica Laznik, koordinatorka programa Starejši za starejše (levo), župan Marko Funkl, 
Branka Skaza Roglič, predsednica Društva upokojencev Hrastnik (desno)

Župan Marko Funkl je izpolnil obljubo in prvo vožnjo opravil sam. V lekarno in trgo-
vino je odpeljal 83-letno Fani Volfand (levo), na pot pa ju je pospremila Joži Centrih, 
dolgoletna prostovoljka projekta Starejši za starejše (desno).

Regionalni center NVO je že drugo leto zapored objavil javni 
natečaj Prostovoljec zasavske regije 2020 za izbor najzaslu-
žnejših prostovoljk, prostovoljcev in prostovoljskih organizacij 
iz zasavske regije, po novem pa tudi za izbor najuspešnejših 
prostovoljskih projektov, programov ali akcij, ki so potekali 
oziroma še potekajo v zasavski regiji. 

»Namen javnega natečaja je prepoznati, izpostaviti in 
podpreti prostovoljske aktivnosti ter razširjati solidarnostne 
vrednote v zasavski regiji,« so projekt povzeli organizatorji. 
V prvi fazi natečaja je potekalo zbiranje predlogov, sledila 
je faza glasovanja. 

Ob zaključku natečaja je župan Marko Funkl podelil prizna-
nja in nagrade hrastniškim prejemnikom nazivov. In kdo so 
letošnji prejemniki?

Prostovoljci zasavske regije 2020
Avtorica: MJ

Jolanda Kunstič, predstavnica šivilj

Marjanca Potočin

Matic Rotar

Letos maškar v sprevodih in na pustnih rajanjih ni bilo. So bile 
pa zato maškare veliko glasnejše, v ta namen so se namreč 
združili Občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik, DPM 
Trbovlje in DPM Zagorje ob Savi, da skupaj preženejo ne 
samo Starko Zimo, ampak tudi Gospoda Covid.

13. februarja 2021 je pravo pustno rajanje s plesom in petjem 
preko spleta potekalo kar doma. Z animatorko Majo so se 
udeleženci zabavali, peli, plesali, reševali uganke … pa tudi 
klovn, ki jih je pozdravil na začetku virtualnega pustovanja, 
je bil zelo zabaven. Veseli so bili pozdravov in lepih želja, ki 
so jim jih s Ptuja poslali čisto pravi kurenti. 

Tudi na pustne krofe niso pozabili. Vsi, ki so poslali fotografije 
maškar v Facebook dogodek Zasavsko virtualno pustovanje 

Otroško pustovanje 
Avtorica: Lilijana Oplotnik

2021, so krofe prevzeli na pustni torek znotraj občinskega 
društva. Pust pač ne sme miniti brez krofov.

Že kmalu po pustu pa so sledile še zimske počitnice, ki sta jih 
OZPM Hrastnik in KRC Hrastnik otrokom popestrila z zani-
mivim počitniškim programom. Otroci so se lahko vse dni v 
tednu šolskih počitnic sprehodili po hrastniškem muzeju in 
si ogledali vse zbirke, preko spleta pa so lahko uživali še na 
dveh dogodkih – ogledu gledališke predstave Snežna kraljica 
ter filma Mali princ Fahim. 

Naj prostovoljca Hrastnika sta postala Matic Rotar in 
Marjanca Potočin, naj prostovoljski projekt celotne zasavske 
regije pa je postal projekt upokojenih šivilj – »10.500 mask 
v šestih dneh«; nagrado je v imenu šivilj prevzela njihova 
predstavnica Jolanda Kunstič.

Maticu, Marjanci, Jolandi in vsem šiviljam, ki so v projektu 
sodelovale, iskreno čestitamo in se jim zahvaljujemo za nji-
hovo delo v naši lokalni skupnosti. 

Na dogodku je župan Marko Funkl ključe avtomobila predal prostovoljki Heleni 
Romih, ki se je na poziv prijavila prva. Najbolj množično pa so se na poziv odzvali 
člani ZŠAM Hrastnik in PVD Sever.
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Občina Hrastnik je v soboto, 20. februarja, v sodelovanju s 
projektom Miss Slovenije, KRC Hrastnik, Mladinskim centrom 
Hrastnik in Društvom kmečkih žena in deklet Hrastnik izvedla 
kulinarično delavnico na temo zasavskih jedi s kandidatkami 
za Miss Slovenije. 

Dekleta so, razdeljena v tri skupine, dopoldan pripravljala 
tradicionalne zasavske jedi – funšterc, krumpantoč in grena-
dirmarš. Prvega v MCH-ju v sodelovanju s kuharskim chefom 
Brankom Podmenikom, drugega v kuhinji OŠ NHR Hrastnik s 
kuharjem Mitjo Pajnkiherjem, tretjega pa v Kulturnem domu 
na Dolu, v prostorih večgeneracijskega stičišča, z go. Erno 
Deželak in njeno ekipo iz Društva kmečkih žena in deklet 
Hrastnik.

Kandidatke so se veliko naučile o kulinarični zgodovini 
Zasavja in pripravi tradicionalnih zasavskih jedi, hkrati pa 
so s svojo pomočjo pomagale socialno ogroženim. V sodelo-
vanju z OZRK ter KRC Hrastnik so namreč pripravile 32 porcij 
jedi, ki se jih je na dom dostavilo 16 socialno ogroženim hra-
stniškim gospodinjstvom. V vsako vrečko z lepo pripravljeno 
hrano so dodale še jabolka in domače sokove kmetije Rožej 
in pa posebno posvetilo, namenjeno vsakemu gospodinjstvu, 
ki je prejelo kosilo.

Vsi trije kuharji so bili nad kuharskimi veščinami deklet nav-
dušeni. »Kar se tiče sobotnega dogodka, lahko rečem samo 
'kapo dol'. Naredili smo nekaj dobrega, tako za prepoznav-
nost Hrastnika kakor tudi naših jedi, ki smo jih pripravili skupaj 
s tekmovalkami za Miss Slovenije. Tekmovalke v moji sku-
pini so super dekleta in so me zelo pozitivno presenetile, 
kako pridne so bile pri pečenju krumpantoča, kakor tudi s 
svojo sproščenostjo pri kuhanju. Vsi smo zelo uživali ob tem 
dogodku, ki je imel obenem tudi dobrodelno noto,« je v tednu 
po izvedbi povedal Mitja Pajnkiher. 

Dobrodelno kuhanje
Avtorica: Rebeka Kupec 

Kandidatke za Miss Slovenije pa so imele priložnost poizkusiti 
najbolj značilne jedi naših revirjev. Ena od tekmovalk, Lina 
Jenšac, je svojo izkušnjo dobrodelnega kuhanja v Hrastniku 
opisala takole: »V soboto smo se skupaj podale na pot razi-
skovanja hrastniške kulinarične dediščine. Razdelile smo se v 
tri skupine. Moja je pod vodstvom izvrstnega kuharja Branka 
Podmenika pripravila tradicionalno zasavsko jed rudarjev − 
funšterc oziroma knapovsko sonce. 'Funšterc pekarice', kot 
smo se poimenovale, smo ga postregle na dva načina; z 
ocvirki in s sladkorjem. Pri tem smo se prijetno podružile in 
se povrh vsega še posladkale. Ker se pri projektu trudimo, da 
imajo dejavnosti poleg praktičnosti, raziskovanja in razgi-
banosti tudi višji smisel, smo se odločili, da svoje mojstrovine 
skupaj s posvetili namenimo hrastniškim družinam v stiski. 
S sobotnim druženjem smo ponovno pokazale, da Miss 
Slovenije ni le lepotno tekmovanje, temveč projekt z vsebino.«

Članice Društva kmečkih žena in deklet so z izvedbo dogodka 
'krstile' svojo novo kuhinjo v prostorih večgeneracijskega 
stičišča. »Dekleta so prispela točno ob dogovorjeni uri in po 
kratkem spoznavanju in predstavitvi so bila že opremljena 
s predpasniki, rokavičkami in seveda maskami. Razložile 
smo jim, da bomo kuhale grenadirmarš, Erna je predsta-
vila recept in dekleta so že sekljala čebulo, lupila in rezala 
krompir. Imele smo prave pomočnice v kuhinji, kar nas je pri-
jetno presenetilo. Med delom smo se pogovarjale o zasavski 
kulinariki, predstavile naše društvo in kosilo je bilo gotovo. 
Dekleta so pripravila porcije za razvoz socialno ogroženim 
družinam v občini. V lično pripravljene vrečke so priložila 
posvetila prejemnikom. Takole so zaželela: 'Naj vam ta obrok 
ogreje srce in dušo ...' in še: 'Vsak dan živi, kot da je tvoj zadnji. 
Naj bo vsak dan tvoj najlepši dan. Svet je lep in tudi ti.' Tudi 
nase nismo pozabile. Ob kosilu smo poklepetale, zadovoljne 
so bile kandidatke, seveda tudi mentorice, še posebej pa nas 
je razveselil z obiskom župan. Seveda je bilo treba pomiti 
posodo, pospraviti kuhinjo, kar so z veseljem storila dekleta. 
Uživale smo v prijetni družbi in pokazale, da je tudi kuhanje 
užitek,« je zapisala Milena Zupan, članica društva.

Organizatorji dogodka in spremljevalnih aktivnosti projekta 
Miss Slovenije upajo, da so z majhno, a lepo akcijo uspeli 
nekaj družinam pričarati lep konec tedna.

Naročilo prevoza na brezplačni številki
Starejše občanke in občani, ki potrebujejo prevoz, lahko pok-
ličejo na brezplačno telefonsko številko 080 10 10 in prevoz 
rezervirajo. Rezervacijo je treba opraviti vsaj 3 dni pred žele-
nim prevozom, pokličejo pa lahko vsak dan od ponedeljka 
do petka med 8. in 18. uro. 

Prevozi so v prvi vrsti namenjeni obiskom zdravnikov v 
zdravstvenem domu, specialističnim pregledom v bolnišni-
cah, obisku lekarne, optike … Ti prevozi bodo vedno imeli 
tudi prednost. Sicer pa so namenjeni tudi obiskom ustanov 
javnega značaja (občina, upravna enota, banka, pošta) in 
trgovin znotraj občine.

Zakaj ste se odločili postati Prostofer_ka?

Vili Kušar, Litija
Odločil sem se zato, ker vidim, 
da starejši ljudje potrebujejo 
podporo, prevoze, predvsem 
pa pogovore. Sam imam že kar 
nekaj izkušenj, saj vozim tudi za 
litijski Sopotnik. A Hrastnik je moj 
rodni kraj, tu sem živel kar 48 
let, zato sem se odločil, da želim 

pomagati tudi Hrastničankam in Hrastničanom, in se prijavil 
za Prostofer. Prostovoljstvo mi je tudi sicer v veliko veselje.

Helena Romih, Hrastnik
Verjetno imamo kar vsi, ki 
smo se prijavili, podoben 
namen – pomagati. Pri meni 
je ta misel, da bi se zavezala 
dobrovoljstvu in pomoči osta-
lim, zorela pri eni od mojih 
zaposlitev, ko sem na terenu 
srečevala osamljene, nemo-

bilne in hendikepirane ljudi. Takrat sem si zadala nalogo, 
da bom, ko bom imela to možnost, nekaj v tej smeri tudi 
naredila. No, potem sem lansko leto v Hrastovem listu zas-
ledila pobudo za Prostoferja in se prijavila. Poleg vsega pa 
še zelo rada vozim. 

Bojan Sovre, ZŠAM Hrastnik
Občina Hrastnik ima že v sta-
tutu napisano, da pomagamo 
mlajšim in starejšim, zato se v 
Združenju šoferjev in avto-
mehanikov Hrastnik (ZŠAM) 
različnim akcijam vedno z 
veseljem pridružimo, tudi na 
primer ob prvih šolskih dneh, 

ko skrbimo za varno pot naših šolarjev. Sedaj smo se prid-
ružili tudi tej pobudi, saj so naši člani predvsem šoferji, tako 
da imamo vožnjo v krvi. 

V veselje in lepo je, ko vidiš 100-letnika sedeti pri mizi, na kateri 
je razgrnjen časopis, za katerega veš, da ga vsak dan tudi v 
resnici prebira. 

Res je, da pri hoji zadnje čase uporablja palico, da se mu zgodi, 
da se tla postavijo pokonci in se sam po padcu ne more pobrati, 
res je, da so včasih prsti preokorni, da bi zapeli majhen gum, 
res pa je tudi, da še vedno vsak dan poleg branja časopisa na 
TV spremlja poročila in dobro ve, kaj se dogaja po svetu, da 
gre ob lepem vremenu še vedno rad ven okoli hiše, kot je res, 
da pogreša svojo tarok partijo, pogovor in druženje z njimi. 

Vse to in še veliko več je gospod Ferdinand Mlinar, za prijatelje 
Frido. 100 jih je dopolnil na novega leta dan. Samo ukrepi so 
preprečili, da mu za visok jubilej niso zaigrali 'pleharji', glas-
beniki Rudarske godbe Hrastnik, da se pri njem niso zvrstili 
predstavniki društev in organizacij, katerih član je, zato je 
praznoval le v krogu družine. Nikoli ne pozabi povedati, da 
ima čudovito hči, ki vsak dan skrbi zanj, in dobrega sina, ki 
velikokrat priskoči na pomoč, da ima vse, kar potrebuje, se 
pa ob vsaki najmanjši pozornosti takoj prižgejo iskrice v očeh, 
usta ukrivijo v prijeten nasmeh. 

Naš 100-letnik 
Avtorica: Joži Umek, SzS DU Hrastnik

Ker voščiti na običajen način žal ni šlo, je bilo treba improvizirati, 
ker tako velik jubilej ne glede na vse zasluži vsaj malo pozor-
nosti. Izkazali so mu jo tudi v Združenju borcev za vrednote 
NOB Hrastnik, saj je Ferdinand najstarejši še živeči udeleženec 
narodnoosvobodilnega boja Ličke divizije in Sremske fronte.
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Dolani smo ponosni, da v naši skupnosti deluje društvo, ki 

ga ni daleč naokoli. Društvo copatarjev z več kot 60-letno 

tradicijo neprekinjenega delovanja združuje moške dobrih 

misli in veselja. Član lahko postaneš le na povabilo dru-

gega člana in s privolitvijo partnerice. Copatarji so v 

preteklosti vrsto let organizirali vsakoletni dvodnevni kar-

neval po ulicah Dola in Hrastnika od Steklarne do Rudnika 

ter nazaj do Dola, kjer so na pepelnično sredo Pusta Jožeta 

»Pepčeta« tudi pokopali. Teme karnevalov so bile vedno 

ogledalo, nastavljeno predvsem najvplivnejšim ljudem iz 

gospodarstva in politike, zato so ti poskrbeli in z birokrat-

skimi predpisi onemogočili nadaljevanje tradicionalnega 

pustnega karnevala. Tako se je tradicija karnevala zaklju-

čila na veliko žalost vseh občanov Hrastnika. 

Območje Kala, skupaj s Klobukom, ki sta priljubljeni izletni-

ški točki, dvorana Dolanka, kjer si nabira kondicijo in druge 

spretnosti poleg rokometašev še vrsta krajanov Dola in 

občanov Hrastnika, gasilski dom, medgeneracijsko sre-

dišče, kulturni dom ...

Naselje Dol obstaja že od sredine 13. stoletja, od 18. sto-

letja do konca druge svetovne vojne pa je bil tudi občina. 

Praznik KS praznujemo 28. junija v spomin na ustanovi-

tev krajevnega odbora OF na Dolu. Vsakoletno izvedemo 

proslavo s podelitvijo priznanj zaslužnega krajana, orga-

niziramo pa tudi zbor krajanov, kar nam pa žal v zadnjem 

času zaradi epidemije ni uspelo. Konec leta 2020 smo se 

preselili v nove prostore v Medgeneracijskem središču 

Dol, ki nam nudi odlične pogoje za naše delo in sestanke 

s krajani. 

V KS Dol bi najprej izpostavili druženje s krajani, ki poteka 

zadnja tri leta. Pobudnik je bila skupina mladih krajanov, 

ki je dogodek ob pomoči KS tudi izpeljala, sedaj pa so to 

prevzeli člani PGD Dol pri Hrastniku. KS tudi vsakoletno 

izvaja obisk Miklavža, ki s skromnim darilom obdari vse 

otroke, pri tem pa nam velikodušno na pomoč priskočijo 

članice Društva kmečkih žena in deklet Hrastnik in zopet 

gasilci. Daleč naokoli prepoznana dogodka pa organizi-

rajo člani Rokometnega kluba Dol TKI Hrastnik – Dolsko 

noč in mednarodno tekmovanje v mini rokometu Zasavje 

cup. Društvo Fenix pa je organizator mednarodnega tek-

movanja plesnih in navijaških skupin Rompompon. 

• Ureditev krajevnega jedra, skupaj z rekonstrukcijo 

regionalne ceste,

• ureditev varnega prehoda preko regionalne ceste 

iz naselja Slatno,

• izgradnja pešpoti iz Dola preko starega Hrastnika 

do Hrastnika,

• ureditev lokalnih in dostopnih cest, 

• ureditev pokopališča izven centra,

• ureditev in obnova otroških igrišč in

• več družabnosti, druženja (seveda, ko bo to skladno 

s trenutno zdravstveno situacijo zopet mogoče).

Cilji in želje

Zanimivosti

NAJ kotiček v KS

Predsednik: Timotej Funkel

Podpredsednica: Anja Bantan

Info: ks.dol.hrastnik@gmail.com, 031 318 996, 

Trg borcev NOB 12, 1431 Dol pri Hrastniku

Člani: Timotej Funkel, Anja Bantan, Urban Romih, Tadej 

Logar, Damjan Pap, Franci Romih in Sabina Klemen

KS v treh povedih

KS Dol pri Hrastniku skozi oči predsednika

Foto: Branko Klančar

Kino Hrastnik, ki deluje v sklopu Javnega zavoda za 
kulturo, šport, mladino in turizem – KRC Hrastnik, se je 
pridružil dvajsetim drugim kinematografom, članom Art 
kino mreže Slovenije (AKMS), ki od 8. marca preko svoje 
spletne platforme omogočajo ogled skrbno izbranega 
filmskega programa. Platformo so pripravili v želji, da 
v času zaprtja kinematografov ohranijo stik s svojimi 
obiskovalci. K večji dostopnosti do kakovostnih filmov 
bo nova platforma pomembno prispevala tudi v času, 
ko bo obisk kina spet mogoč. Filme si bodo tako preko 
spleta lahko ogledali vsi, ki zaradi katerega koli razloga 
ne bodo mogli v kino. 

Pred skoraj enim letom (4. marca 2020) je Art kino mreža 
Slovenije slavnostno praznovala desetletnico svojega delo-
vanja. Člani združenja so bili upravičeno ponosni na svoje 
dosežke in naraščajoče število obiskovalcev, ki je svojo 
najvišjo rast doseglo prav v letu 2019 s skoraj pol milijona 
gledalcev. Devet dni pozneje so se za obiskovalce zaprli 
vsi kinematografi. Začelo se je leto, v katerem se je celotno 
avdiovizualno področje znašlo pred vrsto vprašanj in izzi-
vov. V AKMS so se člani še bolj povezali. Razmišljali in delili 
so izkušnje s kolegi doma in po svetu, da bi se kar najbolje 
prilagodili in pripravili na spremenjene pogoje delovanja. 

Že v času prvega zaprtja dvoran so skušali na različne načine 
ohranjati stik s svojim občinstvom in se posluževati novih 
poti posredovanja vsebin. Razvoj spletne platforme, ki bi 
filmske vsebine ponujala s kino perspektive, je združenje 
AKMS načrtovalo že pred epidemijo. Posledice koronavi-
rusa in zaprtje kinodvoran pa so člane AKMS le še utrdili 
v prepričanju, da je storitev, ki omogoča spletni dostop do 
filmov, pomembna za kinematografe in njihove obiskovalce. 
Z njeno pomočjo lahko kinematografi kljub spremenjenim 
gledalskim navadam v času pandemije ostanejo prva vez 
med gledalcem in filmom in ostajajo ponudnik kuriranih 
programov in spremljevalnih dejavnosti.

V času drugega zaprtja kinodvoran je bila zasnovana kar 
se da preprosta in varna (glede plačila in uporabe) spletna 
platforma za legalen ogled filmov z enotnim kuriranim pro-
gramom in cenikom. Programa ne izbira algoritem, ampak 
kino, ki ga gledalci poznajo in mu zaupajo. Program je prip-
ravljen tedensko, z enim dogodkom – predstavitev novega 
filma – za splošno publiko (vsak četrtek ob 19. uri) in enim 
dogodkom za mlado občinstvo (vsako soboto ob 17. uri). 
Sledili bodo tudi spremljevalni dogodki in vsebine.

Spletna platforma je kinu komplementarna storitev, ki jo člani 
AKMS in s tem Kino Hrastnik omogočajo v tesnem partnerstvu 

25. septembra 2021 vse tekače in ljubitelje narave vabimo v 
objem zasavskega hribovja, na Hrastnik Trail!

Gorski tek se bo odvijal v Hrastniku, s startom in ciljem na 
s soncem obsijani planini Kal. V premierni izvedbi teka se 
boste rekreativci lahko razgibali na krajši 6-kilometrski trasi 
»Turističnih 6«, za željne večjega izziva pa bo poskrbljeno na 
daljši 12-kilometrski trasi »Razglednih 12«.

Ne glede na izbiro težavnosti lahko vsi obiskovalci pričakujete 
sproščujoč športni dan v duhu zdravega načina življenja in 
zelene zasavske narave.

Več informacij na https://dogodki.mch.si.

S filmi preko spleta do stika 
s kinoobiskovalci  

Prihaja Hrastnik Trail

z distributerji oziroma ponudniki vsebin. V času zaprtja kine-
matografov gledalcem ponuja spletni ogled filmov, ko pa so 
kini odprti, omogoča dostop do filmskega programa vsem 
tistim, ki zaradi katerega koli razloga ne morejo ali težje 
obiščejo kino. Ponudba spletne platforme AKMS se bo zato 
razvijala in dopolnjevala.

Filmski program je dostopen preko spletne strani https://
krc-hrastnik.si/ ter https://online.artkinomreza.si/ in si ga je 
mogoče ogledati na osebnem ali prenosnem računalniku, 
tablici, pametnem telefonu in televizorju. Vabljeni!

NAJ dogodek v KS

KRCVsebino pripravlja KRC Hrastnik
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DOM STAREJŠIH DOM STAREJŠIHVsebino pripravlja Dom starejših HrastnikVsebino pripravlja Dom starejših Hrastnik

Mnogi verjamejo, da je življenje v starosti težko, omejeno, 
da starost ne prinaša nič dobrega in da v starosti ni več 
upanja. Zlasti če človek svoja zadnja leta preživlja v domu 
upokojencev. Zaposleni si za vse stanovalce želimo, da bi 
bil njihov čas bivanja v domu kvaliteten in prijeten, kolikor 
je to mogoče. Včasih so bolezen in razmere resnično težke 
in stanovalcu težko zagotavljamo aktivno, bogato in pestro 
bivanje. Velikokrat nam pa uspe, da postane življenje posa-
meznika v domu kar najbolj izpolnjeno, vendar takšnega 
rezultata ni mogoče doseči brez motivacije, volje in vztraj-
nosti stanovalca. 

Ena tistih stanovalk, ki je imela motivacijo, voljo in vztrajnost 
in je v življenju v domu našla smisel in zadovoljstvo, je bila 
naša Majda Velej. Stanovalka Doma starejših Hrastnik je 
postala leta 2013. Za odhod v dom se je odločila sama, brez 
prisile ali pritiska kogar koli; preprosto je ocenila, da je čas, 
da gre v dom, da ne bo nikomur »v napoto«. Sprva je bila 
v navezovanju stikov ali pri vključevanju v domsko življenje 
zadržana, ostajala je v varnem zavetju svoje dvoposteljne 
sobe in svojega nadstropja. Ko je sprejela možnost nastanitve 
v enoposteljni sobi, pa se je v njej zgodila neka sprememba; 
počasi ter previdno se je začela odpirati, spoznavati je začela 
svojo širšo okolico, sostanovalce, zaposlene in ritem življenja 
v domu. Vse več časa je začela preživljati v delovni terapiji ob 
druženju z drugimi stanovalci, ki so se vsakodnevno sestajali 
in zbirali pri telovadbi, branju časopisa, na kavici, ustvarjalnih 
uricah, skupinah … Sčasoma je med vsemi aktivnostmi izbrala 
tiste, ki so ji najbolj ustrezale, hkrati pa smo tudi zaposleni 
spoznavali njene mnoge talente. V veliko veselje nam jo je 
bilo opazovati, kako je »zaživela«, kako so ideje in projekti kar 
vreli iz nje, kako aktivno se je vključevala v mnoge dejavnosti, 
hkrati pa bila pogosto tudi pobudnica novih. 

Ker se je dobro poznala, je znala svoje zmožnosti in potrebe 
modro uskladiti in tako kljub mnogo težavam z zdravjem 
krmariti med aktivnostmi in počitkom. Dopoldansko ustvarja-
nje v delovni terapiji je po obveznem popoldanskem počitku 
nadaljevala še z ročnimi deli ob klepetu ob kavi v krogu 
prijateljic. Trenutke, ko je bila sama v sobi, je posvetila sli-
kanju. Skrbela je za domskega muca, bila redna, dolgoletna 
udeleženka srečanj s prostovoljci, učenci OŠ NHR Hrastnik, 
ki so jo oboževali. S sostanovalkami je skrbela za rože in 
okolico doma, urejala notranje prostore … Navadili smo se, 
da nas je pri prihodu v dom na polički nad klopjo pričakala 
kakšna njena stvaritev, posvečena aktualnemu prazniku ali 
letnemu času. 

Pri Majdi smo vsi cenili njeno skromnost. Nikoli ni stopala v 
ospredje, pa vendar smo vsi, stanovalci in osebje, cenili in 
upoštevali njeno mnenje. Dobro je vedela, kako pomembna 
je aktivnost v starosti, zato je bila velika motivatorka, znala je 

V spomin Majdi Velej

vzpodbuditi in pritegniti stanovalce. Mnogim je po prihodu 
v dom pomagala pri vživljanju v novo okolje, mnogim je 
bogatila bivanje v domu, za vsakogar je našla vzpodbudno 
besedo, zato so se mnogi k njej zatekali po nasvete in pomoč. 
Tudi zaposleni smo se radi ustavili pri njej, ker nam je vedno 
namenila lepo, prijazno besedo in nam dala vedeti, kako 
zelo smo ji pri srcu in kako ceni naše delo. Za vedno nam bo 
ostala v spominu njena izjava, da za dobro počutje v domu 
ni pomembno, koliko je v njem marmorja, ampak šteje samo 
to, koliko je v njem življenja; po njeni oceni ga je bilo v našem 
domu veliko, zato se je pri nas počutila dobro in domače. 

V domu verjamemo, da je bila Majda umetniško ustvarjalna 
tudi pred prihodom k nam, vseeno pa imamo občutek, da se 
je pri nas razživela »na polno« in brez zadržkov odprla vse 
registre svoje ustvarjalnosti. Njen opus je izjemen in v vseh 
pogledih izviren. Ob vseh slikah, tapiserijah, mozaikih, lutkah, 
okraskih, dekoracijah … pa nas bo na Majdo spominjala 
najbolj monumentalna poslikava v Hrastniku in verjetno tudi 
daleč naokoli. Poleti 2018 je namreč poslikala 60 m opornega 
zidu ob našem domu. Okrasila ga je s podobami iz življenja 
v domu, nanj je naslikala delčke zgodovine Hrastnika in s 
tem kakšen detajl iztrgala pozabi časa, nekaj poslikav pa je 
narisala kar tako, za svojo dušo. 

Slike na papirju in na opornem zidu bodo nekoč zbledele, 
prerasel jih bo mah, načela jih bosta vreme in zob časa, 
spomin na Majdo pa bo ostal tudi potem, ko slik več ne bo. 
Predvsem spomin na njeno dobroto, skromnost, voljo in 
modrost. 

Draga Majda, hvala za vse! 

V imenu stanovalcev in zaposlenih 
Drago Kopušar, direktor
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Knjižnica kot družabno središče predstavlja prijeten prostor, 
kjer se ljudje radi srečujejo in razvijajo občutek za pripa-
dnost lokalnemu okolju. Največ tega dosežemo z raznimi 
prireditvami. Žal se nam je lansko leto oktobra ob ponovni 
razglasitvi epidemije možnost organiziranja le-teh omejila. 
Ker smo želeli ostati povezani s svojimi uporabniki, smo konec 
lanskega leta dogodke preselili na splet. Ustvarili smo svoj 
YouTube kanal in začeli objavljati spletne dogodke. Posnetki 
so dostopni tudi na domači strani knjižnice.

Izbirate lahko med pravljicami za otroke, ustvarjalnicami, 
virtualnimi razstavami in drugimi dogodki. Pravljic se je v 
tem času nabralo trinajst, od tega sta dve avtorski, saj ju je 
napisala knjižničarka Mateja Podlogar v sodelovanju z Ano 
Kovač. Dvanajst je še ustvarjalnic, večina se jih navezuje na 
pravljice, tako da lahko otrok po pravljici ustvari tudi izdelek. 
Velik projekt je bila lutkovna predstava O lačni lisici, kjer smo 
knjižničarke vložile veliko truda v scenarij, pripravo rekvizitov 
in scene.

Vmes je knjižnica izvajala brezstično izposojo, dovoljen je 
bil dostop le do pulta, uporabniki se niso smeli sprehajati 
med policami. Tako je sameval tudi prostor za razstave. 
Zato smo pripravile virtualne razstave: virtualna razstava 
Jesen v sodelovanju s Fotosekcijo KUD Svoboda Dol pri 

V letu 2021 se spominjamo 140. obletnice smrti Josipa Jurčiča (4. 3. 1844–3. 5. 1881), 
slovenskega pisatelja, pesnika in časnikarja, avtorja prvega slovenskega romana 
Deseti brat, ki je bil ena od osrednjih kulturnih in političnih oseb druge polovice 
19. stoletja. Prihodnje leto bo minilo 160 let, odkar je kot sedemnajstletnik napisal 
Pripovedko o beli kači, 140 let od izida romana Rokovnjači in tudi od izida prve 
številke Ljubljanskega zvona, ki ga je zasnoval skupaj s Tavčarjem, Levcem in 
Kersnikom.

Prvega slovenskega romanopisca se spominjajo tudi v Knjižnici Hrastnik, kjer 
je knjižničarka Irena Mustač pripravila razstavo o njegovem življenju in delu. 
Obiskovalci boste lahko spoznali njegov bogat prozni opus, ki poleg romanov 
obsega še črtice, humoreske, novele in povesti. 

Spletni dogodki v knjižniciJurčičevo leto v Knjižnici Hrastnik

Kaj se bere

Nominiranka za knjigo leta 2020 (nagrada knjižnega 

sejma)

Ali ima branje knjig v dobi digitalnih medijev sploh še 

smisel? Zakaj bi se prebijali čez obsežne romane, ko 

pa si lahko ogledamo serijo, pobrskamo po spletu ali 

preprosto čas preživljamo kako drugače? Ta knjižica 

ponuja deset razlogov za branje, ki dokazujejo, da 

ima branje knjig številne pozitivne stranske učinke.

Kovač, Miha: 
Berem, da se poberem

Lokacija: Oddelek za 
odrasle
Zvrst: neleposlovje za 
odrasle
Strani: 151
Leto izdaje: 2020
Založba: Mladinska 
Knjiga

Četrta Valjavčeva kriminalka prav mojstrsko prikaže 

in opiše kriminalistični postopek inšpektorja, ki us-

pešno razreši zločin v umobolnici, katere prepričljivo 

sliko nam obenem izriše.Ko snažilka ob šestih zjutraj 

odklene vrata zaprtega moškega oddelka, odkrije na 

tleh pisarne krvavo truplo zdravstvenega tehnika iz 

nočne izmene. Obvesti dežurnega zdravnika, ta ugo-

tovi nasilno smrt in pokliče policijo … Glavno vpraša-

nje je: je mogoče pričakovati razumen motiv za umor 

od ljudi, ki jim zaradi bolezni razum ne dela prav?

Valjavec, Janko: 
Akvarij

Lokacija: Oddelek za 
odrasle
Zvrst: kriminalni roman 
Strani: 175
Leto izdaje: 2020
Založba: Amalietti & 
Amalietti

Antologija odlične slovenske otroške poezije po iz-

boru dr. Igorja Sakside, ki jo dopolnjujejo iskrivi repi 

Roka Terkaja in hudomušne ilustracije Igorja Šinkov-

ca. Repki so opremljeni s QR-kodami, ki vodijo do 

zvočnih posnetkov. Priložen je tudi cede z 12 pesmimi 

v odličnih izvedbah slovenskih reperjev (Trkaj, Emkej, 

Pižama, Nipke, Jose, Zlatko), Nece Falk in Ditke.

Igor Saksida, Rok Trkaj: 
Repki

Lokacija: Oddelek za 
mladino
Zvrst: poezija za otroke
Strani: 87
Leto izdaje: 2020
Založba: Mladinska 
knjiga

Kaj se bere: E-knjige 

Hrastniku, virtualna razstava Zima v sodelovanju s Foto 
klubom Hrastnik, Društvo zasavskih klekljaric Srčevke se je 
predstavilo z razstavo Ozvezdja na zimskem nočnem nebu 
in serija horoskopov, v letošnjem letu pa smo dodali v zbirko 
razstav še avtorsko razstavo Klare Šlenc, perspektivne hra-
stniške diplomirane slikarke.

V rubriki razno smo pripravile še prispevke ob pomembnih 
praznikih, obletnicah rojstev in smrti − tako smo pripravile 
posnetek ob dnevu reformacije, pa martinovem … Spomnile 
smo na rojaka Antona Sovreta in Franca Kozarja, pripravile 
življenjepis Otona Župančiča z ugankami in Josipa Jurčiča. 
Pripravile smo tudi kviz z desetimi vprašanji o tem, koliko 
občani Hrastnika poznajo knjižnico in njeno delo.

KNJIŽNICAKNJIŽNICA Vsebino pripravlja Knjižnica Antona Sovreta HrastnikVsebino pripravlja Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik

Kaj se bere: Avdio knjige
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KSPKSP

Komunala Hrastnik je v leto 2021 vstopila s pomembno 
novostjo za uporabnike – uvedbo spletne aplikacije 
Komunala.info.

»Sistem Komunala.info je preprost za uporabo in omogoča, 
da lahko uporabniki po spletu kadarkoli preverijo podatke 
o svojem vodomeru, pregledajo izstavljene in plačane ali 
neplačane račune ter sporočajo stanje vodomera,« uvedeno 
izboljšavo pojasnijo na Komunali Hrastnik.

Spletna aplikacija Komunala.info omogoča:
• vpogled v podatke izdanih računov za odjemno mesto,
• vpogled v stanje obveznosti in plačil,
• vpogled v zgodovino odčitkov,
• naročanje na elektronsko obliko računa in
• javljanje stanja vodomera za potrebe obračuna po 

dejanskem stanju.

Navkljub uvedbi novega sistema pa sta še vedno na raz-
polago tudi stara načina sporočanja stanja vodomerov. 

Se še vedno sprašujete, kaj lahko odložite v posamezen 
zabojnik za komunalne odpadke? Potem vam bodo spo-
dnji napotki zagotovo v pomoč. 

Papir, karton
V  zabojnik zelene barve z rdečim pokrovom odlagamo: 
karton, lepenko, ostalo papirno embalažo, časopis, revije, 
zvezke, knjige, kataloge, prospekte, kuverte, ovojni papir, 
papirne vrečke, koledarje, pisarniški papir … Škatle in votlo 
kartonsko embalažo poravnamo in zložimo, da zmanjšamo 
prostornino. S tem prihranimo prostor, sicer je zabojnik pre-
hitro poln. 

Spletna aplikacija Komunala.info

Pri nas doma ločujemo odpadke. Pa pri vas?

»Občani lahko podatke o stanju vodomerov še vedno oddajo 
preko obrazca na naši spletni strani ali po telefonu na šte-
vilki 041 202 802 ali 080 17 05. Sta pa omenjena načina tako 
uporabnikom kot nam manj prijazna, zato želimo občane 
spodbuditi k uporabi novega sistema,« dodajo na Komunali 
Hrastnik.

Za lažji začetek so za občane pripravili tudi nekaj kratkih 
nasvetov, kako uporabljati storitev Komunala.info, ter jih pri-
ložili k mesečnim položnicam, vseskozi pa so na voljo tudi 
na njihovi spletni strani.

Plastika, pločevinke, tetrapak
V  zabojnik zelene barve z rumenim pokrovom odlagamo 
plastenke pijač, plastenke živil (od jogurta, kisa, olja, kečapa 
…), plastenke nenevarnih čistil, pralnih sredstev in mehčal-
cev, plastično embalažo higienskih in kozmetičnih sredstev, 
lončke za jogurt in smetano, posodice za margarino in razne 
namaze, plastične vrečke, ovojno folijo, tetrapake vseh vrst 
(npr. od mleka, sokov, jogurtov …), pločevinke pijač, ploče-
vinke hrane, pokrove kozarcev za vlaganje, drobne plastične 
in kovinske odpadke (npr. manjše posodice) … Plastenke, 
pločevinke in tetrapake stisnemo, jogurtove lončke nalagamo 
enega v drugega.

Steklo
V  zabojnik zelene barve z zelenim ali belim pokrovom odla-
gamo: steklenice pijač in jedi, stekleno embalažo začimb, 
kozmetičnih sredstev, kozarce za vlaganje brez pokrovov, 
steklene kozarce … V ta zabojnik ne odlagamo kristala, por-
celana, okenskega in avtomobilskega stekla.
 
Biološki odpadki
V rjavi zabojnik za biološke odpadke odlagamo: ostanke od 
priprave hrane (zelenjava, sadje, jajčne lupine, lupine orehov, 
lešnikov, kostanja), ostanke kuhane hrane (brez tekočine), 
star kruh, pecivo, kavne filtre, kavno goščo, čajne vrečke, 
odmrle rastline (lončnice in balkonsko cvetje z zemljo), plevel, 
travo, listje, obrezane veje dreves, grmičevja, ki jih razrežemo 

na manjše kose ... V ta zabojnik ne odlagamo surovega mesa. 
Biološke odpadke odlagamo v  zabojnik v papirnatih ali 
biorazgradljivih vrečkah ali zavite v časopisni papir ali brez 
vrečk. Ne odlagamo jih v plastičnih vrečkah. 

Ostali odpadki
V črni zabojnik odlagamo: smeti od pometanja, vrečke 
iz sesalcev, pepel, cigaretne ogorke, celofan, sanitetne 
odpadke (obliže, povoje, vato, higienske vložke, tampone, 
palčke za čiščenje ušes, kozmetične blazinice, vlažilne toa-
letne robčke), kondome, plenice, kosti, iztrebke psov in mačk 
skupaj s peskom, čistilne krpe, gobice za pomivanje posode, 
krtače, igrače, keramične, porcelanaste in kristalne izdelke, 
pisala, žarnice, izdelke iz plute ...

V drugi polovici februarja so nas ogreli malce toplejši sončni 
žarki in zraven zasijali žarki upanja, ko se je v šole po dolgem 
času lahko vrnilo nekaj več učencev in ko smo se po štirih 
mesecih spet lahko začeli gibati po naši deželi. Ja, že obisk 
Ruske steze ali pa nakup v sosednjem mestu se je zdel kot 
romanje nekam daleč.

V našo glasbeno šolo smo se vrnili učitelji in učenci, kar je bilo 
prve dni precej ganljivo, saj smo se lahko končno pogovarjali 
in igrali brez tistih prekinitev, ki smo jih bili vajeni pri pouku 
na daljavo. Tudi nadležnega piskanja in »zmrzovanja« smo 
se končno rešili. Še bolj pomembno pa je to, da smo se spet 
zagledali izven okvirjev (izven tistih od monitorja namreč). 
Seveda pa moramo tako učitelji kot učenci ves čas nositi 
maske, pa vendar je po tako dolgem času pouka na daljavo 
tudi to bolje sprejeto, kot je bilo v spomladanskem valu tega 
nadležnega virusa. Velja pa to le za individualni pouk, saj 
skupinski pouk zaradi mešanja »mehurčkov« še vedno poteka 
preko spleta. Tako se v živo še vedno ne izvajajo nauk o 
glasbi, balet, orkester in komorna igra, pa tudi nastopi še 
ne potekajo v živo. 

Pa vendar smo v tem času preko spleta izpeljali kar nekaj 
nastopov, tudi ob našem največjem kulturnem prazniku. Na 
šolski in občinski proslavi je v počastitev velikega Franceta 
Prešerna nastopilo nekaj naših učencev in tudi učiteljev, 
ob materinskem dnevu so mamice raznežili naši najmlajši 
učenci. V naslednjem tromesečju nas čaka že tradicionalni 
nastop pihalcev, trobilcev in tolkalcev. 

Že sedaj vabimo vse mlajše generacije, da s starši pridejo 
na vpis (praviloma v mesecu maju) in se nam pridružijo v 
naši glasbeni šoli, kjer smo veseli vsakega novega člana. 

Izven okvirjev
Avtorica: Tjaša Šketako Razpotnik  •  Foto: Marjana Stradar

Naša šola je bogatejša za izredno zanimivo pridobitev, in 
sicer fontano miru, kjer lahko učenci bogatijo svojo dušo 
– se sprostijo, odženejo stran negativne misli. Kasneje, ko 
bodo nastopi spet dovoljeni v živo, pa se bodo lahko dobro 
skoncentrirali in v mislih »odslalomirali« med notami, ki jih 
je treba zaigrati na odru.

Za konec pa bi se celoten kolektiv rad zahvalil naši dolgoletni 
sodelavki Dori Trošt in ji zaželel zasluženo »penzijo«, saj je 
vsa ta leta skrbela, da se je šola ves čas svetila in dišala. 

GLASBENA ŠOLAVsebino pripravlja Glasbena šola Hrastnik

Vsebino pripravlja Komunala HrastnikVsebino pripravlja Komunala Hrastnik
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Mladinski center Hrastnik in Študentska organizacija Hrastnik 
(Klub Šoht) sta 26. decembra 2020 skupaj organizirala atrak-
tiven glasbeni spektakel Hï Frozen Underground na precej 
neobičajni lokaciji − v rudniškem rovu, 40 metrov pod površ-
jem, v t. i. remizi, nekdanji delavnici za popravilo visečih 
dizelskih lokomotiv. »V rov smo morali znositi več kot tono 
opreme. Zvočnike, oder, luči, kamere, DJ opremo,« je povedal 
sodelavec MCH Armand Meterc. Zaradi ukrepov za zajezitev 
širjenja okužb s covidom-19 na dogodku seveda ni smelo biti 
zunanjih obiskovalcev, zato so se v MCH in Šohtu odločili, da 
omogočijo kar prenos v živo na Facebooku.

Elektronsko glasbo so v kar dveinpolurnem prenosu vrteli 
trije slovenski didžeji. UnibuU (Klemen Ključevšek), ki je tudi 
predsednik hrastniškega študentskega kluba, je otvoril spek-
takel. Nadaljevala je GLIA (Maja Čeh), zaključil pa je veteran 
slovenske tehno glasbe Veztax (Slave Stojakovič).

Prenos si je do sedaj ogledalo že več kot 5000 gledalcev, 
posnetek si lahko ogledate na Facebook profilu in YouTube 
kanalu Hï Festival.

»Za pomoč pri izvedbi dogodka bi se radi iskreno zahvalili 
Rudniku Trbovlje-Hrastnik, Občini Hrastnik in pa Civilni zaščiti 
Občine Hrastnik,« je še dodala sodelavka MCH Nina Kavzar.

8. februarja vsako leto obeležujemo obletnico smrti naj-
večjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Kot pravi 
mladinska delavka Klavdija Korošec, »se na ta državni praznik 
vedno spodobi pokloniti kulturi in tudi to leto ni bilo drugače. 
Ker pa zaradi omejitev koronavirusa v Mladinskem centru 
Hrastnik nismo mogli organizirati kakšnih večjih dogodkov, 
smo se odločili, da naše občanke in občane razveselimo s 
kulturo na malo drugačen način. S Kulturo mimogrede, kot 
smo jo poimenovali.«

»Naša ideja je bila, da ima vsak mimoidoči možnost prejeti 
delček slovenske kulture, sploh v teh časih, ko je ta okrnjena 
in je dostop do nje možen večinoma preko spleta. Zato smo 
se odločili, da poiščemo in izberemo temeljna dela: pesmi, 
citate, slike naših največjih kulturnikov (pesnikov, pisateljev in 
vizualnih umetnikov) jih zavijemo v ovojnico in jih razobesimo 
po naši lepi občini. Opremljena pisemca so bila dostopna na 
izložbi Zmajeve luknje, pred mladinskim centrom, v parku pri 
Osnovni šoli narodnega heroja Rajka Hrastnik in na ograji 
pred trgovino Cikcak.«

V Mladinskem centru Hrastnik še vedno nadaljujejo z njiho-
vim MCH TV programom. Za valentinovo so tako pripravili 
delavnico za izdelavo čokoladnih pralinejev, saj zagovarjajo 
ročno izdelana in unikatna darila. Za pustovanje pa ste si 
lahko ogledali izdelavo prikupne pustne maske – ki je hkrati 
še praktična, saj se jo lahko uporabi tudi za zaščito in prepre-
čevanje širjenja covida-19.

Kot je za naš časopis povedala mladinska delavka in koor-
dinatorka kampanje za Hrastnik Klavdija Korošec, tudi v 
Mladinskem centru Hrastnik podpirajo predlog za redefini-
cijo kaznivih dejanj posilstva in spolnega nasilja po modelu 
»samo ja pomeni ja«, ki ga predlaga Inštitut 8. marec, saj 
menijo, da so trenutni zakoni zastareli in neustrezni. 

Ob tem dodaja: »Želimo si pravico in zaščito žrtev spolnega 
nasilja, preprečiti njihov molk ter obuditi njihovo in naše 
zaupanje v sodni sistem. Skrajni čas je, da odgovornost in 
posledice prevzame krivec in ne žrtev.«

Prav tako so v mladinskem centru zbirno mesto za vaše na 
upravni enoti overjene obrazce. 
K njim jih lahko prinesete vsak dan v tednu med 9. in 15. uro. 
Podpisi se zbirajo vse do 17. aprila.

Hï Frozen Underground Kultura mimogrede

MCH TV

Kampanja »Samo ja pomeni ja«

MLADI MLADIVsebino pripravlja Mladinski center Hrastnik Vsebino pripravlja Mladinski center Hrastnik
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V sodelovanju z Večgeneracijskim centrom Zasavje in 
bukvarno Zmajeva luknja so v Mladinskem centru Hrastnik 
pripravili nov medgeneracijski projekt in ga simpatično poi-
menovali »Babice in dedki pripovedujejo«.

»Ob sobotnih večerih boste tako lahko prisluhnili slovenskim 
ljudskim pravljicam v interpretacijah starejših občanov naše 
občine,« je povedala idejna vodja projekta Nina Kavzar. V 
mirnejši spanec nas bo tako zazibal glas Mateja Kaiserja, 
amaterskega igralca marionetnega gledališča Jurček, upo-
kojene profesorice slovenščine in superbabice Fanči Moljk 
ter Milene Zupan, članice bralnega kluba Zmajeve luknje. 

Larisa Leva je svojo pesem Le en pogled, ki jo je dobila 
za nagrado od Mladinskega centra Hrastnik, predstavila 
18. decembra 2020. Prav na ta dan bi morala imeti tudi 
samostojni akustični koncert v Hrastniku − mestu, kjer je 
leta 2020 pričela živeti svoje sanje, a koronakriza je imela 
zanjo drugačne načrte. Koncerta ni mogla izpeljati s publiko, 
kot si je želela, zato je pripravila poseben spletni koncert iz 
Delavskega doma Hrastnik, ki se je 31. januarja 2021 predva-
jal na YouTube kanalu Slovenske note. Vabljeni, da si koncert, 
ki bo kmalu nabral tisoč klikov, ogledate, saj sta s pianistom 
Aljažem Šumejem pričarala ogromno dobre slovenske in 
tuje glasbe. 31. januar pa je bil za Lariso poseben tudi zato, 
ker je na ta dan dopolnila 14 let. Njene besede so tako pred 
koncertom bile: »Veste, kaj si želim letos za rojstni dan? Vas! 
Vas, da se mi pridružite virtualno na mojem prvem spletnem 
koncertu. Boste moje najlepše darilo letos?« 

Slovenska nota 2021 se je  uradno začela. 19. februarja 2021 
je organizacijska ekipa na spletni strani www.slovenskanota.
si objavila Pravila Slovenske note 2021, finalni večer pa se 
letos obeta 18. septembra ob 20. uri v živo iz Delavskega 
doma Hrastnik. Ali bo dogodek potekal s publiko ali bo zgolj 
virtualni dogodek, bo odvisno od takratnih epidemioloških 
omejitev. A kot se je napovedovalo, se v letu 2021 obeta precej 
sprememb. Na Slovenski noti 2021 se tako ne bodo predstavili 
neuveljavljeni pevci in pevke s priredbami slovenskih pesmi, 
marveč se bodo predstavili neuveljavljeni slovenski izvajalci 
in izvajalke s svojimi avtorskimi, izvirnimi pesmimi. Tako Nota 
v letu 2021 odpira vrata tistim pevkam in pevcem, ki že imajo 
svoje pesmi, a iščejo dobro platformo, kjer bi svoje pesmi 
predstavili širši publiki. Zmagovalna pesem bo za nagrado 
izšla preko uveljavljene slovenske glasbene založbe Menart 
Records. Nove finalne pesmi in posledično nove finalistke ter 
finaliste bo organizacijska ekipa predstavila v maju 2021.

Babice in dedki pripovedujejo Spletni koncert zmagovalke Slovenske note 2020 

Pričenja se Slovenska nota 2021!

Nova rubrika, ki so jo na socialnih omrežjih (Facebook in 
Instagram) konec januarja začeli objavljati v mladinskem 
centru. »Kdo so Mladinci?« smo vprašali strokovno sode-
lavko Mladinskega centra Hrastnik Nino Kavzar. »Tako smo 
v MCH-ju poimenovali vse mlade (15−29 let), ki živijo v naši 
občini in so zanimivi, drugačni, inovativni, perspektivni, 
radovedni, imajo zanimiv hobi, poklic, zanimanje, študij, 
idejo ... Želimo jim dati možnost in prostor, da se predstavijo 
Hrastniku.«

Do sedaj so predstavili 7 mladih, ki pokrivajo različna pod-
ročja: Simon Žlak, pevec skupine Warning, Zala Logar, ki 
oblikuje leseno pohištvo, sestri Tajda in Tamara Šrot, ki ustvar-
jata veganske specialitete, Darko Jorgić, naš najuspešnejši 

Mladinci

igralec namiznega tenisa, Lara Jerkovič, študentka govora na 
AGRFT, ter Nejc Ašič, idejni vodja Slovenske note ter bodoči 
psiholog.

»Seznam Mladincev, ki jih bomo predstavili v rubriki, je zelo 
dolg in zelo me veseli, da v občini premoremo toliko talenti-
ranih in zanimivih mladih. Odzivi na objave so super in mladi, 
ki jih kontaktiramo za rubriko, so zelo veseli in počaščeni, 
da smo se spomnili na njih in da opazimo njihov talent,« je 
povedala Kavzarjeva.

Mladince lahko spremljate vsak petek na Facebooku in 
Instagramu Mladinskega centra Hrastnik. 

Snemanje pravljic je ob upoštevanju vseh predpisov potekalo 
v romantični in z domačnostjo prežeti bukvarni Zmajeva 
luknja na Dolu. Posnetke si lahko ogledate na Facebook in 
YouTube strani Mladinskega centra Hrastnik.

»Zaenkrat imamo pripravljene in posnete 4 pravljice, s pro-
jektom pa želimo nadaljevati, tako da ob tej priliki vabim vse 
babice in dedke, ki lepo in tekoče berejo in jim ni nerodno 
pred kamerami, da se javijo v mladinski center in z vese-
ljem jih bomo vključili v projekt,« je za konec še povedala 
Kavzarjeva.

MLADI MLADIVsebino pripravlja Mladinski center Hrastnik Vsebino pripravlja Mladinski center Hrastnik
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Osnovna šola je na predpraznični petek obeležila Prešernov 
dan s prav posebno proslavo. Vse niti sta v rokah držala 
učenca Val in Matevž ter kovala načrte, kako proslavo izpe-
ljati tako, da bi si jo od začetka do konca z veseljem ogledali 
prav vsi učenci. Ker mlade glave premorejo ogromno domi-
šljije, sta na plan prišla z odlično idejo – v goste povabiti 
znane obraze kot povezovalce proslave, ki bi nas razveselili 
s kratkim javljanjem med točkami nastopajočih učencev na 
različnih področjih. Scenarij je spisal učitelj Tadej Kralj, za 
montažo pa poskrbel Joni Sotošek. 

Vabilu k sodelovanju se je prijazno odzval operni pevec in 
nekdanji član skupine Eroika, Aljaž Farasin, ki je s prekrasno 
zapeto himno poskrbel za slovesen uvod. Naša Hrastničanka, 
novinarka Anja Markovič, je v prazničnem vzdušju spod-
budno nagovorila vse zbrane gledalce pred malimi ekrani. 
Član skupine Čuki, Jože Potrebuješ, je predstavil refren 
novejše otroške skladbe Mravljica in napovedal deklamacijo 
učencev 2. č. Ti so se predstavili s pesmijo učiteljice Natalije 
Selinšek Šola doma. Glasbenik, imitator in voditelj Tilen Artač 
nas je nasmejal z imitiranjem pesnice Svetlane Makarovič 
in napovedal naslednjo glasbeno točko Ele Ramšak, ki je 
na citre zaigrala skladbo Ferija in Ditke Ne bodi kot drugi. 
Pisateljica in igralka Desa Muck je s svojevrstnim smislom 
za humor napovedala točko učencev OŠ s prilagojenim 
programom. Učenci nižjega izobrazbenega standarda so 
nam prebrali posamezne odlomke Prešernove pesnitve 
Povodni mož, napeto dogajanje pa podkrepili še z odlično 

Proslava ob slovenskem 
kulturnem prazniku – 
Prešernovem dnevu

Avtorja: IS, TK

OŠ narodnega heroja Rajka je v petek, 8. januarja, pra-
znovala. Na dan, ko je leta 1943 padel Pohorski bataljon, 
se spominjamo Jožeta Meniha, oziroma Rajka Knapa, čigar 
ime ponosno nosi naša šola. Kljub nenavadnim razmeram, 
v katerih je potekal pouk, smo se potrudili, da je bil praznični 
petek nekoliko drugače obarvan.

»Jože Menih Rajko je bil znan po svojem pogumu, jeklenem 
značaju in močni volji. Vse to so značajske lastnosti, ki jih 
danes ponovno potrebujemo bolj kot kdaj koli prej,« je v uvo-
dnem nagovoru učencem nekaj vzpodbudnih besed namenil 
župan Marko Funkl. Prepričan je bil, da bomo s skupnimi 
močmi premagali težavno situacijo in se vrnili v šolske klopi, 
ki smo jih sredi februarja z veseljem zopet zasedli.

Takrat pa smo s poukom nadaljevali, kot smo že vajeni, na 
daljavo … Najprej smo se nekaj novega naučili oz. obnovili 
svoje znanje o Pohorskem bataljonu in znamenitem hrastni-
škem borcu, nadaljevali pa v modernejšem duhu – tema, 
ki smo jo izbrali, je bila: Hrastnik, turistično mesto. Mlajši 
učenci so tako ustvarjali različne letake, izdelovali družabne 
igre in migali s Hrastkom, starejši pa so se, seveda, projekta 
lotili »bolj zares«. Vsak oddelek je preko videokonference 
izvedel dve delavnici. Uvodoma se nam je iz Turistično-
informacijskega centra javila Jasmina Janjić in nam podrobno 
predstavila turistično ponudbo Hrastnika. Učenci predmetne 

Dan šole
Avtorja: IS, TK

stopnje so nato po skupinah raziskovali dejavnosti na kul-
turnem področju s poudarkom na osebnostih Hrastnika in 
festivalskega dogajanja skozi lokalno časopisno produk-
cijo Hrastovega lista. Likovno in tehnično ustvarjanje jih je 
spodbudilo k izdelovanju smerokazov za pomembnejše 
ustanove in k oblikovanju novih logotipov z že znanimi sim-
boli Hrastnika. Izdelali so zemljevid turističnih znamenitosti 
domačega kraja in okolice ter se poglobili na področju kuli-
narike (funšterc, krumpantoč). Na jezikovnih delavnicah so 
prevajali poimenovanja posameznih jedi v angleščino in 
spoznavali zasavsko narečje s pisanjem slovarčka. 

Dan šole je tako minil v prijetnem ozračju in vsem sodelujo-
čim prinesel tudi nekaj nujno potrebne sprostitve. Sploh ker 
sta petku sledili sobota in nedelja … 

dramsko uprizoritvijo. Olimpijec Peter Kauzer se je javil iz 
toplih krajev, kjer se intenzivno pripravlja na nove izzive, 
in napovedal točko nogometnih mojstrov. Enej Tatlić, Anis 
Hotić in David Maksimović so svoje spretnosti kljub mrazu 
dokazali z žongliranjem. Glasbenik Sašo Avsenik je raztegnil 
meh in nam izdal, zakaj igra samo vesele pesmi. Njegovemu 
zgledu je sledila tudi Hana Zavrl, ki je na harmoniko zaigrala 
znano Avsenikovo Na avtocesti, ob njenem posnetku pa sta 
se zavrtela Jaka in Jona Špacapan. Zadnjo glasbeno točko 

Aline Jularić s citrami so naznanili slavni štirje prijatelji z 
Radia 1 – Denis Avdić, Anja Ramšak, Jana Morelj in Miha 
Deželak. Domišljeno in malce drugačno šolsko proslavo je 
s svojo mislijo sklenila operna pevka Irena Yebuah Tiran, ki 
je napovedala govor ravnateljice Polone Dolanc. 

Če smemo na koncu dodati še … Med nastajanjem proslave je 
sodelovalo veliko dobrih ljudi, ki se jim v imenu naše šole naj-
lepše zahvaljujemo. Ponovno smo dokazali, da je v slogi moč! 

PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCA Vsebino pripravlja OŠNH Rajka Hrastnik PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCAVsebino pripravlja OŠNH Rajka Hrastnik
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Kljub temu da so se učenci precej časa šolali od doma, pa 
se jim je v pustnem tednu nasmehnila sreča, saj so lahko vsi 
ponovno stopili skozi šolska vrata. Kakšno veselje je to bilo. 
Ogromne nasmehe je na obraze narisal tudi pustni torek, ko 
skozi vrata naše šole niso vstopili le učenci in učitelji, ampak 
veliko različnih pustnih šem.

Si lahko mislite, da ta dan z učenci niso bili učitelji, temveč 
klovni, kavboji, zdravniki, učitelji na daljavo, oblaki, miške, 
gusarji, pikapolonice itd.? Tudi ravnateljice in njenih pomoč-
nic ni bilo v šolo, saj so na njihova mesta prišle lažne novice, 
ki so ta dan vodile našo šolo.  

Kot se za takšen dan spodobi, smo si za malico vsi privo-
ščili slasten pustni krof in mleko, učenci pa so dan preživeli 
veselo in norčavo z razredniki. In kaj smo počeli? Vse mogoče. 
Veliko razredov je izdelovalo pustne maske, plesalo in pelo, 
spet drugi so se pogovarjali o pustnih običajih, zgodovini in 
izvoru pusta, o tradicionalnih pustnih maskah in še marsičem. 
Manjkalo ni niti družabnih iger in gibanja na svežem zraku. 
Prav vsi pa smo s skupnimi močnimi poskrbeli še za to, da so 
se šolska okna in hodniki odeli v pomladno podobo. 

Več o tem veselem dnevu ali pustu na Osnovni šoli naro-
dnega heroja Rajka Hrastnik pa naj povedo fotografije. 

Pust nasmejanih ust
Avtorica: Maja Klep 

Izbira osebnega zdravnika je pomembna z vsaj dveh vidikov 
− z vidika posameznika in tudi zdravstvenega doma. 

Vsak posameznik ima pravico izbrati osebnega zdravnika, 
ki opravlja dejavnost kot splošni zdravnik, ginekolog in 
zobozdravnik. Z opredelitvijo osebnega zdravnika oseba 
pridobi pravico do zdravstvenega varstva, torej do vseh sto-
ritev, ki jih v okviru različnih zavarovanj javno zdravstvo nudi.

Za zdravstveni dom vsaka opredelitev pomeni povečan 
odstotek glavarine, ki je osnova za financiranje. Večja je 
opredeljenost, več sredstev zdravstveni dom pridobi za 
izvajanje dejavnosti. Pri glavarini ni pomembno, da oseba 
dejansko koristi zdravstvene storitve, pomembno je le, da 
oseba izbere osebnega zdravnika.

Osebnega zdravnika izberete s podpisom izjave o izbiri, 
ki jo prejmete v zdravstvenem domu. Zaposleni zdravniki 
v ambulantah družinske medicine v Zdravstvenem domu 
Hrastnik, ki jih lahko izberete kot osebne zdravnike, so:
• Vesna Trifoni, dr. med., spec. druž. med.;
• Muamer Mušić, dr. med., spec. druž. med.;
• Dragan Ristić, dr. med., spec. druž. med.

Na Dolu pri Hrastniku smo organizirali novo zobozdra-
vstveno ambulanto za otroke in odrasle z zobozdravnico 
Saro Zlatanovsko, dr. dent. med., ki jo lahko otroci in odrasli 
izberete za svojo osebno zobozdravnico.

Družinska medicina je znanstvena veda, usmerjena v 
primarno zdravstveno varstvo, kar pomeni delo v okviru zdra-
vstvenih domov. Izvaja jo družinski zdravnik, ki pacientom 
zagotavlja prvi stik in neomejen dostop do zdravstvenega 

Pomembnost izbire osebnega zdravnika
Avtor: Gregor Pajić, direktor ZD Hrastnik

varstva in se ukvarja z vsemi vrstami zdravstvenih težav ne 
glede na starost, spol ali druge osebne značilnosti, zato je 
pacientov prvi svetovalec. Poleg tega sodeluje z drugimi 
zdravniki specialisti ter za bolnika prevzema vlogo posred-
nika. Osredotočen je na posameznika, njegovo družino in 
skupnost ter skrbi za dolgoročno oskrbo bolnika. Zdravnik 
družinske medicine uporablja svoje znanje in zaupanje bol-
nika oz. pacienta pri preprečevanju in zdravljenju vseh vrst 
bolezni ter pomaga tistim, ki so neozdravljivo bolni.  

Za Zdravstveni dom Hrastnik je bilo leto 2020 težko. Po 
odhodu zdravnice smo izvajali storitve v omejenem obsegu, 
v mesecu avgustu pa nas je za vedno zapustil zdravnik dru-
žinske medicine in naš strokovni vodja. Obe odsotnosti sta 
pomenili vnovične opredelitve pacientov. Veliko ljudi se še ni 
na novo opredelilo za osebnega zdravnika in tako ostajajo 
neopredeljeni.

Zaposleni v Zdravstvenem domu Hrastnik pozivamo vse 
občanke in občane Hrastnika, da izberejo osebnega zdrav-
nika, zaposlenega v Zdravstvenem domu Hrastnik, saj s tem 
prispevajo k večji opredeljenosti in s tem k boljšim rezulta-
tom, kar posledično pomeni primernejše in boljše pogoje 
za delo v zdravstvenem zavodu, boljšo opremljenost in 
boljše zdravstveno varstvo za vse paciente in prebivalce 
občine Hrastnik.

Če želimo imeti zdravstveni dom v občini, je najmanj, kar 
lahko storimo, da v Zdravstvenem domu Hrastnik izberemo 
osebnega zdravnika. Zaposleni bomo storili vse, da poskr-
bimo za preventivno in kurativno zdravstveno varstvo vsem 
prebivalcem občine Hrastnik.

PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCA Vsebino pripravlja OŠNH Rajka Hrastnik ZDRAVSTVENI DOMVsebino pripravlja Zdravstveni dom Hrastnik
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Vključevanje v različne projekte pomeni za vrtec obogatit-
vene aktivnosti in usvajanje novih znanj. Na lokacijah vseh 
enot Vrtca Hrastnik zaznavamo problematiko v povezavi 
s prometom. Ne le da gre povsod za veliko pomanjkanje 
parkirnih mest, tudi glavna cesta je v neposredni bližini vseh 
enot. Promet velja za enega največjih onesnaževalcev zraka 
in povzročitelja podnebnih sprememb. Zavedamo se, da 
sodoben način življenja ni trajnosten, torej svoje potrebe 
zadovoljujemo na načine, ki ogrožajo našo prihodnost in 
prihodnost naših potomcev.

Odločeni, da tudi mi naredimo korak v pravo smer, že drugo 
leto sodelujemo v projektu Trajnostna mobilnost. Otroke in 
posledično starše skušamo osvestiti v tej smeri, jih spodbuditi 
in naučiti uporabe drugih možnosti izbire potovalnih navad.
 
Če boste vprašali otroke, si večina želi priti v vrtec s skirojem, 
peš skupaj s prijatelji, s skupnim prevozom … ker bi bilo to 
zabavno! Vsakodnevno hitenje skozi obveznosti nas sili k 
temu, da v čim krajšem času opravimo čim več. Res je tudi, da 
smo v dani situaciji glede ukrepov za zajezitev širitve virusa 
nekoliko omejeni, a trudimo se iskati alternativne rešitve. 
Virus, verjamemo, bo enkrat »odšel«, narava, okolica, zrak 
pa bodo ostali. Od vseh nas je odvisno, v kakšnem stanju. 
Čutimo se soodgovorni, zato smo pristopili k projektu z vso 
vnemo in odgovornostjo. 

Zakaj potovati trajnostno? Ker s tem prispevamo k zmanj-
šanju stroškov za prevoz, boljše se počutimo, ko smo fizično 
aktivni, dokazano se zmanjšuje stres, boljša je kvaliteta zraka 
in življenja v kraju, učinkovitejša raba energije in zmanjšujejo 
se emisije CO2. Torej? Na pot se podajmo peš, s kolesom, 
skirojem, v družbi s prijatelji, sorodniki, več oseb v enem 
vozilu, uporabimo javni prevoz … Lepo nam bo! Kot nekoč. 
Le »zločesti« virus naj še izgine!

28. februarja pod okriljem društva Viljem Julijan obeležujemo 
svetovni dan redkih bolezni. Namen projekta je spodbuditi 
sprejemanje drugačnosti, empatije, solidarnosti, pozornosti, 
spoštovanja in sočutja ter širiti ozaveščenost o obstoju redkih 
bolezni in pomenu medsebojne podpore.

V vseslovenskem projektu »Srčna pisma za male borce« vsi 
trije oddelki na enoti Sonček sodelujemo že tretje leto. V ta 
namen v znak podpore in sočutja ustvarjamo srčna sporočila 
za bolne otroke in njihove družine.

V jutranjem krogu smo se pogovarjali o otrocih z redkimi 
boleznimi in naredili načrt, na kakšen način bomo ustvarili 
naša letošnja sporočila podpore. Otroci so podali zamisli in se 
lotili ustvarjanja. Tema ustvarjanja se je otrok zelo dotaknila, 
želeli so si, da bi bile njihove risbe borcem in borkam všeč. Za 
risanje smo si vzeli čas in na risbah upodobili različne detajle. 
Otroci so bili zelo motivirani, miselno dejavni in ustvarjalni.

Nastali so čudoviti likovni izdelki, na katere so bili otroci zelo 
ponosni. Izdelke otrok smo fotografirali in jih skupaj z lepimi 
in vzpodbudnimi sporočili poslali preko elektronske pošte 
otrokom in njihovim družinam. Iz likovnih izdelkov otrok smo 
ustvarili plakat, ki smo ga razstavili v garderobi našega vrtca. 

V Vrtcu Hrastnik že dlje časa uspešno sodelujemo tudi v 
projektih Korak k sončku in Mednarodni dan strpnosti. Oba 
projekta temeljita na inkluziji, razumevanju, spoštovanju ter 
sprejemanju drugačnosti. Otroke skozi vse leto preko različ-
nih dejavnosti navajamo na strpnost in sočutje do bližnjega, 
spoštovanje drug drugega, spodbujamo in krepimo socialne 
stike ter dajemo poudarek nematerialnim vrednotam.

Naš moto je: »Biti strpni, biti sprejeti, biti povezani in biti 
drug z drugim!«

Republiški projekt 
Trajnostna mobilnost

Sončki in »Srčna pisma 
za male borce«

Avtor: Maja Petan Majcen, ravnateljica Avtorica: Mirjam Rupar

Danes res je čuden dan,
še bolj čuden kot iz sanj.
Kaj vse sem doživel,
zato pa sem kot duhec bel.

Videl sem pirate tri
in pa zmaja, ki leti.
Račka igrala je na flavto,
goska pa vozila avto.

Gledal kačo, ki stoji,
miš se mačke ne boji.
Slona, ki na tablo riše,
zajčka, ki v zvezek piše. 

Žaba se z glavnikom češe,
medo v ritmu glasbe pleše. 
To sem videl na sprehodu,
maškare so na sprevodu. 

Avtor: Damir Beganović

Maškarada

Pošast

Mami, mami, zakaj ne morem ven?
Rad bi se šel igrat s prijatelji.

Zato ker …

Je zunaj pošast, ki čaka in čaka,
na vse nas preži, od jutra do mraka. 

Vedno je lačna, nikoli ni sita
vsem je nevidna, dobro je skrita.

Požrla bi vse, male velike,
ima strašne zobe, je čudne oblike.

Čeprav tako grozna, vsi smo spoznali,
le če smo skupaj, jo bomo ugnali.

Zato smo doma, se skupaj držimo,
kmalu bo konec, kmalu bo mimo. 

Ti pa moj sine, se nimaš kaj bati,
tukaj sva s tabo, mami in ati. 

Avtor: Damir Beganović

VRTČEVSKE ISKRICE Vsebino pripravlja Vrtec Hrastnik VRTČEVSKE ISKRICEVsebino pripravlja Vrtec Hrastnik
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Občinski sveti občin zasavske razvojne regije, kamor od 
letošnjega leta spada tudi Litija, so sprejeli nov Odlok o usta-
novitvi Razvojnega sveta Zasavske regije 2021–2027. Skladno 
z odlokom je dosedanjemu svetu ob zaključku finančne 
perspektive 2014−2020 potekel mandat, zato je bilo treba 
izvesti postopek imenovanja novih članov sveta. Regionalna 
razvojna agencija Zasavje je pozvala predstavnike občin, 
gospodarstva in nevladnih organizacij (NVO), da izvedejo 
volitve oz. imenovanja v razvojni svet.

Direktor RRA Zasavje Jani Medvešek je ob tem povedal, da 
bo prva ključna naloga novo oblikovanega razvojnega sveta, 
ki ga sestavlja 20 članov (8 predstavnikov lokalnih skup-
nosti, 8 predstavnikov gospodarstva in 4 predstavniki NVO) 
priprava in sprejem Regionalnega razvojnega programa 
(RRP). »V prihodnjih mesecih bo RRA Zasavje organizirala 
srečanja, razprave in delavnice za čim širši krog prebivalcev 
naše regije z vseh področij delovanja. Z novim razvojnim 

V zasavski in savinjsko-šaleški regiji se že od marca 2020 
na pobudo Regionalne razvojne agencije Zasavje izvaja 
tehnična pomoč Evropske komisije, ki je namenjena izdelavi 
nacionalne strategije za prestrukturiranje premogovnih regij 
in območnih načrtov za pravični prehod obeh regij. Pomoč 
iz novega evropskega Sklada za pravičen prehod (SPP) se 
mora usmeriti predvsem na izboljšanje bivanjskih pogojev in 
prometne infrastrukture v regiji. Posebna pozornost pa mora 
biti namenjena podpori podjetništvu, da bo lahko vsaj delno 
nadomestilo 5000 delovnih mest, ki so bila v regiji izgubljena 
zaradi opustitve premogovne dejavnosti.  

Sredi marca je Ministrstvo za infrastrukturo pričelo z javno 

Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) sodeluje v 
mednarodnem projektu RAMSAT, katerega namen je revi-
talizacija odročnih in hribovitih predelov regij s pomočjo 
trajnostnega turizma. V okviru projekta se vzpostavlja tudi 
medregionalna rudarska pot, ki so jo poimenovali Pot Srečno. 
Pot je dolga kar 40 kilometrov, poteka pa vse od občine 
Laško, prek Hrastnika in Trbovelj do rudarskega muzeja v 
Kisovcu. Rdeča nit poti je − vsem krajem skupna - rudarska 
dediščina. V občini Hrastnik so tako ob zanimivih turističnih 
točkah povezanih z rudarsko tradicijo že postavili informa-
tivne table, kmalu pa se te obetajo tudi drugje. 

V štiriletnem projektu Ramsat sodelujejo partnerji iz šestih 
evropskih držav – Romunija, Portugalska, Španija, Slovenija, 
Bolgarija in Severna Irska, večina aktivnosti pa trenutno, 
razumljivo, poteka prek spletnih orodij. RRA Zasavje je tako 
na zadnjem tematskem seminarju predstavila zasavsko 
naravno dediščino s poudarkom na območjih Nature 2000 
in nekaj primerov dobrih praks v ekoturizmu na področjih 
planinarjenja, kolesarstva, podeželskega turizma in vodnih 
športov ter ozaveščanja mlajših generacij o pomembnosti 
ohranjanja narave skozi različne dejavnosti.

Za aktivno mednarodno promocijo trajnostnega zasavskega 
turizma pa skrbi tudi evropski projekt PRONACUL. V tem 
projektu je RRA Zasavje vodilni partner in tako bo Zasavje 
v naslednjih dveh letih za spodbujanje naravne in kulturne 
dediščine deležno dobrih 250.000 evrov. V sklopu projekta 
bo obiskovalcem Zasavja na voljo tudi električno vozilo, ki 
bo povezovalo šest območij Nature 2000 v Zagorju. Poleg 
virtualne zbornice, ki bo delovala prek spletne platforme kot 
posvetovalno telo za razvijalce turizma, pa bo vzpostavljena 
tudi regionalna tematska pot, ki se bo s partnerskimi desti-
nacijami povezala v regionalno tematsko pot, katere cilj je 
umestitev med Kulturne poti Sveta Evrope.

Nov razvojni svet in razvojni program zasavske regije

Milijoni iz Sklada za pravičen prehod tudi v Zasavje?

Interreg projekti združujejo občine in regije 
programom bomo skupaj oblikovali dolgoročne razvojne 
ukrepe in projekte, ki se jih lahko umešča v ustrezne pro-
grame sofinanciranja.« 

Grobi osnutek programa je razvojna agencija že pripravila 
na podlagi projektnih predlogov, ki so jih posredovali zasa-
vske deležniki v regionalnem razvoju. »Mnogi od njih so že 
aktivno sodelovali pri pripravi strateškega dela razvojnega 
programa, številni pa so se aktivno vključili tudi v pripravo 
območnih načrtov za pravičen prehod Zasavja. Aktivnosti na 
tem področju so bile v zadnjem obdobju v vseh segmentih 
resnično intenzivne. Razprave so marsikdaj presegle zgolj 
okvir Sklada za pravičen prehod, kar je odlično izhodišče za 
pripravo celotnega RRP,« je še povedal Medvešek in zaključil, 
da nam bo samo z medsebojnim zaupanjem in sodelova-
njem uspelo pripraviti nabor skupnih projektov za pripravo 
kvalitetnega, inovativnega in drznega razvojnega programa, 
ki ga naša regija še kako potrebuje.

razgrnitvijo in javno obravnavo omenjene Nacionalne stra-
tegije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih 
regij v skladu z načeli pravičnega prehoda in dopolnjenega 
okoljskega poročila. Strategija za Zasavje opredeljuje smer 
razvoja do leta 2040 po harmoničnem scenariju, ki predvi-
deva uravnotežena vlaganja v človeške vire in podjetništvo. 
Javna razgrnitev in objava strategije, ki bo osnova za črpanje 
sredstev iz evropskega Mehanizma za pravični prehod, je 
potekala med 15. 3. in 15. 4. 2021.

Na poziv za prijavo projektov prestrukturiranja so občine, 
podjetja in organizacije prijavile skoraj 50 projektov, ki bi 
potencialno lahko bili podprti s sredstvi Sklada za pravični 

prehod. Koliko evropskih sredstev iz tega sklada bo na koncu 
pristalo v Zasavju, je še neznanka, vendar je spodbudno 
dejstvo, da bo slovenskim premogovnim in energetsko inten-
zivnim regijam v novi evropski finančni perspektivi na voljo 
preko 248 milijonov evrov.

Med prijavljenimi zasavskimi projekti za SPP tako najdemo 
sanacije degradiranih površin in njihove ureditve v sta-
novanjska in poslovna območja, postavitve novih tovarn, 
modernizacije proizvodnih procesov v obstoječih podjetjih, 
podporo malim in srednjim podjetjem, postavitve razi-
skovalnih centrov, fotovoltaike in prekvalifikacije delovne 
sile. Trenutno poteka ocenjevanje in potrjevanje projektov, 

potrjeni projekti pa bodo uvrščeni v območni načrt za pra-
vični prehod Zasavja, s čimer bodo pridobili prednost pri 
financiranju iz Sklada. Območni načrt za pravični prehod 
Zasavja naj bi bil predstavljen s strani Vlade RS in Evropske 
komisije v prihodnjem mesecu. 

Župani iz zasavske in savinjsko-šaleške regije so medtem 
podali pobudo Ministrstvu za gospodarski razvoj in teh-
nologijo, da se obema regijama prizna poseben status 
premogovnih regij. Ta status bi regijama omogočil posebno 
obravnavo pri dodeljevanju sredstev za regionalni razvoj 
in s tem pomagal ujeti korak z bolj razvitimi slovenskimi in 
evropskimi regijami.

RRA RRAVsebino pripravlja RRA Zasavje Vsebino pripravlja RRA Zasavje
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Če delimo poklice na ženske in moške, 
se odpovemo polovici potenciala
Avtor: Nejc Ašič

Intervju z inženirko Niko Mlinarič

AFormX ekipa

Nika Mlinarič, 28-letna Hrastničanka, magistrica fizike, 
nominiranka za inženirko leta 2019 in rudarska princesa 
2019 je že več kot tri leta redno zaposlena v trboveljskem 
letalskem podjetju AFormX, kjer dela v razvoju. Mlada 
uspešna inženirka, ki se je odlično znašla v pretežno 
moškem svetu tehničnih in inženirskih poklicev. S 
čim vse se fizičarka iz Prapretnega ukvarja? Kateri so 
dosežki na njeni dosedanji kratki, a izredno uspešni kari-
erni poti? Kaj vse načrtuje? Kako komentira zasavsko 
gospodarstvu? Kakšen je njen pogled na vlogo ženske 
v inženirstvu? In kaj bi svetovala vsem mladim, ki se 
soočajo s pomembnimi kariernimi odločitvami v tem 
trenutku? Vabljeni k branju intervjuja z Niko. 

Nika, sprva ti moramo čestitati za nominacijo za inženirko 
leta 2019, s katero so te nagradili zaradi tvojega razvija-
nja novih rešitev za letalsko podjetje AFormX iz Trbovelj, v 
katerem si zaposlena. Kaj ti pomeni to priznanje?
Izbor za inženirko leta izpostavi deset inženirk z različnih 
področij, ki imajo potencial, da s svojo zgodbo navdihnejo 
mlada dekleta, da bi se odločila za tehnične študije in poklice. 
Bila sem počaščena, da so me v službi, kjer so me predla-
gali, in v komisiji izbora prepoznali kot takšen zgled. Hkrati 
mi nominacija predstavlja tudi odgovornost, saj naj bi bile 
nominiranke ambasadorke za inženirske poklice. Celotna 
izkušnja mi bo ostala v zelo lepem spominu, saj sem med 
samim izborom spoznala mnogo izjemnih žensk in inženirk, 
ki so navdihnile tudi mene.

Kot rečeno, si letalska inženirka v trboveljskem podjetju 
AFormX, ki je nepogrešljiv del pri razvoju simulatorjev lete-
nja za Pipistrelova letala. Kaj tvoje delo pravzaprav vse 
obsega?
Največ delam na razvoju letalskih simulatorjev, kar konkre-
tno pomeni, da veliko časa preživim za računalnikom, kjer 
delam z različnimi že obstoječimi programi in simulatorskimi 
okolji, ter tudi programiram. Eden bolj zanimivih projektov v 
zadnjem času je projekt, ki ga delamo skupaj z DDT Labom, 
kjer smo naredili simulator, ki ga lahko upravljaš z mislimi, 
v katerem smo povezali računalniško možganski vmesnik 
s simulatorskim okoljem in očali za navidezno resničnost.

Magistrirala si iz fizike na fakulteti za matematiko in fiziko. 
Sedaj si se z izobrazbo, za katero si dejala, da je precej 
teoretično usmerjena, zaposlila v gospodarstvu. Kako 
uporabljaš teoretično znanje fizike v svoji praktični gospo-
darski panogi? In koliko novega znanja si morala pridobiti 
v gospodarstvu?
Res je, študij fizike je precej teoretičen in velikokrat za dolo-
čena znanja, ki jih pridobivaš, ne veš, ali ti bodo v praksi 
sploh kdaj prišla prav. Delo v gospodarstvu je precej bolj 
ciljno naravnano, obstaja vizija, kaj in kdaj naj bi bil končen 
produkt, in teoretično znanje je samo ena od njegovih kom-
ponent. Vedeti moraš, kako se vklopi v prakso, na hitro se 
naučiš kakšnih čisto mehanskih inženirskih stvari in tega, da 
začneš razmišljati, kako bo izdelek sprejet na trgu, kakšno 
dodano vrednost bo prinesel uporabniku in tako naprej. Je 

pa bil študij fizike vsekakor odlična osnova. Eden od najpo-
membnejših doprinosov, ki mi jih je dal, je poseben način 
razmišljanja, ki mi pomaga pri reševanju problemov. Ves 
čas te namreč sooča s problemi, ki se ti zdijo popolnoma 
nerešljivi, nato pa ugotoviš, da jih lahko z različnimi pris-
topi spremeniš v rešljive. Dobiš dober občutek za to, kateri 
parametri so res pomembni in katere lahko zanemariš, in 
cel nabor matematičnih metod, s katerimi se jih lahko lotiš. 
In ugotoviš, da na probleme ne smeš gledati kot na nepre-
magljive ovire, ampak na izzive, ki jih je treba rešiti.

Glede na to da delaš v razvojnem oddelku, katere so bile 
tiste tvoje inovacije, ki si jih razvila v podjetju? 
Za inovacijami vedno stoji cela ekipa, ne samo en posa-
meznik. Zelo sem ponosna, da sem bila del ekipe, ki je leta 
2017 za razvoj letalskih simulatorjev prejela zlato priznanje 
za inovacijo, ki jo podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije, 
in se leta 2019 uvrstila med zmagovalce natečaja za dizajn 
električnega dirkalnega letala, ki ga je organizirala britanska 
Royal Aeronautical Society.

Že od osnovnošolskih preko gimnazijskih dni te je privlačilo 
naravoslovje, posledično si se odločila za študij fizike. Se 
mogoče spomniš trenutka, ko si se odločila za ta študij in 
kaj je k tej odločitvi vse botrovalo?
Ni bil samo en trenutek, ampak njihovo zaporedje. Že ko sem 
bila majhna, so me doma vedno spodbujali k razmišljanju 
in mi postavljali miselne izzive ter mi nudili zelo spodbudno 
okolje. Nad matematiko me je navdušila profesorica v hra-
stniški osnovni šoli − Nada Vidovič, ki je bila ena najboljših 
profesorjev, ki so me kadarkoli učili. Svoje ure je pripravila 
tako, da tudi tistim, ki smo določeno snov osvojili hitreje, ni 
bilo dolgčas. Za fiziko sem pa imela dolgo občutek, da je 
ne znam, čeprav sem imela dobre ocene in sem dosegla 
tudi lepe uspehe na tekmovanjih. Na prelomu iz osnovne v 
srednjo šolo sem bila zaradi dobre uvrstitve na tekmovanju 
povabljena na tabor v organizaciji Društva matematikov, 
fizikov in astronomov, kjer so nam pokazali fiziko v praksi in 
nam predstavili področja fizike, ki jih v šoli ne srečaš in ki so se 
mi zdela resnično zanimiva. To je bila prelomna točka, ki mi 
je dala neko temeljno razumevanje in samozavest za fiziko. 
Glede študija sem se odločala med fiziko in strojništvom in 
se odločila za fiziko, ki ti da boljše teoretične temelje.

Zanimivo pa je, da si že tekom obiskovanja trboveljske gim-
nazije bila odločena, da boš svojo zaposlitev iskala nekje 
v Zasavju in ne v Ljubljani. Torej si zagovornica tega, da 
morajo mladi ostajati v Zasavju, ko enkrat končajo s svojim 
izobraževanjem ...?
Čisto odvisno od posameznika. Jaz bi bila nesrečna, če bi 
morala živeti v Ljubljani ali drugem večjem mestu. Mislim, 
da gre Zasavje trenutno skozi transformacijo, v kateri se 
spreminja mentaliteta, saj v praksi vidimo, da se da tudi v 
Zasavju biti uspešen. Obstaja veliko zagonskih (start up) 

in drugih podjetij, ki so dober primer tega. Prav tako se mi 
zdi, da se tudi pri mladih zbuja zavedanje, da se tudi tukaj 
da kaj ustvariti. Korona nas je naučila, da se da marsikdaj 
delati na daljavo. Tudi jaz zadnjih nekaj mesecev delam od 
doma in grem samo občasno v podjetje. Če imam internet 
in računalnik, bi lahko delala tudi z Marsa. Zato Zasavje ni 
takšna huda omejitev, saj lahko delaš na globalnem trgu.

Glede na to da si močno vpletena v gospodarstvo, katera 
so po tvojem mnenju področja v zasavskem gospodarstvu, 
ki se še morajo izboljšati?
To je kar težko vprašanje, ker nisem vpletena v samo delo-
vanje podjetja. Tam najbrž vidiš več stvari. Zdi se mi, da 
je za Zasavje v splošnem velika ovira to, da nas drugi deli 
Slovenije dojemajo kot neko oddaljeno, pozabljeno luknjo 
in težko prepričaš ljudi, da bi prišli sem. Želela bi si, da bi se 
ljudje, tako Zasavci kot Slovenci in širše, začeli zavedati, da 
je Zasavje lepa regija in da ni tako daleč od Ljubljane. Zato 
moramo Zasavci ponosno povedati, da smo iz Zasavja, in 
svoje kolege od drugod povabiti na obisk, na piknik, kole-
sarjenje, plezanje, na pohod ali razkazati trboveljski dimnik, 
če naštejem samo nekaj idej, ter jim pokazati, kaj imamo. 

Nika, ne moreva pa seveda mimo tega, da si ženska v slo-
venskem inženirskem svetu. Si imela kdaj občutek, da si kot 
ženska inženirka kakorkoli drugače obravnavana?
Na splošno gledano ne. Se pa vedno najdejo posamezniki, 
ki so stereotipno prepričani, da ženska ne sodi v ta poklic. 
Ampak moja izkušnja je, da če na tisti točki takšnim posa-
meznikom pokažeš, da obvladaš, in jih presenetiš z znanjem, 
za katerega ne pričakujejo, da ga imaš, hitro ugotovijo, da 
si del tega okolja, in potem si obravnavan enakovredno.

 Nika Mlinaric
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Kako pa na splošno komentiraš ali pa vidiš vlogo ženske v 
tvoji inženirski sferi?
Mislim, da se preveč fokusiramo na spol in na to, kateri 
poklici so ženski in moški. Morali bi se bolj fokusirati na to, 
da vsem posameznikom, ne glede na spol, omogočimo, da 
spoznajo vsa področja in odkrijejo, kaj jih zanima, ter ustva-
rimo okolje, kjer se bodo lahko razvijali. Zdi se mi, da se v 
poklicih, ki so stereotipično moški ali ženski, velikokrat zgodi, 
da v ta poklic pride predstavnica/predstavnik nasprotnega 
spola, ki je blazno dobra/dober. Menim, da zato ker si je 
ta posameznica/posameznik izbrala/izbral poklic, ki jo/ga 
resnično veseli in ni šla/šel s tokom tega, kar se pričakuje od 
nje/njega, kar včasih zahteva veliko poguma in prinese kup 
ovir, ki jih drugim ni bilo treba premagati. Te posameznice 
in posamezniki so dokaz, da je ločevanje poklicev po spolu v 
večini primerov čisto zgrešeno. Če delimo poklice na ženske 
in moške, se zavestno odpovemo polovici potenciala.

Najverjetneje je izrednega pomena samo okolje, v katerem 
deklica oz. deček odrašča, kako ga stimulira domače in 
šolsko okolje ... Bi zase rekla, da si kot otrok imela spod-
budno domače in šolsko okolje, ki te je pripeljalo do te točke, 
na kateri si sedaj?
Zagotovo. Ko je moj kolega dobil hčerko, sem mu dala nasvet, 
naj je ne prikrajša za stvari, ki bi jih počel s sinom. Ni rečeno, 

Testiranje simulatorja za letenje z mislimi PlezanjeGame night

da punc določene stvari ne zanimajo, samo zato ker so punce. 
Če je ne bo zanimalo, prav, ne je siliti, ampak daj ji možnost, 
da vidi, kaj vse obstaja. Jaz sem prvič doživela, da je nekdo 
mislil, da zato ker sem punca, nečesa ne zmorem, šele v drugi 
polovici najstniških let. Ampak takrat sem bila že toliko izo-
blikovana kot oseba in toliko samozavestna, da sem vedela, 
da je tisti, ki tako misli, bedak. Če pa nekdo od majhnega 
posluša besede, kot so »ja, ti pa tega ne moreš«, mora biti pa 
resnično močan karakter, da to preraste. V sklopu izbora za 
Inženirko leta sem bila šokirana, ko sem slišala, da celo dolo-
čene svetovalne službe v šolah usmerjajo dekleta v kakšne 
»dekletom bolj primerne poklice«, kar je resnično nedopustno. 
Tega ne bi smeli dovoliti, saj lahko naredi veliko škode, tako 
na osebnem nivoju kot na nivoju družbe. Takšne stvari bi bilo 
treba sistemsko preganjati in imeti do njih ničelno toleranco.

Kdo pa je Nika osebno – s čim se kaj ukvarjaš v prostem 
času?
Moj največji hobi je plezanje, ki sem ga odkrila v gimnaziji. 
Ko sva s fantom Blažem začela hoditi, sva imela dogovor, da, 
če gre on z mano plezat, grem jaz z njim po downhill progi 
s kolesom. Med spustom sem bila prepričana, da se me želi 
znebiti (smeh). Ampak je potem tudi on začel plezati z mano. 
Na splošno imava veliko skupnih hobijev, ki se odvijajo zunaj, 
kar precej sva hodila tudi v hribe, in pred dvema letoma sva 

šla v alpinistično šolo, tako da sem športno plezanje zdaj 
razširila še v alpinizem. Uživam tudi v branju in pisanju. V 
srednji šoli sem pisala poezijo, med absolventom distopično 
prozo, trenutno pa se izražam skozi razvoj družabnih iger.

Imaš zelo svobodne, neomejene, umetniške hobije. To se 
sliši kot neka popolna protiutež tvoji profesiji. 
Gotovo. Z njimi zamenjam kontekst in način razmišljanja. 
Predvsem plezanje, ki je lahko fizično in psihično naporno, je 
dejavnost, kjer lahko povsem odklopim vse drugo. Omogoči 
ti tudi drugačno perspektivo − spoznaš, da je v 99 % vseh 
odločitev, ki jih sprejmemo, čisto vseeno, za katero možnost 
se odločimo, ker ne bodo imele usodnega vpliva na naše 
življenje oziroma nas bodo pač usmerile na eno od možnih 
poti, od katerih nobena ni napačna. En procent pa je takih, 
ki odločajo o življenju in smrti, včasih dobesedno, in ki jih res 
ne smemo zafrkniti. Treba je prepoznati tisti en procent in se 
ne obremenjevati z ostalimi devetindevetdesetimi. 

Imaš mogoče v načrtu kakšen bodoči projekt, ki ga prip-
ravljaš v svojem prostem času?
Razvijam družabno igro s kartami. Imam krog prijateljev, 
s katerimi smo pred korona situacijo veliko igrali družabne 
igre. Že nekaj časa imam ideje za par svojih iger, zdaj pa 
imam ob popoldnevih nekaj dodatnega časa in s fantom 

sva eno od idej spravila na papir. Gre za igro s kartami, 
kjer sestavljaš svojo haski vprego in z njo dirkaš po zasne-
ženi pokrajini. Trenutno delamo na tem, da bi jo spravili na 
Kickstarter. Če koga zanima kaj več, ga vabim, da nas poišče 
na  https://www.snowboardgames.si/. 

Nika, tvoj intervju beremo na gospodarskih straneh 
Hrastovega lista, zato bi me za konec zanimalo, kaj bi 
svetovala vsem mladim v Zasavju, ki iščejo svoje karierne 
priložnosti v gospodarstvu – zakaj Zasavje in zakaj ne 
Ljubljana?
Najprej jim svetujem, da naj bodo odprti za nove ideje in da 
naj v času študija pogledajo, kako stvari potekajo drugje, 
nabirajo znanje ter dobijo širino. In da naj vedo, da ista 
pot, ki vodi iz Zasavja, pelje tudi nazaj. To nam je ob koncu 
osnovne šole nekdo položil na srce in ta stavek je ostal z 
mano. Drugače pa meni osebno veliko pomeni, da imam 
svoje stanovanje in da sem v dveh minutah lahko v naravi, 
v plezališču ali na kolesarskem trailu, sedem minut pa pot-
rebujem od vrat hiše do vrat službe. Zasavje se mi zdi dobro 
okolje s primernim življenjskim tempom, ki ima velik poten-
cial za razvoj in kjer lahko še vedno delaš v podjetjih, ki so 
vrhunska na svojem področju in s tem delaš na globalnem 
trgu. Glede na to da se vse več dela da opravljati tudi na 
daljavo, pa sama lokacija niti ni oziroma ne bo več ovira.
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Zadružništvo je specifična oblika pridobitniškega udejstvo-
vanja. Porodilo se je kot reakcija na zaostrene gospodarske 
razmere in naglo socialno razslojevanje. Zadružništvo naj bi 
na podlagi vzajemnosti, solidarnosti in samopomoči kot zao-
krožen gospodarski sistem v obliki proizvodnih, prodajnih in 
nabavnih zadrug omogočalo organizirano nastopanje na trgu, 
medtem ko bi kreditne zadruge to prizadevanje finančno pod-
pirale. Avstrijska zakonodaja iz leta 1873 je zadrugo definirala 
kot osebno združbo nedoločenega števila članov z name-
nom, da pospešuje pridobivanja ali gospodarstvo članov s 
ponudbo kreditov ali s skupnim poslovanjem. Do jugoslo-
vanskega zakona o zadružništvu iz leta 1937 so pri Slovencih 
obstajali trije veliki sistemi; Schulze-Delitschev1, Raiffeisnov2 
in rochdalski zadružni sistem. Prvega je povečini uporabljalo 
meščanstvo, drugega kmetje in tretjega delavstvo, seveda je 
oznaka posplošena, saj so se zadružne oblike prepletale in se 
prilagajale namenu. 

Zadružništvo je med Slovenci doživelo silovit razmah. V letu 
1918 je npr. poslovalo preko 1000 zadrug najrazličnejših oblik. 
Do konca leta 1937 je njihovo število naraslo na skoraj 1700.3 
Za primerjavo; po podatkih AJPES-a je bilo v Sloveniji leta 
2019 registriranih 415 zadrug. Na Slovenskem sta bila najpo-
membnejša ustanovitelja in razširjevalca za¬družništva Miha 
Vošnjak (1837−1920) in Janez Evangelist Krek (1865−1917). Miha 
Vošnjak je za slovenske razmere priredil Schulze-Delitzscheva 
pravila v korist liberalnih veljakov. Janez Evangelist Krek pa je 
Raiffeisnov sistem prilagodil za organizacijo klerikalnih zadrug. 
Na Slovenskem pa je obstajal tudi rochdalski zadružni sistem, 
ki se razvijal predvsem v smeri delavskih konzumnih zadrug.

Zadružništvo na področju Hrastnika
Delavsko zadružništvo se je uveljavljalo in širilo nekoliko 
pozneje, tudi njegove oblike so bile drugačne, čeprav je 
bil namen isti: po načelu samopomoči pomagati članom v 
materialni stiski in jih zaščititi pred izkoriščanjem. Delavsko 
zadružništvo se je razvijalo skoraj izključno v smeri konzumnih 
− potrošniških zadrug. V Zasavju je Trboveljska premogokopna 
družba že leta 1890 ustanovila rudarjem v Hrast¬niku, na 
Ojstrem in na Dolu svoj konzum, ki je imel organizacijsko obliko 
zadruge, vendar pa je bil pod upravo in nadzorom vodstva 
rudnika. Leta 1906 (po nekaterih virih pa že 1903) so delavci 
uspeli prevzeti vodstvo zadruge v svoje roke. Konzumno društvo 
rudarjev za Hrastnik, Dol in Ojstro je po prevzemu delavcev 
nekaj časa upravljal trgovec Koželj, vendar je zadruga skoraj 
propadla.4 Avgusta leta 1909 je na prigovarjanje Urlep Ivana 
vodstvo zadruge prevzel Karl Malovrh. Skupaj z nekaterimi 
sodelavci zadrugarji so postavili temelje za razvoj hrastni-
škega konzumnega društva rudarjev. To je leta 1911 s strani 
trboveljske občinske uprave dobilo koncesijo za gostilniško 
dejavnost.5 Oglas iz leta 1914 nazorno prikaže, da je zadruga 

Zadružništvo – pozabljena gospodarska panoga
Avtor: Primož Frajle

prodajala blago širše potrošnje, kot tudi da je v svojem gostin-
skem obratu ponujala različna slovenska in tudi hrvaška vina.6 
V tem obdobju so skladišče za stavbo konzumnega društva 
preuredili v eno prvih večnamenskih dvoran, ki je služila za 
zborovanja in gledališke predstave. 

Leta 1912 je zadruga ustanovila tudi podružnično prodajalno za 
steklarje.7 Posledično so na občnem zboru zadruge v nadzorni 
organ izvolili predstavnika steklarjev.8 Hrastniško konzumno 
društvo rudarjev je do leta 1915 imelo 434 članov.9 Leta 1926 so 
preuredili pekarno, leta 1928 so ustanovili še tretjo prodajalno 
za rudarsko kolonijo na Logu. Malovrhu je v prostorih kon-
zumnega društva uspelo združiti vse delavske organizacije.10 
V prostorih konzumnega društva so delovali pevski, dramski, 
planinski, kolesarski oddelki. V zgradbi je imela prostore tudi 
rudarska godba, kot tudi knjižnica in telovadno društvo.11

Leta 1913 so ustanovili Bikorejsko zadrugo v Hrastniku. Namen 
zadruge je bil nakup in skupna reja plemenskih bikov muro-
poljske pasme. Ob ustanovitvi je k zadrugi pristopilo 20 članov, 
prvi izvoljeni načelnik pa je bil Martin Gričar.12 Bikorejska 
zadruga v Hrastniku je delovala do leta 1932, ko je po sklepu 
občnega zbora prešla v likvidacijo.13

Zadružniška pobuda pa se je nadaljevala tudi med obema 
vojnama. Leta 1921 je nastala Konzumna zadruga kemičnih 
in steklarskih delavcev. Njen namen je bil kupovanje živil, 
oblačil ter raznega blaga.14 Leta 1924 je bila ustanovljena 
Nakupovalna in prodajna zadruga v Hrastniku z namenom 
omogočanja nakupa kmetijskih pridelkov, mlevskih izdel-
kov, življenjskih potrebščin (sol, riž, mast) ter seveda prodaje 
izdelkov.15 V letu 1925 je svoja vrata v Hrastniku odprla kredi-
tna zadruga Ljudska posojilnica v Hrastniku (tudi Delavska 
hranilnica in posojilnica v Hrastniku). Namen zadruge je bil 
spodbujati varčnost ter preskrbeti svoje člane z ugodnimi 
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krediti in posojili.16 Zadruga se je obdržala do leta 1936, ko je 
šla v likvidacijo.17 Leta 1929 je nastala Konzumna zadruga v 
Hrastniku. Ta zadruga je bila usmerjena na kmetijsko podro-
čje, saj je bil njen namen pospeševati kmetijsko gospodarstvo, 
svetovati članom, prirejati razstave ipd.18 Zadruga je delovala 
do leta 1935, ko je prešla v likvidacijo.19  
 

Tudi reševanja socialnih stisk so se v tem času poizkušali lotevati 
z zadrugami. Za izboljšanje slabih stanovanjskih pogojev upo-
kojenih rudarjev se je v letu 1931 ustanovila stavbna in kreditna 
zadruga Dom rudarskih upokojencev v Hrastniku.20  Še isto leto 
so pevci društva Svoboda I v Hrastniku donirali zadrugi 800 din 
prihodkov od koncerta v Trbovljah.21 Kljub temu ta zadruga ni 
dolgo obstajala in je leta 1934 prešla v likvidacijo.22 Hrastničan in 
dva Ljubljančana so skušali leta 1932 postaviti na noge Zadružno 
pekarno v Hrastniku, vendar so jo že po nekaj mesecih člani 
sami razpustili. Hrastničani so aprila 1939 v zadružni register 
vpisali zadrugo z imenom Izletniški dom. Njen namen delovanja 
je bil izgradnja izletniških domov, prirejati počitniške kolonije in 
izlete ter skrbeti za zdrav telesni in duševni razvoj članov.23 Eden 
prvih načrtov te zadruge je bil postaviti izletniško kočo na Kalu.24  

Zadružništvo na področju Dola
Na Dolu pri Hrastniku so 11. januarja 1894 odprli kreditno 
zadrugo z nazivom Posojilnica na Dolu. Prvi izvoljeni načel-
nik je bil dolski župnik Anton Fischer. Ustanovitelji so sprva 
celo razmišljali, da bi posojilnico odprli v Hrastniku, ampak 
so se nato odločili za Dol.25 Posojilnica je bila uspešna že po 
prvem letu poslovanja, saj je zabeležila 65146 gld. prometa, 
24 gld. čistega dobička in 97 gld. prihranjene zaloge.26 Po 
župniku Fischerju je vodstvo zadruge prevzel šolski ravnatelj 
Anton Gnus, ki je vodil posojilnico vse do 1930. let. Na Dolu so 
po 1. svetovni vojni ustanovili še druge zadruge. Gonilna sila 
zadružnega gibanja je bil dolski župan Jakob Draksler. 

Aprila 1918 je na Dolu zaživela še druga zadružna hranilnica, 
Kmečko-delavska hranilnica in posojilnica, pod vodstvom 
duhovnika Petra Gorjupa. Sledila je še Kmečka nakupovalna in 
prodajna zadruga na Dolu pri Hrastniku, ki sta ji ob ustanovitvi 
predsedovala Jakob Draksler in Rudolf Napret.27 Zadruga se 
je leta 1940 preimenovala v Kmetijsko nabavno in prodajno 
zadrugo v Dolu pri Hrastniku.28 

Prebivalci na področju Hrastnika in Dola pa so zadružni sistem 
vpeljali tudi na področje oskrbe z elektriko. V zadružni register 
se je leta 1923 vpisala firma z nazivom Zadružna elektrarna 
v Hrastniku. Leta 1925 je bila ustanovljena še Zadružna elek-
trarna za Dol. Osnovni namen Zadružne elektrarne v Hrastniku 
je bil pridobiti električni tok in ga oddajati zadružnikom ter jih 
oskrbeti z električnimi inštalacijami. Potencialni cilj pa je bil 
tudi postaviti elektrarno.29 Pod predsedstvom Avgusta Dolinška 
in tajnika Miloša Roša se je zadruga zadovoljivo razvijala. V 
prvih petih letih je električni tok oddajala Brnici, Praprotnem in 
Hrastniku. Do leta 1931 je oddajala tudi tok na področju Studenc 
in Dola, vse do Sv. Štefana. Zadruga je leta 1925 na primer 
mesečno oddala približno 3000 kilovatov električnega toka. 
Začetne skrbi pa je zadrugi povzročal ustanovni dolg v znesku 
125.000 dinarjev, vendar ga je uspela letno odplačevati po 

Oglas zadruge iz leta 1914 v časopisu Zarja

Pogled na Hrastnik na razglednici, spodaj desno je stavba konsumnega društva 
rudarjev; vir: http://gams.uni-graz.at/o:polos.1289

Reklamni oglas Konzumnega društva rudarjev iz leta 1938

Vabilo na 1. občni zbor Posojilnice na Dolu, objavljeno v časopisu Domovina iz leta 1895

Pogled na Log konec 1930. letih; https://www.facebook.com/kino.paradiz/photos/ 
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Naj imajo, kar imajo, jaz želim le začeti novo življenje

Intervju: Marko Tušek

Avtor: Gregor Lisec  •  Foto: Ekipa SN arhiv, Ekipa SN/m24.si
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ŠPORTZGODOVINA

25.000 din. Zadruga pa se ni omejila samo na oddajo električ-
nega toka, popravljala in urejala je tudi cestno razsvetljavo.30 
Okoliški kmetje so si preko zadruge nabavljali tudi motorje za 
pogon mlatilnic.31 Zadružna elektrarna v Hrastniku je zgradila 
svoje omrežje in postavila transformator za 37,5 KW. Električni 
tok je pridobivala od rudnika TPD v Hrastniku in ga naprej 
oddajala okoliškim vasem.32 Zadružna elektrarna je dobila tudi 
nalogo urediti električno napeljavo v novo sezidano cerkev leta 
1936.33 Leta 1939 je morala zadruga dopolniti svoja pravila in 
se ob tej priliki tudi preimenovala v Elektrarniška zadruga z 
omejenim jamstvom v Hrastniku. V dopolnjen statut so dodali, 
da svojim članom nudijo tudi elektrotehnične potrebščine. 
Vstopni delež v zadrugo je znašal 200 din, vsak zadružnik pa je 
jamčil še s petkratnim vplačanim zneskom.34 Za primerjavo; v 
časopisu Slovenec so leta 1931 oglaševali ženske poletne čevlje 
Bata po ceni 199 din.35 Po II. svetovni vojni so Državne elek-
trarne Slovenije januarja 1946 prevzele upravljanje zadružnih 
elektrarn v Hrastniku in Dolu pri Hrastniku.36  

Splošna politična usmeritev povojnega časa je bila vselej 
naklonjena tudi zadružništvu. Zajeto je bilo tudi v ustavni 
formulaciji, v kateri je bilo poudarjeno, da država posveča 
posebno pozornost in daje podporo ter olajšave ljudskim 
zadružnim organizacijam.37 V letih med 1944 in 1949 je bilo 
poslovanje zadrug prilagojeno novemu režimu. Pri vladi LRS 
so bile ustanovljene različne komisije in komiteji, ki so politično 
in organizacijsko usmerjali delovanje zadrug. Zadruge so bile 
podržavljene in so se oddaljevale od izvirnih idej zadružništva, 
tj. predvsem koristi svojih članov. Vloga države pri ustanovitvi 
zadrug in njihovem poslovanju je bila v funkciji opore državi pri 
izvajanju državnega gospodarskega plana. Takoj po II. svetovni 
vojni so se začele ustanavljati pretežno kmetijske zadruge in 
nabavno prodajne zadruge. Ustanavljale so se načrtovano, 
po političnih usmeritvah.38 

Junija 1946 se je tako ustanovila nova zadruga, Nabavna in 
prodajna zadruga v Hrastniku (NAPROZA), v katero so zdru-
žili Konzumno društvo rudarjev, Kmetijsko nakupovalno in 
prodajno zadrugo v Dolu in Konzumno zadrugo kemičnih in 
steklarskih delavcev v Hrastniku.39 Ta združena zadruga se 
je po dveh letih delovanja na svojem občnem zboru leta 24. 
4. 1948 preimenovala v Potrošniško zadrugo v Hrastniku.40 
Kljub reorganizacijam je tudi potrošniška zadruga uspešno 
opravljala svoje poslanstvo. Zadružna trgovina je na primer 
leta 1951 imela toliko prometa, da je lahko presežek donirala/
razdelila 10 družbenim organizacijam (kulturna, telovadna, 
planinska društva, RK ipd.) ter hkrati razdelila svojim članom za 
100.000 din blaga po poljubni izbiri. Vendar pa je sprememba 
zakonodaje v 50. narekovala ponovno reorganizacijo na 
področju zadružništva. Člani Potrošniške zadruge v Hrastniku 
so se morali na občnem zboru marca 1952 odločiti, ali naj se 
zadruga preoblikuje v kmetijsko zadrugo ali pa naj preide 
pod državno okrilje. Spričo zadružne tradicije odločitev ni bila 
lahka, zadruga se je s 1. aprilom 1952 preoblikovala v Državno 

trgovsko podjetje Potrošnik v Hrastniku.41 Leta 1959 je sle-
dila ponovna reorganizacija trgovskega sistema na področju 
Hrastnika in Dola. S. 1. aprilom leta 1959 se je Državno trgo-
vsko podjetje Potrošnik skupaj še z drugimi manjšimi podjetji 
združilo v Splošno trgovsko podjetje Hrastnik.42  

Leta 1974 je Jugoslavija dobila novo ustavo, z njo pa je 26. 
novembra 1976 sledil Zakon o zadružništvu. Podjetja so se 
preoblikovala v t. i. temeljne organizacije zadružnega dela 
(TOZD-e) in sestavljene organizacije zadružnega dela (SOZD-
e). Delavci Splošnega trgovskega podjetja Hrastnik pa so se 
leta 1977 odločili za združitev z SOZD Mercator.43  Kljub temu 
da se je podjetje združilo z Mercatorjem, je v svojem nazivu 
poslovalnice še v 90. nosilo oznako Splošno trgovsko podjetje 
Hrastnik.44  

Kako kratka je v življenju pot od točke, na kateri imaš vse, 
do točke, kjer ostaneš brez vsega, je na krut način spoznal 
Marko Tušek. Njegovo nesrečno zgodbo pozna vsa Slovenija, 
pred slabimi šestimi leti jo je povedal v odmevnem inter-
vjuju za edini slovenski športni časopis Ekipo SN, preden je 
končal na sodišču. Če povzamemo: žena iz prvega zakona, 
nekdanja rokometašica Olimpije Jasmina Selakovič, ga je 
približno desetletje po ločitvi leta 2005 sodno preganjala, ker 
zaradi hude finančne stiske ni plačeval (visoke) preživnine 
za prvorojenca. Marko, ki si je medtem v Črni gori ustvaril 
novo družino in dobil drugega sina, se je na sodišču sam 
zglasil jeseni 2016, moral za tri tedne v pripor, kmalu zatem 
bil spoznan za krivega. Okrajna sodnica ga je obsodila na 
leto dni pogojne zaporne kazni s petletno preizkusno dobo 
in mu naložila za nekaj več kot 22 tisoč evrov obveznosti do 
nekdanje žene. Vse odtlej – obsojen je bil novembra 2016 – 
se v javnosti ni pojavljal. Do zdaj, ko se nam je prijazno javil, 
da bi vam, Hrastničanom in Hrastničankam, povedal, kaj se 
dogaja z najboljšim hrastniškim košarkarjem v zgodovini. 

Več kot štiri leta so minila, odkar ste se nazadnje pojavili 
v medijih, javnosti … Kje ste, kaj počnete, kakšno je vaše 
življenje od obsodbe zaradi neplačevanja preživnine za 
vašega prvorojenca leta 2016?
Živim v Podgorici, nekaj časa sem bil v Hrastniku pred parimi 
leti, ampak sem se vrnil v Črno goro. Tukaj sem imel družino, 
ampak zdaj sem ločen. Lahko rečem srečno ločen. Ne bi rad 
preveč govoril o svojih zasebnih težavah, lahko pa povem, da 
pač nisem imel prave osebe poleg sebe. Ni znala ceniti dru-
žinskih vrednot. Tu sem ostal zaradi sina, glede tega imam še 
razprave s sodiščem, prav tako glede razdelitve premoženja. 

Ko to rešim, pa bom videl, kako naprej. Ne cvetijo mi ravno 
rožice, kar se finančnih zadev tiče, ampak se bom znašel. 
Grem naprej, ne oziram se nazaj. Moram začeti neko novo 
življenje. 

S čim se preživljate?
Malo delam pri nekemu prijatelju, ki ima kuhinjo, peče pice, 
čeprav bi si želel služiti kruh v košarki, ampak ne dobim 
priložnosti. Ukvarjam se tudi s prodajo domačega peciva, 
recimo slovenske potice. Lahko rečem, da mi gre kar dobro. S 
tem se preživljam, dokler se situacija malo ne popravi. Vemo, 
kakšna je situacija nasploh v svetu, težko je najti službo. Imam 
pa neke odprte možnosti za prihodnost, gre za sodelovanje 
z Italijani, o čemer pa je še prezgodaj govoriti. Gre za obliko 
vlaganja, kar pa je virus malo ustavil. Upam, da se sprosti in 
lahko nadaljujemo, kjer smo končali. 

S prvim sinom Markom ste po ločitvi izgubili stike, ste jih z 
drugim sinom Itanom obdržali?
Sodišče mi je določilo, da se lahko z njim vidim samo dva 
vikenda v mesecu. Se borim, da bi ga več videl. Če mi ustavno 
sodišče v Podgorici tega ne odobri, nameravam naprej na 
mednarodno sodišče. Ker jaz nisem ničesar naredil narobe. 
Saj lahko povem, žena si je pač našla drugega. Pet let me je 
varala, torej še ko je bila poročena z menoj. Saj ne zahtevam 
skrbništva, ampak starša sva oba in želim si, da bi imela oba 
iste pravice do otroka. No, predvsem otrok ima pravico, da 
je z obema staršema. V Črni gori imajo še vedno zakone, 
da mamice dobijo skrbništvo, medtem ko je Slovenija to že 
malo sprostila. Upam, da bo evropsko sodišče upoštevalo 
moje očetovske pravice. 

Oglas Mercatorja STP v 90. v časopisu Zasavc
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Vaša prejšnja zgodba s sodiščem v Sloveniji je zaključena?
Ne, tista zgodba še ni končana, mora še dobiti epilog. Leta 
2016 so me nepravično obsodili. Rekli so mi, da sem bil 
begosumen, da sem se skrival v Črni gori. Jaz se nisem pred 
nikomer skrival, tu sem bil tudi prijavljen na slovenski amba-
sadi. Potem sem se sam javil na sodišču v Sloveniji. Iz mene 
so hoteli narediti kriminalca, ampak jaz kriminalec nisem. 
Znašel sem se v težavah, to se lahko zgodi vsakomur. Sem pa 
kriv tega, da sem v življenju našel napačne osebe. Sam sem 
jih iskal in to je moja krivda. Ne bom pa pustil, da to počnejo z 
mojim imenom. V 22, 23 letih profesionalne košarkarske kari-
ere sem si ustvaril ime, ki nekaj pomeni tudi v Evropi. Naredil 
sem veliko napak, ampak če me že vsi obsojajo, naj vsaj vedo, 
kakšno je stanje. Pa da me ne bi kdo narobe razumel, ne 
smilim se samemu sebi, ravno nasprotno. Hočem samo, da 
se ta zadeva konča in lahko mogoče nekega dne postanem 
tudi trener v košarki, da recimo mladim košarkarjem lahko 
predajam svoje znanje naprej. 

Tistih dobrih 22 tisoč evrov dolga do prve bivše žene, ki 
vam jih je leta 2016 naložila sodnica, ste morali poravnati?
Ne bom nič skrival, situacija je taka. Svoji bivši ženi sem pustil 
vse, kar sem zaslužil do 28. ali 29. leta. Moja druga žena je 
pričakovala isto, torej da bom pa še njej pustil vse, kar mi 
je ostalo. Res ne vem, kaj takšne osebe pričakujejo. Jaz sem 
profesionalno igral, trpel sem zaradi poškodb in zdaj pa 
naj kar puščam vsem, kar sem zaslužil? Zadeva na sodišču 
še ni končana, upam, da se čim prej reši. Problem je tudi 
virus, zaradi katerega se še nisem javil v Sloveniji. Ampak 
želim končati vse to in potem začeti znova. Novo življenje, 
kolikor ga je ostalo. Saj sem še mlad, bilo pa bi lažje, če bi še 
vedno igral, da bi lažje kaj zaslužil. Ni pa me sram opravljati 
nobenega dela, pripravljen sem na vse. Najpomembneje mi 
je, da sem zdrav in srečen. Denar ti sreče ne prinese. Lahko 
kupiš neke stvari, ampak zdaj vidim, da sem z denarjem 
kupoval osebe, ki so bile poleg mene. In te niso bile dobre, 
tako da je bila to moja največja napaka. To nikoli ni bila 
prava ljubezen. Z moje strani ja, z druge pa ne verjamem. 
Niti v prvem niti v drugem zakonu. Šlo je le za denar. Ampak 
naj imajo, kar imajo. Jaz lahko vsakomur pogledam v oči. In 
grem z dvignjeno glavo naprej. 

Vaš starejši sin Marko je, če smo prav sešteli, že polnole-
ten. Ste imeli kakršnekoli kontakte, veste, kaj počne, kako 
mu gre?
Nimam nobenih kontaktov, že dolgo ne. Poskušal sem jih 
vzpostaviti, sedaj pa je minilo že veliko časa. Razumem, 
da ljubezen ugasne, ampak na koncu je treba gledati na 
otroke. Vsem staršem, parom bi položil na dušo, da dobro 
razmislijo, če so za skupaj, preden gredo v zvezo, se odločijo 
za otroke. Opažam, da je veliko zakonov, ki nastanejo zaradi 
materialnih dobrin. Otroci pa potem nastradajo. Starši si 
moramo želeti in stremeti k temu, da so otroci srečni in da 
postanejo še boljši od nas. Da najdejo pravo pot. Ne pa da 

so žrtve napetosti med starši. Jaz, kot sem rekel, pa zdaj 
gledam le še naprej. Vedno, ko sem se obračal nazaj, so bile 
težave. Ko pa sem začel razmišljati, kaj bo jutri, se je začelo 
obračati na bolje. 

V hrastniški košarki sem želel narediti lepo zgodbo, a 
nismo prišli skupaj

Vaša žalostna zgodba, ki ste jo pred leti povedali v Ekipi SN, 
se je dotaknila mnogih ljudi, tako ali drugače. Veliko imate 
poznanstev iz preteklosti, se je našel kdo, ki vam je kakor-
koli priskočil na pomoč? Kaj se je zgodilo s tisto obljubljeno 
pomočjo košarkarske zveze?
Težko je od koga pričakovati pomoč, težko se je na koga obr-
niti. Moja edina pomoč je bila družina. Se pravi pomoč moje 
sestre, brata, staršev … To je tista prava družina, ki ti stoji ob 
strani v dobrem in slabem. Če bi mi hotel kdo pomagati, bi 
mi. Ne pa tako, kot so mi ‘pomagali’ na košarkarski zvezi, kjer 
so mi obljubili delo, potem pa me označili za kriminalca in 
dali delo nekomu drugemu. Mislim, da je bilo to nastavljeno. 
Nisem bil v krogu pravih ljudi oziroma se nisem družil z ljudmi 
z visokih položajev. Pa ni šlo samo za zvezo, tudi pri Olimpiji 
se je nekaj govorilo, pa ni bilo nič od tega. Jaz vem, koliko sem 
dal za slovensko reprezentanco, koliko za Olimpijo, koliko za 
celotno slovensko košarko. Vedno sem igral s srcem, tako kot 
kjerkoli sem igral. Čist sem pred vsakim, njim pa leži na duši, 

Danes 45-letni Marko Tušek je bil v svojih zlatih letih 
med najboljšimi košarkarji v Sloveniji. Za reprezen-
tanco je odigral 63 tekem in dosegel 491 točk, igral je 
za kar 16 klubov v Sloveniji in tujini. Velik pečat je pustil 
v Olimpiji, s katero je leta 1994 še kot najstnik osvojil 
kar pet lovorik v eni sezoni, kasneje si je kruh služil 
tudi pri italijanskih Riminiju, Scavoliniju, Lottomatici 
iz Rima, Armani Jeansu iz Milana, španski Unicaji 
Malagi, ruskem Unicsu … Kariero je zaradi srčne arit-
mije končal pri črnogorski Zeti leta 2015. 

zakaj mi niso priskočili na pomoč. Ne zanašam se na nikogar, 
trudim se le, da poskrbim za boljši jutri, ker to prinaša boljši 
jutri tudi mojemu otroku. Ne iščem nič bajnega. Borba je, 
dokler smo zdravi, se bom boril. 

Vemo, da je košarka vaša ljubezen, pravite, da bi radi delali 
v njej. Gotovo jo spremljate, ne nazadnje živite v košarkar-
skem mestu Podgorici …
Spremljam, spremljam, ne nazadnje moj nečak Timi igra v 
Hrastniku. Pred tremi, štirimi leti sem si prizadeval, da bi v 
Hrastniku skupaj naredili eno lepo zgodbo. Ampak uprava 
ni želela v ta projekt, mogoče si niso želeli tega nivoja, h 
kateremu sem stremel. Bil sem pripravljen pomagati, celo 
igrati. Žal ni bilo pravih interesov, zato so se naše poti razšle. 
Mogoče pa bi se spet našel nekdo, kot sem bil jaz, ki bi lahko 
prišel do vrhunskega nivoja. Ali dva, trije … Zaenkrat je ostalo 
pri tem, kdo ve, mogoče pa se nekega dne najdemo in nare-
dimo pravo stvar. In košarko v Hrastniku spet dvignemo.

Trenutno je menda kar kriza, kot v teh kriznih časih prak-
tično povsod. Mladih košarkarjev ni na pretek, obstaja skrb, 
da korona ‘odžene’ še kakšnega upa, ki bi v tem času zaprtja 
izgubil interes do športa. Kakšna je v vaših očeh prihodnost 
hrastniške košarke?
Tako bom rekel, še vedno obstajajo ljudje, ki imajo denar in 
so pripravljeni vlagati v šport. Ampak denar mora iti v prave 
roke in predvsem za razvoj mladih igralcev. Če bo končal 
kje drugje, se slabo piše. Bile so govorice, da je šlo kar nekaj 
denarja za druge stvari, ampak ne bi preveč zahajal v te 
zgodbe. Hrastniške govorice so bile, da denar od sponzorjev 
konča tu in tam, ampak ti sponzorji to vidijo. In če se to res 
dogaja, potem nekaj ne štima. Problem pa je tako ali tako 
širši. Po mojem mnenju bi morala država privatnikom, ki 
vlagajo v šport, zmanjšati davke oziroma jim dati kakšne 
druge ugodnosti. Tako je bilo nekaj časa v Italiji in je vse 
super funkcioniralo. Tako bi se v Sloveniji razvijala ne samo 
košarka, ampak celoten šport. Bistvo pa je, da gre denar 
za šport mladih, ne pa da si ga ljudje na pozicijah delijo v 
svoje žepe. To ne gre skupaj, v tem primeru je bolje, da se 
šport ukine. 

Dončić v Sloveniji ne bi dobil priložnosti

Prav tako vaša Olimpija je dobila ljudi, ki so bili pripravljeni 
vložiti denar, našla jih je na Hrvaškem. Kako gledate na ta 
projekt, to zgodbo?
Mislim, da je to napaka. Slovenija bi lahko to zgodbo speljala 
sama, Olimpija bi jo lahko speljala sama, brez Cedevite. 
Preveč je tujcev, Američanov, premalo pa se daje na razvoj 
mladih košarkarjev. Veliko premalo. Zaradi tega tudi repre-
zentanca nima več toliko dobrih igralcev, kot jih je imela 
nekoč. To ni problem samo v Sloveniji. Najlažje je pripeljati 
že narejenega igralca, ki mogoče sploh ni pravi igralec, in ga 
ogromno plačati. S tem ne naredijo nič dobrega za slovensko 

košarko, to je stran vržen denar. Namesto da bi dali priložnost 
mlademu igralcu, staremu 16, 17, 18 let. Košarkarska zveza 
bi morala uvesti pravilo, da mora biti ves čas vsaj en mlad 
slovenski igralec na igrišču. Zakaj se ne dela več tako, kot se 
je nekoč v Olimpiji, ko je ta imela celo svojo drugo ekipo, ki 
je igrala drugo slovensko ligo? Naj se spet dela z mladimi, 
ker danes se slabo. Vidim, da so na treningih po uro, uro in 
pol na dan, kar je veliko premalo. Vem, koliko in kako smo 
mi trenirali. Veliko in kakovostno. Danes žal ni več tako. So 
izjeme, ki dobro delajo, veliko pa je takih, ki pridejo samo 
zato, da zaslužijo svojo plačo.

Reprezentanci Slovenije je leta 2017 vseeno uspelo doseči 
to, kar ste si prejšnje generacije tako dolgo želele. Osvojila 
je naslov evropskega prvaka. Toda takoj zatem je sledil hud 
padec. Kako gledate slovensko reprezentanco, katere dres 
ste tudi sami nosili kar nekaj let?

ŠPORTŠPORT
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V sklopu Sveta invalidov Občine Hrastnik se je z mesecem 
januarjem pričel projekt »Lahko branje«. Lahko branje je 
proces in metoda komunikacije, ki naj bi pospeševala razvoj 
pismenosti ter socialno in psihološko vključevanje oseb s 
težavami branja in pisanja v okolje. Komunikacija je pri-
rejena tako, da se določeno vsebino sporoča na berljiv in 
razumljiv način. 

Lahko branje so lahko: besedila, zapisi, simboli, ilustracije, 
avdio in video zapisi. Za lahko branje obstajajo različna poi-
menovanja, kot so: lažje branje, lažje berljive in razumljive 
informacije, komunikacija. Pri tem se poraja vprašanje, »od 
česa je lažje«? 

Zakaj lahko branje? 
Poimenovanje lahko branje je prepoznavno med ciljnimi 
bralci in uporabniki. Gre za dobeseden prevod iz angleškega 
in mednarodno poznanega poimenovanja easy-to-read. 

Lahko branje
Avtorica: UP

Poimenovanje je kratko, jasno in povedno. 

Pravila lahkega branja
Pri pisanju lahkega branja je treba upoštevati oblikovne in 
jezikovne prilagoditve. Izredno pomembno je, da pri pisanju 
lahkega branja sodeluje tudi ciljna skupina uporabnikov, ki 
so v vlogi testnih bralcev. 

Svet za invalide v sklopu projekta načrtuje nekaj razstav, 
bralnih druženj, predvsem pa objave gradiv v lahkem branju. 
Gradiva v lahkem branju bodo objavljena v Hrastovem listu, 
na spletni in Facebook strani Občine Hrastnik. Gradivo, napi-
sano v lahkem branju, bo označeno s posebnim slovenskim 
znakom za lahko branje (knjiga v vijoličnem krogu). Vodja 
projekta je Urška Perko, magistrica bibliotekarstva, informa-
cijskih in založniških študij. Pri projektu pa sodelujejo še Jerica 
Laznik, predstavnica projekta Starejši za starejše, Milenca 
Drstvenšek, predstavnica Sožitja, in Kristina Drstvenšek. 

Pri osvojitvi naslova evropskega prvaka je bilo prisotnega 
veliko znanja, saj smo imeli Gorana Dragića, Luko Dončića 
in še nekaj talentiranih igralcev. Za tak uspeh pa mora biti 
prisotna tudi sreča. Vsa čast fantom, to je bil verjetno največji 
uspeh slovenskega športa. Zdi pa se mi, da bo Slovenija 
zelo težko ponovila tak rezultat. Ravno zaradi prej našte-
tega. Generacija z Dragićem na čelu se je poslovila, mladih 
z izjemo Dončića pa ne vidim zadaj. Ne vem, kako bi lahko 
Luka vse to vlekel sam. Trenutno ne vidim večjih možnosti 
za velik rezultat, mogoče pa se seveda motim. Upam, da se 
nekega dne Slovenija vseeno vrne v vrh, ne samo evropski, 
ampak tudi svetovni. 

Luko Dončića, ki ste ga omenili, večkrat vidimo v Hrastniku, 
kjer ima prijatelje. Se ga vi, ki ste praktično vrstnik nje-
govega očeta Saše, morda spomnite že iz otroštva, ko je 
veliko obetal?
Govorilo se je, da je zelo talentiran, potem je šel v Real 
Madrid. Tam je zelo dobro treniral, ker so to ekipe, ki vlagajo 
v svoje igralce. Srečo je imel, da je imel dobrega trenerja 
Pabla Lasa ob sebi. Šel je v pravem času v tujino. Če bi ostal 
v Sloveniji, ne bi naredil takšne kariere. Celo mislim, da v 
Sloveniji sploh ne bi dobil priložnosti. Tam jo je, zelo dobro 
jo je izkoristil in za to, kar počne, mu vsa čast. Upam le, da 
nas ne bo samo on tako navduševal in se bo našel še kdo. 
Je pa res, da je takih igralcev zelo, zelo malo. 

Ko ste bili vi v njegovih letih in mlajši, je bilo malo evrop-
skih košarkarjev v ligi NBA, kaj šele slovenskih. Danes je 

LAHKO BRANJE

tam ogromno Evropejcev. Ste kdaj razmišljali, da bi tudi 
vi lahko zaigrali v najmočnejši ligi na svetu, če bi igrali v 
nekih drugih časih?
Imel sem priložnost, da bi se prebil v NBA. Leta 1998 sem bil 
v Ameriki, ampak imel sem nesrečo, da je bil ravno takrat 
‘lockout’. Imel sem tri ponudbe, lahko bi ostal tam, pa so žal 
prekinili tekmovanje. Podpisal sem pogodbo v Italiji in tam 
ostal. Zagotovo mi je žal, da nisem poizkusil tega, ker mislim, 
da bi lahko naredil kariero tudi v NBA. Imel sem met, bil 
sem močan, tudi dovolj visok. Se je pa NBA zelo spremenila 
v primerjavi z 20, 25 leti nazaj. Danes se igra veliko hitreje, 
včasih se je igralo bolj na moč. Sedaj lahko po mojem mnenju 
igra že vsak v NBA. Ni obrambe, dajejo po 140, 150 košev na 
tekmo. To zame ni več košarka, ampak zabava. Tako pač 
to delajo tam. Mogoče pa je za Evropejce to celo dobro, 
saj jih gre tako lahko ogromno tja. Nekoč je lahko šlo samo 
recimo najboljših pet v Evropi. Kukoč, Divac, Rađa … Sami 
velemojstri. Danes si malo višji, pokažeš malo talenta in si v 
NBA. Sam bi raje videl, da Evropejci igramo svojo košarko, 
kot v preteklosti. Američani pa naj svojo.  

Morda za konec – kdaj vas kaj vidimo spet v Hrastniku, 
kakšne imate kaj načrte za prihodnost?
Upam, da čim prej rešim te zasebne stvari v Črni gori in 
potem čim prej pridem v Slovenijo. Čeprav je trenutno pro-
blem tudi s potovanji, ne vemo, kaj bo glede virusa. Nikoli pa 
nisem pričakoval nobene pomoči od prijateljev in znancev, 
ki jih imam veliko. Zame je dovolj telefonski klic in vprašanje, 
kako si, kako je tvoje zdravje. Čisto nič drugega. 

LAHKO BRANJE 

V Občini Hrastnik deluje svet invalidov. 

Svet invalidov bo sodeloval pri projektu Lahko branje. 

Lahko branje so besedila,

zapisi,

ilustracije,

avdio zapisi,

video zapisi. 

Vodja projekta je Urška Perko, pomagale ji bodo

Jerica Laznik,

Milenca Drstvenšek,

Kristina Drstvenšek.

Pripravljale bodo gradivo v lahkem branju.

Gradivo bo objavljeno v časopisu Hrastov list.

Gradivo bo objavljeno na spletni strani Občine Hrastnik.

Gradivo bo objavljeno na Facebook strani Občine Hrastnik. 

Prijetno branje! 

ŠPORT LAHKO BRANJE
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Življenje na Finskem
Življenje na Finskem se zelo razlikuje od življenja v Sloveniji. 
Tu je veliko ekstremov: običajne poletne temperature so tja 
do 20° C, zimske pa vse do −40° C. Poleti ni noči, pozimi pa 
ni dneva. Vendar kljub vsemu temu življenje poteka čisto 
običajno, tako se na primer tudi pri 30 stopinjah pod ničlo 
vsi vozijo s kolesi. Zaradi oddaljenosti od centra mesta in 
trgovin smo si tudi skoraj vsi študenti na izmenjavi kupili 
kolesa. In tudi mi ugotovili, da se da pri teh stopinjah peljati 
čisto normalno. 
V prostem času se Finci večkrat odpravijo v naravo v različne 
nacionalne parke, kjer so koče, v katerih lahko pohodniki 
brezplačno prenočijo, vendar je to primerno le za poletne 
mesece. V naravi se na odprtih prostorih nahaja tudi veliko 
ognjišč, kjer se domačini ob večerih družijo ter pečejo klo-
base in penice.

Božičkova vas
Božičkova vas, glavna turistična atrakcija Rovaniemija, se 
nahaja na arktičnem krogu, 8 kilometrov iz središča mesta. 
Tu prebiva Božiček s svojo ženo in severnimi jeleni. Božično 
vzdušje je prisotno skozi celo leto, veliko turistov vas obišče 
tudi poleti. Obiskovalce tu k nakupom vabijo številne trgo-
vine s spominki, seveda pa je v Božičkovi vasi obvezno tudi 
fotografiranje z Božičkom.

Najboljši šolski sistem?
Finski šolski sistem se zelo razlikuje od slovenskega – tu se 
vse dela na praktičen način, sodeluje se z raznimi podjetji ter 
se za njih v skupinah razvija raznovrstne produkte, načrte. 

Rovaniemi – Božičkova dežela

Avtorica: Nina Mešiček

Predlanskega avgusta sem se po večmesečnih pripra-
vah in urejanju dokumentacije odpravila na študij v 
tujini preko programa Erasmus. Izbrala sem si študij 
na Finskem, saj naj bi bil prav tu eden izmed najboljših 
šolskih sistemov. In tako sem se odpravila na Laponsko, 
natančneje v mesto Rovaniemi, katerega glavna turi-
stična atrakcija je Božiček.

Na začetku se je bilo težko navaditi na to, sploh zato ker 
nisi dobil točnih navodil, temveč si imel pri svojih idejah in 
ustvarjanju prosto pot. Testov oziroma izpitov je bilo malo, 
vse je temeljilo na praktičnih primerih.

Severni jeleni
Tekom študija sem imela kar nekaj zanimivih predmetov, 
najbolj nenavaden in zanimiv pa je bil na temo vzreje sever-
nih jelenov. Severni jeleni so napol udomačene živali, kar 
pomeni, da se prosto sprehajajo. Tako na cesti večkrat nas-
tane kakšen zastoj, saj se jim nič ne mudi. Vsak jelen, čeprav 
se prosto sprehaja, pa ima vseeno svojega lastnika. V mesecu 
oktobru na več lokacijah priredijo ''round-up'', kjer v ograjo 
zberejo jelene z določenega območja, nato pa tja pridejo 
lastniki in na podlagi zarez v jelenjih ušesih ugotovijo, čigavi 
so. V večji ogradi je med 500 in 1000 jelenov, ki jih nato v 
manjših skupinah spustijo v manjšo ogrado. Tu jih ulovijo in 
razvrstijo na tiste, ki jih bodo spustili, in na tiste, ki jih peljejo 
v klavnico. V sklopu prej omenjenega predmeta smo se ude-
ležili tega dogodka in pomagali loviti jelene.

Finska hrana
Kaj naj rečem? Finska hrana se mi zdi bolj preprosta kot slo-
venska. Tu ljudje jedo veliko rženega kruha in masla. Zanimivo 
je, da tudi pri kosilu lahko vedno vzameš kruh in maslo kot 
nekakšno predjed. Hrana sicer nima ravno posebnega okusa 
– vse je zelo blago in bolj malo začinjeno. Njihove specialitete, 
jedi iz severnega jelena, so tukaj zelo priljubljene, a tudi zelo 
drage. Priznam, da sem meso severnega jelena poskusila tudi 
sama, a okus ni nič kaj preveč drugačen od okusa govedine. Magičen trenutek − aurora borealis ali severni sij.

Severni jeleni se na Finskem prosto sprehajajo in večkrat povzročijo kakšen prometni zastoj. V Božičkovi vasi je slikanje z Božičkom skorajda obvezno. 

Božičkova hiša

Ledeno kopanje v zamrznjeni reki pri −19° C.

Ledeno kopanje v reki
Po nekaj časa privajanja na ekstremne vremenske razmere 
te postanejo normalne in mraz sploh ni več nevzdržen. Tako 
smo se npr. pri −19° C nekateri odpravili na ''iceswimming'' – 
ledeno kopanje v reki. Ko smo zaplavali, je bil okrog nas led, 
vendar sploh nismo občutili mraza. Pred tem smo namreč 
morali v kopalkah prehoditi približno 20-metrsko razdaljo, da 
smo sploh prišli v reko. Čeprav se je ta zdela relativno topla, 
smo po minuti plavanja odšli ven, da ne bi telesu povzročili 
prevelikega šoka. Najbolj zanimivo je bilo, da so nam kopalke 
takoj po prihodu iz reke zamrznile. Ledeno kopanje je super 
doživetje, ki sem ga večkrat ponovila. Po takšnih podvigih je 
sledil odhod v savno, ki smo jo imeli v bloku, kjer smo prebi-
vali. Pred savnanjem pa obvezno skok v sneg. 

Ko nebo zapleše v zeleni in vijolični barvi
Eden izmed najbolj čarobnih trenutkov tukaj je lovljenje 
aurore borealis oziroma severnega sija. Zaradi svetlobne 
onesnaženosti smo ga največkrat čakali izven mesta, na 

bližnjem hribu. Vendar je severni sij precej težko ujeti, tako da 
se nam je sreča nasmehnila le nekajkrat. Za nastanek sever-
nega sija je potreben močan solarni veter, mrzlo vreme, jasno 
nebo in tema. To je magični trenutek, ki za vedno ostane v 
spominu. Nekajkrat pa mi je auroro uspelo ujeti kar z balkona.

Za zaključek
Življenje na severu mi je dalo neverjetno izkušnjo, ki bo za 
vedno ostala v mojem spominu. Na žalost je študij v marcu 
začel potekati prek spleta, tako da nismo imeli toliko praktičnih 
del z raznimi podjetji. V istem mesecu je tudi večina študentov 
na izmenjavi zaradi pandemije začela odhajati domov, sama 
pa sem se odločila, da kljub temu ostanem na Finskem, saj 
je bilo stanje tam veliko boljše kot v Sloveniji. Sem pa imela 
nekaj težav pri vračanju domov, saj se nisem mogla vrniti 
maja, kot je bilo sprva načrtovano, temveč junija. Kljub vsem 
nevšečnostim, ki so se pripetile zaradi pandemije, sem srečna, 
da sem tam ostala do konca študijskega leta. Zagotovo se 
bom – v svoj severni dom − z veseljem še kdaj vrnila.

HRASTNIČANI POTUJEJO HRASTNIČANI POTUJEJO
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KRIŽANKAJUŽNA + OTROŠKI KOTIČEK

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

Poišči 10 razlik.
Razlike

Poišči sence

Najdi manjkajoče dele

Prečmuh − 
fižol z jabolki

Rubriko ureja: Milena Zupan

Prečmuh je preprosta, a močna zasa-
vska jed. Za pripravo ne potrebujemo 
veliko kuharskega znanja, pa tudi 
sestavin ne. 

Sestavine za 2 osebi:
• 500 g fižola v zrnju
• 1 jabolko
• voda
• sol

Postopek:
Fižol v zrnju čez noč namočimo in ga 
naslednji dan skuhamo v slani vodi. 
Čas kuhanja je odvisen od vrste fižola, 
starosti in ur namakanja. 

Ko je fižol že skoraj kuhan, operemo in 
na krhlje narežemo jabolko (jabolka 
ne lupimo, le odstranimo pecelj 
in semena) ter ga dodamo fižolu. 
Kuhamo še dobrih 10 minut, po potrebi 
jed dosolimo. 

Prečmuh lahko po želji tudi zabelimo 
– z mastjo in ocvirki, praženo čebulo …

Dober tek. 
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PRIVOLITEV,
SPREJEM

SPOZNA-
VANJE

DIVJI KOZEL

JAP. REŽIS.
KUROSAVA

PISATELJ
FILIPČIČ

NEMŠKI
FILOZOF
(GEORG)

VELIKA
KAČA, UDAV

VLADARSKI
NASLOV

PREBIVALEC
ZREČ

MEH. IGRAL.
(MANUEL)

TANTALOVA
HČI V GR.

MITOL.

NATAKAR ZA
ŠANKOM

KATJA
KOREN

REŽISER
GODINA

BOJEČNEŽ,
ŠLEVA

SLOVENSKI
ALPINIST
(FRANC)

POSLEDICA
MUTACIJE

RASTLINA
KOPITNIK

AMERIŠKI
ATLET

(HENRY)

NOJEVO
MESO

BARVA
KOŽE

IZVRŠNI
ODBOR

ZELENJAVA
ZA JUHE

FILOZOF
IZ ELEJE

MEHIŠKO
ŽGANJE

ZVEST
APOLLONIO

ŠPRANJA,
POKLINA

JURE
KOŠIR

SLOVENSKI
PISATELJ

(ZDRAVKO
SLAMNIK)

GLASBENI-
CA JENČE

ONDULACIJA
LAS

(LJUDSKO)

SLOVENSKA
PEVKA

(MAJDA)

NEKDANJA
UPRAVNA

ENOTA

Do 7. junija 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 nagrajenca, ki bo 
prejel praktično nagrado.

Nagrajenka križanke iz 30. številke Hrastovega lista je 
Ana Žagar. Čestitamo! Nagrado lahko prevzamete na 
vložišču Občine Hrastnik. 

Geslo:

Ime in priimek:

Naslov in pošta:

Email/telefon:

Podpis:




