
Tajda in Tamara Šrot Obrazi Hrastnika

Uporništvo v Zasavju

32

Peter Kauzer in Darko Jorgić Intervju



Časopis Hrastov list
32. številka
Junij 2021

Izvedba in izdaja
Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Odgovorna urednica
Mateja Jecl

Uredniški odbor
Nejc Ašič
Gregor Lisec
Dijana Stojančić
Ana Černuta Deželak
Patricija Sanchez Draksler

Sodelavci
Primož Frajle 
Tajda Šrot
Tamara Šrot

Lektura
Patricija Sanchez Draksler

Oblikovanje in prelom
Boštjan Laznik

Vaša besedila sprejemamo na
urednistvo.hrastovlist@gmail.com

www.hrastov-list.si

www.hrastnik.si

Tisk
Grafika Gracer d. o. o.
Naklada: 4200 izvodov
ISSN: 2232-6987

Časopis je brezplačen, prejmejo 
ga vsa gospodinjstva v občini 
Hrastnik. Letos bodo predvidoma 
izšle 4 številke.

Peter Kauzer in Darko Jorgić Intervju Prigode šolskega zvonca

Županovo voščilo RRA

Kultura Vrtčevske iskrice

Hrastničan grunta Zdravstveni dom

Objave iz občinske hiše Krajevna skupnost

Osebno s svetniki Obrazi Hrastnika

Novice Gospodarstvo

Stanovanjska zadruga Zgodovina

Knjižnica Šport

Dom starejših Hrastničani potujejo

Glasbena šola Imamo olimpijske sanje! Fotoreportaža

KRC Prostovoljstvo

Južna

Otroški kotiček

Komunala

Velika olimpijska križanka

Mladi

02 36

05 38

06 39

08 41

09 42

18 43

20 46

24 49

25 52

26 56

28 59

29 62

64

64

30

32

34

Kazalo

Avtor fotografije na naslovnici
Jernej Peklar

UVODNIK

»Vsak kraj ima svoje posebnosti, ki jih je težko opisati, svoje 
vonjave, svoj ton, svojo barvo.« 
(Alma M. Karlin)

In svoje ljudi … bi k Almini misli dodala jaz. 

Tako rada imam to raznolikost obrazov, znanj, pogledov 
in idej združenih v dolini med hribi našega mesta. Koliko 
zanimivih življenjskih zgodb! Včasih te z zgodbo preseneti 
sosed iz bloka, soseda, ki jo ob jutrih vidiš hiteti v službo, 
znanka v čakalnici pri zdravniku … Ljudje, za katere mislimo, 
da jih poznamo, pa jih v resnici pravzaprav ne. In ker našemu 
časopisu vsake toliko namenimo kakšno spremembo in novo 
rubriko, da ga naredimo še zanimivejšega, vam bomo od te 
številke dalje v branje ponudili rubriko Obrazi Hrastnika. V 
njej bomo pobližje spoznali zgodbe naših čisto vsakdanjih 
sokrajanov, ki pa v sebi nosijo nevsakdanje in navdihujoče 
zgodbe. Ker mesto smo ljudje.

Zgodbe ljudi iz našega  mesta, ki ne šteje niti deset tisoč 
prebivalcev, sicer že od nekdaj odmevajo tudi onkraj naše 
Save. Nekaj največjih imen na področju umetnosti, zgodo-
vine, alpinizma, znanosti … prihaja iz Hrastnika. Pa čeprav 
tega največkrat niti ne vemo. Preko strani občinskega časo-
pisa jim dajemo prostor, da vsaj malo pripomoremo k temu, 
da beseda o njih ne zamre in da smo na njihove dosežke 
ponosni. In zato potrebujemo zapise, kot je ta, ki ga je za 
tokratno rubriko Hrastničan grunta, prispeval še en poznan 
hrastniški obraz, Marko Planinc. Da nas vsake toliko opomni 
in spomni, da storimo še kaj več.

Pri športu pa smo meje presegli že tolikokrat, da ni več 
športnega navdušenca, ki ne bi vedel, kje so doma največji 
slovenski športni asi. Pri nas, seveda. Že čez dober mesec se 
bosta v Tokiu za olimpijsko odličje borila kar dva Hrastničana, 
Darko Jorgić in Peter Kauzer. Za Darka bodo to prve igre, za 
Petra četrte. Se sploh zavedamo, kako neverjetno je to? Da 
iz majhnega kraja, kot je Hrastnik, na olimpijske igre, kjer 
se bosta pomerila z najboljšimi športniki sveta, kot člana 
slovenske reprezentance odhajata kar dva športnika. Še 
več, v času, ko nastaja ta uvodnik, še vedno stiskamo pesti 
tudi za Barbaro Haberl, karateistko, ki se prav v tem času 
v Parizu bori za svojo olimpijsko vstopnico. Žal v trenutku 
oddaje časopisa v tisk še ne vemo, kako uspešen je bil njen 
nastop, do takrat, ko boste sveže natisnjenega v rokah držali 
vi, pa bo že jasno, ali svojim sanjam naproti v Tokio potuje 
tudi ona. Razlog, da smo na športnem področju tako dobri, 
gre zagotovo iskati v srčnih trenerjih in hrastniških klubih, ki 
bodoče športnike vzgajajo od malih nog  –  več na tokratnih 
športnih straneh. 

Obrazi mesta so tudi zaposleni v občinski upravi, ki svojega 
dela že dolgo ne jemljejo več le kot delo, temveč dajejo v 
projekte, v katere verjamejo, mnogo več, kot se pričakuje. 
Pa čeprav je to delo, ki se večino časa ne vidi. Občasno pa 
je rezultat večmesečnega dela tudi močno opazen – prido-
bljeni trije milijoni evrov za obrtno-industrijsko cono, uspeh 
na razpisu Fundacije za šport, ki bo pomagal izpolniti dol-
goletno željo po tartanski atletski stezi na stadionu, uspešna 
prijava na razpis Ministrstva za kulturo za obnovo kulturnega 
spomenika Mlakarjevega stanovanja … In še marsikaj, a ne 
bomo razkrili vsega že v uvodniku, najboljše, da si občinske 
novice preberete kar sami. A najbolj so trenutno ponosni 
na to, da so se na področju prostovoljstva pridružili skupini 
36 občin, ki so v Sloveniji prejemnice naziva prostovoljstvu 
prijazne občine. Od letos namreč ta naziv nosi tudi hrastni-
ška. Pohvala, a še bolj zaveza k nadaljevanju dobrega dela.

 A zdaj je čas za praznovanje – pred vrati je občinski pra-
znik, dva dni prej, prvega julija, pa se začne prvi festival 
delavskega filma Kamerat. Takšnega festivala, kot je hra-
stniški, ne boste našli nikjer drugje. Je unikaten, tako kot mi, 
Hrastničanke in Hrastničani. Vabljeni, da ga obiščete.

Za konec naj vam ob 3. juliju, prazniku občine Hrastnik, v 
imenu uredništva Hrastovega lista iskreno čestitam. Želim 
vam lepo poletje in se beremo spet jeseni. 

— Mateja Jecl, urednica
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Da je Hrastnik majhno mesto z velikimi športniki, 
vedno znova potrjujeta Peter Kauzer in Darko Jorgič. 
Prvi je že vrsto let prvo veslo Slovenije, drugi v rokah 
drži prvi namiznoteniški lopar v tej deželi. Oba bosta 
svojo domovino s hrastniško zastavo v prtljagi zastopala 

Hrastniška olimpijca v Tokiu 
Peter Kauzer in Darko Jorgić

Avtor: Gregor Lisec   •   Foto: osebni arhiv Darka Jorgića, m24.si, Kyle Dias

Zasavci držimo skupaj! 

na največjem športnem dogodku na svetu – olimpijskih 
igrah v Tokiu. Prvih v karieri še ne 23-letnega Darka 
in morda še ne zadnjih za skoraj 38-letnega 'Kapsla' 
mlajšega. Na Daljni vzhod se bosta podala z velikimi 
ambicijami.

Za enega bodo to četrte, za drugega prve olimpijske igre. 
Bližajo se. Se napetost že stopnjuje, kako je pričakovati 
četrte in kako prve?
Kauzer: Napetost se nič ne stopnjuje. Tako ali tako sta pred 
olimpijskimi igrami na sporedu še dve tekmi svetovnega 
pokala, sicer pa sem si sestavil program, kako do olimpijskih 
iger. Tega se bom držal in to je to. Naredil bom vse, kar lahko, 
da na olimpijske igre pridem čim bolj pripravljen in sproščen, 
potem pa kot na vsaki tekmi – pokazati, česa si sposoben in 
kaj si delal do sedaj. 
Jorgić: To so moje prve olimpijske igre, zato o njih razmiš-
ljam že celo leto. Ampak za menoj je ravno finale nemškega 
prvenstva, ki smo ga žal izgubili, pred menoj pa še evropsko 
prvenstvo, šele potem pridejo olimpijske. Vse je natrpano, 
zato grem počasi, korak za korakom. Na EP lahko naredim 
velik rezultat, tako da je osredotočenost na tem tekmovanju. 

Olimpijske igre bi morale biti na sporedu že lansko poletje. 
Kako vam je minilo to leto dni, če lahko rečemo koronaleto?
Kauzer: Kar naenkrat je minilo. Kot da bi to leto trajalo samo 
mesec dni. Čas mi je zelo hitro minil. Po eni strani mi je prijalo, 
da sem lahko bil več doma, saj sem si nabral prepotrebne 
energije v domačem okolju. 
Jorgić: Za športnike je bilo kar težko. Jaz sem igral samo ligo, 
mednarodnih tekem pa ni bilo, zato nisem potoval po svetu. 

Samo nemška liga in Slovenija. Tako da je bilo drugače, 
čudno. Najprej sem se moral privaditi na tako življenje, ker 
prej sem ves čas potoval, sedaj pa je bilo ogromno premorov. 

Ste imeli kaj težav z virusom, morda kakšno slabo izkušnjo?
Kauzer: Ne, moram potrkati, da ne. Moram pa reči, da se 
meni in tudi nekaterim drugim vrhunskim športnikom – ravno 
zadnjič smo govorili – življenje ni kdo ve kako spremenilo 
s to karanteno in 'lockdowni'. Mi imamo tudi v normalnih 
okoliščinah nek svoj urnik, ki se ga držimo, in na nek način 
ves čas živimo v 'lockdownu' (smeh). Pazil sem se, upošteval 
sem ukrepe, ker konec koncev je tako: nekdo, ki hodi v nor-
malno službo, zboli, vzame bolniško in je to to. Če jaz zbolim, 
gre lahko po zlu sezona ali celo kariera. Zato moram biti še 
toliko bolj pazljiv. 
Jorgić: Tudi jaz nobenih slabih izkušenj. Niti še nisem imel 
virusa, so ga pa imeli v mojem klubu. Jaz sem dobro prišel 
skozi.

Cepljena najbrž že sta … 
Kauzer: Jaz sem se že cepil, ja. Pokušam zmanjšati vse fak-
torje tveganja, na katere lahko vplivam. 
Jorgić: Jaz pa se nisem. Rekel sem si, da bom še počakal s 
cepljenjem, dokler ne bo res obvezno. Ker niti ni pogoj za 
nastop na olimpijskih igrah ali drugih tekmovanjih.

Darko, kako to? Ste med skeptiki cepljenja, ne zaupate cepi-
vom ali kakšen drug razlog?
Jorgić: Ja, nekako se je vse razvilo prehitro, poleg tega pa sem 
se odločil, da želim vsaj na evropskem prvenstvu nastopiti 
še necepljen. Mogoče se bom po evropskem. Vsak čas se bo 
tako ali tako treba ... 

Peter, vaše mnenje o cepljenju? 
Kauzer: Jaz zaupam stroki. Nisem ne zdravnik ne epidemio-
log ali karkoli. Pač, virus je tukaj, z njim je treba živeti. Malo 
je smešno, da so zdaj vse te teorije zarote, ker če nekoč ne 
bi bilo cepiva za črne koze, bi bilo zelo hudo. Samo primer. 
Skratka, virus je tukaj, jaz sem se cepil proti njemu, če zaradi 
drugega ne, da zaščitim sebe in svoje najbližje. 

Zaradi pandemije, ki se po svetu sicer umirja, je bilo tudi 
letos veliko pozivov, naj se olimpijske igre v Tokiu odpovejo. 
Vas je kdaj zaskrbelo, da bi se to lahko zgodilo?
Kauzer: Ne, ne, olimpijske igre mislim, da bodo. Ker je pa že 
tako pozno v letu, da bi jih težko odpovedali. Treba je vedeti, da 
je tu na žalost tudi preveč denarja v igri. Ne nazadnje pa smo v 
teh časih že videli, da tekme lahko normalno potekajo. Je minus, 
ker ni navijačev, ampak tudi ti se vračajo. Gledamo lahko NBA, 
NHL, naše tekme, nogomet … Vse že poteka, samo pogoji so 
malo strožji, treba se je držati ukrepov in to je to. Japonci so 
nam približno že razkrili, kaj nas vse čaka. Od testiranj do vseh 
ukrepov. Igre bodo varne, ni razloga, da bi jih odpovedali. 
Jorgić: Bilo bi mi žal, če bi olimpijske igre odpadle. Ker smo se 
prvič uvrstili tudi kot ekipa. Saj jaz bi prišel tudi posamezno 
glede na lestvico, ampak sem toliko bolj vesel, da bomo lahko 
tam tudi kot ekipa. Verjetno bo to naša edina priložnost, ker 
bo Bojan Tokić kmalu končal svojo kariero in se bo brez njega 
težko kvalificirati. Tako da me je bilo strah, da bi odpovedali 
igre, zato sem bil res vesel, ko so jih potrdili. 

Pričakovanja, želje, cilji v Tokiu?
Kauzer: Jaz vem, da če naredim vožnjo, kakršne sem spo-
soben, sem lahko še vedno med najhitrejšimi ali najhitrejši. 
Moj cilj je, da odpravim vožnjo, kot jo znam, ko bo to najbolj 
potrebno. Potem bomo videli, kam me pripelje. Vsi v finalu 
bomo sposobni zmagati oziroma se boriti za kolajne.
Jorgić: Leta 2020 sem bil res v vrhunski formi, nanizal sem 
odlične rezultate. Potem je žal prišla korona. Tako bom rekel, 
ekipno bomo težko koga premagali, ker takoj naletimo na 
najboljše štiri, se pravi Kitajce, Japonce, Korejce in Nemce. 
Posamezno pa bom imel kar visoke cilje. Začel bom kot 
nosilec, tako da bom v 1. in 2. krogu verjetno imel slabše 
rangirane nasprotnike od sebe. Če bi prišel med najboljših 
32 ali 16 bi bil že kar vesel. 

Peter, glede na to da je Pariz 2024 dokaj blizu, še ne bomo 
rekli, da so igre v Tokiu vaše zadnje, kajne? Darko, za vas 
pa najbrž lahko rečemo prve od več iger v vaši karieri … 
Kauzer: Ne, ne, že zaradi tega zadnjega leta, v katerem 
sem lahko nabral energijo in spočil glavo, puščam odprte 
možnosti tudi še za Pariz. 
Jorgić: Seveda. Treba bo še veliko delati, ampak verjamem, 
da bo zame še kar nekaj olimpijskih iger. Upam, da bom na 
vsakih čim boljši. 

Veliko bo spet slovenskih športnikov na olimpijskih igrah. 
Boste za koga še posebej stiskali pesti?
Kauzer: Jaz za vse Slovence navijam enako. Sem navijač po 
srcu in duši, navijam za vse, vsakemu privoščim uspeh, ob 
neuspehu vsakogar sem tudi sam razočaran. Ker vem, koliko 
odrekanja je potrebnega. Vsi ostali tega ne vidijo. 
Jorgić: Zagotovo bom še posebej navijal za Petra, saj upam, 
da mu uspe domov prinesti še eno medaljo z olimpijskih. In 
za Rogliča, seveda. Zasavci itak držimo skupaj. 

INTERVJU INTERVJU
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Prvič na olimpijskih igrah se bo zgodilo, da, Peter, ne boste 
edini hrastniški tekmovalec. 
Kauzer: Bili so v preteklosti na olimpijskih igrah že trenerji, 
torej moj oče in Janoš Peterlin, pa tudi Andreja Ojsteršek. 
Tako da nekaj nas je že bilo, je pa res, da bova letos prvič 
dva Hrastničana kot športnika. Fajn, super! To samo kaže, 
da če pogledaš čez sosednji hrib, lahko marsikaj dosežeš. 

Kakšen nasvet za Darka, debitanta na olimpijskih igrah?
Kauzer: Da je to samo tekma, kakorkoli obrneš. Je res, da so 
olimpijske igre vsaka štiri leta, ampak naj bo sproščen. Naj 

Spoštovane Hrastničanke, cenjeni Hrastničani!

Za nami je leto, polno preizkušenj in izzivov, ki jih doslej nismo bili 
vajeni. Na srečo nas izkušnje bogatijo in delajo močnejše, zato 
sem prepričan, da lahko v prihodnost zremo z optimizmom. Za 
nami in pred nami so številni projekti, za katere verjamem, da 
bodo dvignili kvaliteto življenja in bomo vsi skupaj ponosni na 
zelen, vključujoč in razvojno naravnan Hrastnik. 

Ob 3. juliju, prazniku občine Hrastnik, se vam zahvaljujem za vaš 
prispevek k oblikovanju skupnosti ter vam v imenu občinskega 
sveta in občinske uprave želim lepo praznovanje z veliko zdravja 
in dobre volje! Srečno!

Marko Funkl, župan občine Hrastnik

Bo čas, priložnost, da si v Tokiu ogledate še kakšna druga 
tekmovanja? Kateri športi so vam najbolj pri srcu, da bi jih 
obiskali?
Kauzer: Ne vemo, če bomo sploh lahko šli gledati druge 
športe, ker bomo v mehurčkih. Po vsej verjetnosti ne. Ker če bi 
nekdo bil pozitiven, bi bili poleg njega izločeni iz tekmovanja 
tudi vsi njegovi ožji stiki. Tako da se bo treba paziti. Če bi 
slučajno imel možnost, pa bi si z veseljem pogledal 'skejtanje' 
(rolkanje op. p.). Ker sem tudi sam 'skejtal', ko sem bil mlad. 
Zdaj bodo rolkanje, surfanje in plezanje prvič na olimpijskih 
igrah, tako da bi si kaj od tega z veseljem pogledal. 
Jorgić: Tudi jaz imam informacije, da se ne bo dalo nič pog-
ledati. Sicer imam rad tenis, tako da bi si z veseljem ogledal 
kak dvoboj. In košarko, ker mislim, da se bodo tudi Slovenci 
kot ekipa uvrstili v Tokio. Pa še Kauzerjev boj za medalje bi 
si šel pogledati. Zaradi korone bo to žal nemogoče. 

Pravijo, da je olimpijska vas posebno doživetje. Najbrž 
zaradi vseh ukrepov tudi v njej ne bo enako, pa vendar … 
Peter, kakšna izkušnja je življenje v olimpijski vasi, Darko, 
se je veselite?
Kauzer: Ne vem, kaj pričakovati. Vsi bomo v olimpijskih vasi, 
je pa pravilo, da moraš najpozneje v 48 urah po svojem 
nastopu zapustiti Japonsko. Tako da grem jaz že takoj nas-
lednji dan po tekmi domov. Bomo pa v olimpijski vasi vsi ves 
čas testirani, ker v nasprotnem primeru ne boš mogel niti 
vstopiti. Tako da pričakujem, da se bomo v olimpijski vasi 
lahko družili, ampak z maskami, razkužili itd. 

Jorgić: Pogovarjal sem se že s Tokićem o tem, rekel mi je, da 
je to res nekaj posebnega. Vesel sem, da bom imel priložnost 
že videti vse te vrhunske športnike v vasi. Če mi uspe z njimi 
narediti kakšno fotografijo, bo pa še toliko bolje. Ampak se 
bojim, da zaradi korone ne bo toliko priložnosti … 

Hrastniških navijačev v Tokiu žal ne bo. Jih boste zelo 
pogrešali?
Kauzer: Mi športniki smo na tekmah v svojem svetu, šele po 
tekmah to pride do izraza, ko se lahko ob uspehu poveseliš s 
svojimi navijači. Sicer pa smo skoncentrirani na svoje nastope 
in sploh na olimpijskih igrah navijači težko pridejo do špor-
tnikov, ker je vse bolj zaprto. Žal mi je predvsem tega, da ne 
bosta mogli priti žena in hči, ki bi sicer verjetno šli v Tokio, 
če ne bi bilo pandemije. 
Jorgić: Meni pa je težje igrati brez publike, ker te ta podpira 
in ponese, sploh tvoja domača. Ampak skozi leto sem se že 
navadil na dvorane brez gledalcev. Vedno je bolje, če imaš 
koga ob sebi, sploh domačine, ki ti še bolj stojijo ob strani. 

Najbolje, da se dogovorimo spet za kakšen velik sprejem v 
Hrastniku, kot smo mu bili priča leta 2016, ko se je slavila 
srebrna olimpijska kolajna. Se strinjata?
Kauzer: Ne bi bilo slabo, ampak bom rekel, pustimo se 
presenetiti. 
Jorgić: Vsekakor, brez dileme. Bil sem na Kauzerjevem spre-
jemu in bi bilo za ponoviti. Ne samo enkrat, večkrat bi bilo 
še bolje. 

dela tisto, kar dela najbolje, ne pa karkoli drugega, samo zato 
ker so to olimpijske igre. Vem, da bo v situaciji, kakršna je, 
težko, ampak naj čim bolj uživa in nabira izkušnje za naprej.

Darko, najbrž z veseljem sprejmete nasvete tako izkušenih 
športnikov, kot je Peter Kauzer ali vaš namiznoteniški kolega 
Bojan Tokić …
Jorgić: Ja, predvsem z Bojanom sva si res blizu, vse mi je že 
povedal, kaj bo treba vedeti in kaj delati. Seveda pa bom z 
veseljem vprašal tudi Kauzerja za kakšno informacijo, če jo 
bom potreboval. 

INTERVJU INTERVJU
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Epidemija je močno vplivala na delovanje Društva zasa-
vskih klekljaric Srčevke. Tedenska druženja in učenje novih 
tehnik niso mogoča že od sredine marca lanskega leta. Zato 
ustvarjajo vsaka v zavetju svojega doma. Kljub komunikaciji 
na daljavo so se uspele dogovoriti za nekatere nove projekte 
in se naučile novo tehniko preko ZOOM-a. 

V začetku leta so nadaljevale z drugo fazo horoskopov. Vzorci 
so tuji in slovenski, nekatere čipke so bele, druge precej 
pisane, tudi tehnike izdelave so zelo različne. Upajo, da jih 
bodo lahko čim prej pokazale publiki.

So pa publiki v Hrastniku v mesecu maju prikazale bolj 
pomladne izdelke − v Knjižnici Antona Sovreta v Hrastniku 
in v Vrtnarstvu Napret na Marnem so razstavile zdravilne 
rastline v čipki.

Nekatere bolj izurjene članice so izdelale čipke za razpi-
sane natečaje, nekatere pa so se lotile večjih del − prtov, 
zaves, večjih slik. Svoje stvaritve redno prikazujejo na svoji 
Facebook strani. 

Trenutno se lotevajo prav posebne ideje − čipke na temo 
skupine Laibach, katere delo ob 40-letnici njenega delovanja 

Srčevke v času epidemije klekljajo doma
Avtorica: Jana Klinc Češnovar

predstavlja Zasavski muzej. Pripravljajo pa tudi čipke za 
razstavo ob 20-letnici začetka učenja klekljanja v Hrastniku, 
ki bo na ogled predvidoma v septembru v galeriji hrastni-
škega delavskega doma.

Upajo, da bomo lahko normalno zaživeli vsaj po letošnjem 
poletju, da bodo svoje izdelke lahko pokazale tudi »v živo«.

Za jesen pa že zbirajo vzorce na temo božiča in novoletnih 
praznikov, kjer bodo lahko sodelovale prav vse njihove čla-
nice, tako začetnice kot tudi tiste s kilometrino v klekljanju.

Natečaj Evropa v šoli poteka pod okri-
ljem Zveze prijateljev mladine Slovenije 
(ZPMS). Začetki natečaja segajo v 
leto 1953, Slovenija pa sodeluje od 
leta 2000 dalje. Temo natečaja vsako 
leto izbere Nacionalni odbor natečaja 

Natečaj Evropa v šoli
Avtorica: Lilijana Oplotnik

V sezoni 2019/2020 KRC Hrastnik 
zaradi ukrepov v zvezi z epidemijo ni 
uspel izpeljati celotnega programa 
in »na dolgu« jim je ostala še zadnja 
predstava. Določeni ukrepi še vedno 
veljajo, kljub temu pa je oder ponovno 
zaživel. 

V sredo, 16. junija, so si obiskovalci tako 
lahko ogledali predstavo Smrtna past, 
ki so jo odigrali člani skupine Ta' bol 
Teatra, ki deluje v Kulturno prosvetnem 
društvu Josip Lavtižar Kranjska gora.

Po predolgem gledališkem premoru je 
bilo tako v delavskem domu ponovno 
pravo gledališko vzdušje, ki smo ga že 
zelo pogrešali.

Ponovno v 
gledališču

Avtorica: LO  •  Foto: KPD Josip Lavtižar

KULTURA KULTURA

V galeriji Delavskega doma Hrastnik 
bo vse do 4. septembra 2021 na ogled 
retrospektivna razstava akademskega 
slikarja Janeza Kneza. Poleg hrastni-
ške galerije so v istem času razstave 
postavljene tudi v Trbovljah, Zagorju, 
Loki in na Kumu. Z omenjenimi raz-
stavami obeležujemo 90-letnico 
njegovega rojstva. 

Slikar Janez Knez se je rodil 19. novem-
bra 1931 na Dobovcu. Leta 1958 je 
diplomiral na Akademiji za likovno 
umetnost v Ljubljani pri profesorjih 
Maksimu Sedeju, Riku Debenjaku in 
Gabrijelu Stupici. Do sredine osem-
desetih let je služboval kot likovni 
pedagog na trboveljskih osnovnih 
šolah, v osemdesetih letih pa se je 
odločil, da bo deloval kot svobodni 
umetnik. Razstavljal je na več kot sto 

Evropa v šoli pri ZPMS, ki vsebinsko 
naravnanost in slogan navadno pri-
lagodi temi evropskega leta ali ciljem 
trajnostnega razvoja.

Občinska zveza prijateljev mladine 
Hrastnik se je natečaju pridružila v letu 
2004 in prevzela vlogo regijskega koor-
dinatorja za Zasavje. Osnovnošolce in 
dijake spodbuja k sodelovanju, zbira 
ustvarjena dela z vseh sodelujočih šol, 
imenuje komisije za pregled in oceno 
prispelih del in podeljuje priznanja naj-
uspešnejšim ustvarjalcem in njihovim 
mentorjem na regijskem nivoju. 

Natečaj poteka na treh ravneh. Učenci 
in dijaki najprej ustvarjajo na šolski 
ravni, kjer mentorji izberejo izdelke in 
jih pošljejo regijskim koordinatorjem. Tu 
se  izberejo najboljša dela s posame-
znega področja, ki se posredujejo na 

nacionalno raven. Natečaj Evropa v šoli 
se običajno zaključi z nacionalno prire-
ditvijo, ki navadno poteka v tednu, ko 
praznujemo dan Evrope (9. maj). Letos 
je zaradi veljavnih ukrepov zaključna 
prireditev potekala virtualno. 

Pri letošnjem natečaju z naslovom 
Če kruhek pade ti na tla, poberi in 
poljubi ga so na naslov regijskega 
koordinatorja prispela likovna, lite-
rarna in fotografska dela. Vsa so bila 
odlična, vendar je bilo treba izbrati 
tista najboljša. 

Najuspešnejša dela na regijskem nivoju 
in delo, ki je bilo kot najboljše izbrano 
tudi na državnem nivoju, so razsta-
vljena na zunanjih panojih na ploščadi 
pred Delavskim domom Hrastnik.

Vabljeni k ogledu.

skupinskih, društvenih in samostojnih 
razstavah doma in po svetu, se ude-
leževal slikarskih kolonij, ex temporov 
in delavnic. Kot mentor je usmerjal sli-
karje ljubitelje in mlade v Zasavju. Za 
svoje delovanje je prejel vrsto strokov-
nih in tudi častnih nagrad in priznanj. 
Umrl je leta 2011.

S svojim likovnim ustvarjanjem in člo-
veško veličino je pustil velik pečat v 
zasavskem prostoru.

Razstava Janeza Kneza – 
Retrospektiva

Avtorica: LO
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Hrastničan grunta ... 

Ko sem gruntal, kaj napisati v to rubriko, mi je prišlo na misel, da se lahko v naši občini ponašamo 
z mnogimi ljudmi, ki so v preteklosti dosegali zvezde, spreminjali svet in bili na svojih področjih 
»crème de la crème«. Pa jih pravzaprav ne poznamo, o njih ne vemo veliko in smo jih enostavno 
zavrgli na smetišče zgodovine.

Seveda je to daleč od spodobnega. Naše korenine niso le v premogu, steklu, kemikalijah in drugih 
pritiklinah, ki so dajale delo, skrbele za razvoj kraja in preživljale ljudi. Naše korenine so tudi v gla-
vah, sposobnostih ljudi, ki so izšli iz naše doline.

Pravzaprav sem iskal priložnost za podoben zapis že od 
lani, ko sem videl, da bi v Hrastniku lahko obeležili dve veli-
ki obletnici rojstva dveh izjemnih umetnikov: 110-letnico ro-
jstva Bruna Bruna in 90-letnico rojstva Ernesta Ačkuna. Oba 
sta bila vrhunska klarinetista, solista, nastopala sta na največ-
jih svetovnih koncertnih odrih. Če odtipkate v Google Bru-
no Brun, boste med prvimi zadetki našli posnetke nastopov 
Orkestra klarinetov Bruno Brun Beograd, kjer igrajo vrhunski 
srbski klarinetisti in se imenuje po tem Hrastničanu. 

V Hrastniku smo na oba umetnika enostavno pozabili. Kot tudi 
graditelja HE na Dravi Antona Stergarška, zgodovinarja Janka 
Orožna, slikarja Leopolda Hočevarja, kmetijskega strokovnjaka 
Antona Bantana, gledališčnika Fedorja Gradišnika, mezzoso-
pranistko svetovne slave Sonjo Draksler, inovatorja Avgusta 
Podlunška, zanimivo družino Roš, iz katere je izšlo več izjemnih 
osebnosti. V to kategorijo spada tudi narodna buditeljica in iz-
jemna ženska Ana Dimnik, za katero večina ne ve, da je po rodu 
Hrastničanka. Kot tudi ne, da je izjemen alpinist in novinar 
Ante Mahkota po rodu Dolan in je rano mladost preživel na 
Dolu. Med njih bi lahko uvrstil še tovarnarje, ki smo jih zaradi 
socializma in tega, ker so bili tujci, vse po vrsti zanemarili, pa 
rudarske inženirje, steklarske strokovnjake itn. Vsi našteti in 
nenašteti so bili izjemno pomembni v slovenskem prostoru in 
tujini in so v strokovnih krogih še danes močno cenjeni.

Upam, da bo prišel čas, ko se bomo znali spominjati naših rojakov, osebnosti, ki so po stopnicah živl-
jenja prišli na vrh. Takšen in drugačen. Saj možnosti je veliko: poimenovanje ulic, ustanov, spomin 
nanje ob okroglih obletnicah (razstave, prireditve, koncerti), pogovorni večeri v knjižnici ali mla-
dinskem centru, dokumentarci mladih avtorjev o znanih Hrastničanih, kakšna knjiga, šolske razis-
kovalne naloge … 

Lahko smo ponosni, da je Hrastnik zibelka številnih uspešnih ljudi. Naštel sem jih le nekaj. In še bolj 
bomo ponosni, če se bomo tega veliko bolj zavedali.

— Marko Planinc, novinar

* Kolumna izraža stališča avtorja in ne nujno tudi uredništva.

Župan Marko Funkl se je seznanil z možnostmi ureditve 
habitatov v okviru gradnje hidroelektrarn

Foto: HSE

Župan Marko Funkl si je na povabilo Holdinga Slovenske 
elektrarne (HSE), investitorja v hidroelektrarne na srednji 
Savi, ogledal hidroelektrarno Brežice in tamkajšnjo uredi-
tev prehoda za vodne organizme (t. i. ribjo stezo), ribiške 
proge ter habitatov za vodne in druge živalske ter rastlinske 
vrste, ki so bili urejeni v času gradnje hidroelektrarne, kot 
tudi območje, ki je predvideno za ureditev vodnega centra 
in kajakaške proge.

V okviru zelenega prehoda zasavske regije po opustitvi 
premoga v obnovljive vire energije je v občini Hrastnik pred-
videna izgradnja hidroelektrarne Suhadol.

Koncesijska pogodba, ki so jo 2. oktobra 2020 podpisali pred-
stavniki investitorja in države, predvideva ureditev habitatov 
za vodne in druge živalske ter rastlinske vrste, tudi preho-
dov za vodne organizme oz. ribjih stez, ureditev obrežja in 
protipoplavno zaščito. Projekt je trenutno v fazi umeščanja 
v prostor. 

»Občina Hrastnik bo v prihodnjih mesecih opravila pogovore 
z Ribiško družino Hrastnik, Brodarskim društvom Steklarna 
Hrastnik ter krajevnimi skupnostmi Podkraj, Steklarna ter 
Krnice - Šavna Peč glede umeščanja hidroelektrarn v prostor. 
Prav tako načrtujemo širšo javno razpravo, ker si želimo v 
sam postopek vključiti čim več občank in občanov Hrastnika, 
ki živijo na obeh bregovih reke Save,« je o poteku načrtovane 
umestitve dejal Funkl.

Ob obisku se je seznanil z ureditvijo, ki je bila implementirana 
s hidroelektrarno Brežice. Hidroelektrarna Brežice je peta v 
verigi šestih hidroelektrarn na spodnji Savi z nazivno močjo 
47,4 MW. Je pretočno akumulacijskega tipa z nameščenimi 
tremi vertikalnimi agregati z nazivnim pretokom 500 m3/s, 
s petimi pretočnimi polji in povprečno letno proizvodnjo 161 
GWh. V slovenski elektroenergetski sistem prispeva električno 
energijo iz obnovljivega vira energije, vode, ki predstavlja 
dober odstotek trenutne letne proizvodnje električne energije 
v Sloveniji oziroma obnovljive energije za letno oskrbo 40 
tisoč povprečnih slovenskih gospodinjstev. Nudi pa tudi izva-
janje sistemskih storitev, ki so nujne za zanesljivo delovanje 
elektroenergetskega sistema in oskrbo z električno energijo. 
Elektrarna je trenutno upravljana lokalno.

HRASTNIČAN GRUNTA OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE
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V soboto, 29. maja, se je uradno odprlo prenovljene pro-
store Turistično informacijskega centra Hrastnik (TIC 
Hrastnik), ki že od lanskega leta deluje na novi lokaciji 
v središču mesta. Trak so slavnostno prerezali Marko 
Funkl, župan občine Hrastnik, Miha Mirt, direktor 
Javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem 
Hrastnik (KRC Hrastnik) in Ksenija Flegar, v. d. gene-
ralne direktorice Direktorata za turizem na MGRT. 

TIC Hrastnik je projekt, ki ga je Občina Hrastnik skupaj s KRC 
Hrastnik pričela izvajati v letu 2018, ko je uspešno kandidi-
rala na javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje 
ciljev strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje 
2014−2020.

Sprva so bili prostori TIC-a v hrastniškem muzeju, v lanskem 
letu pa je sledila selitev prostorov v center Hrastnika − na 
tržnico. Letos je sledila še temeljita prenova tako prostora 
kot tudi ponudbe na policah. »Ponosen sem na vse vključene 
v pripravo, saj so opravili čudovito delo, in na dejstvo, da 
imamo v Hrastniku TIC, ki je primerljiv tovrstni infrastrukturi 
v turistično razvitih krajih. S tem je narejen še en korak na 
dolgi poti do prepoznavnosti Hrastnika izven meja Zasavja. 
V Hrastniku imamo vizijo, kako razviti naš kraj v zelen, kultu-
ren in za obiskovalce zanimiv kraj,« je otvoritev z besedami 
pospremil župan Marko Funkl. Artikli na policah so v večini 
produkti hrastniških obrtnikov in podjetij, vključili pa so tudi 
zasavske izdelke, saj se zavedajo skupne zasavske poti.

Prostor odslej odseva industrijske, zgodovinske in kulturne 
korenine kraja. Prostor TIC-a tako simbolizira rudniški rov, 
lesena notranjost in elementi pa prostor navdajajo s toplino. 

Odprli prenovljene prostore turistično informacijskega centra Foto utrinki

Avtorica: MJ

Foto: Jernej Peklar

Poudarek na dediščini je v detajlih, zaradi katerih ima prostor 
prav poseben čar. Unikatna dela slikarja Jožeta Ovnika, ki 
krasijo pročelje centra, nas bodo vsak dan opominjala, od 
kod izviramo.

»Investicija prenovljenih prostorov je znašala slabih 14 tisoč 
evrov. Prepričan sem, da bo TIC postal vezni člen med občan-
kami in občani Hrastnika, turističnimi ponudniki, podjetniki 
in turisti ter da bo prostor privlačil poglede tako domačinov 
kot tudi gostov iz sosednjih občin in širše,« je o prenovi dejal 
direktor KRC-a Miha Mirt.

Razvoj turizma v manjših krajih sicer predstavlja svojevrsten 
izziv. Ksenija Flegar, v. d. generalne direktorice Direktorata 
za turizem na MGRT: »V manjših krajih moramo biti toliko 
bolj kreativni, da lahko turistično ponudbo tudi osmislimo. 
Vendar pa imamo to srečo, da v Sloveniji ni kraja, ki ne bi 
imel čudovite narave, tradicije, kulturne dediščine, sploh tako 
bogate, kot jo imate v Hrastniku. In to je tisto, kar moramo 
potencialnemu turistu znati in želeti pokazati.«

Turistično informacijski center bo odprt od torka do sobote − 
ob torkih, sredah in petkih med 8. in 16. uro, ob četrtkih med 
10. in 18. ter ob sobotah med 8. in 12. uro. Obiskovalci bodo 
poleg turističnih informacij lahko kupili izdelke lokalnih ponu-
dnikov, ki so bili do sedaj na voljo na spletni tržnici etrznica.
hrastnik.si, ter preko sistema mojekarte.si tudi vstopnice za 
različne dogodke doma in širše po Sloveniji.

Slavnostni prerez traku. Na fotografiji (od leve): Miha Mirt, direktor KRC Hrastnik, 
Ksenija Flegar, v. d. gen. dir. Direktorata za turizem na MGRT, župan Marko Funkl.

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE
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Pločnik spodnje Marno
Občina Hrastnik in Direkcija RS za infrastrukturo bosta v letu 
2021 pričeli z gradnjo hodnika za pešce ob regionalni cesti 
R1 221 Hrastnik–Šmarjeta na spodnjem Marnem. Pločnik bo 
potekal od obstoječega do novega naselja stanovanjskih hiš. 
Hkrati bo urejena tudi javna razsvetljava in kanalizacija, s 
tem pa bo omogočeno priključevanje na centralni sistem 
odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda. Ocenjena vred-
nost naložbe znaša dobrih 215 tisoč evrov.

Hkrati z gradnjo pločnika bo Direkcija RS za infrastrukturo v 
okviru rednega vzdrževanja obnovila vozišče na odseku od 
podjetja Forstek do Spodnjega Marna v dolžini 1600 metrov 
in na odseku Brnica−Riklov most v dolžini 500−700 metrov. 

Ureditev ceste R1-221/1222 Dol pri Hrastniku
Na podlagi sprejetega OPPN je Direkcija RS za infrastrukturo 
pripravila projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo ceste 
skozi Dol v dolžini 640 metrov, na odseku od pokopališča do 
podjetja Forstek. Zaradi širitve ceste so bili odkupljeni sta-
novanjski objekti, objekt KS in upokojencev ter gasilski dom. 
Rušitve objektov se bodo pričele že v letošnjem letu, razpis za 
gradnjo, katere ocenjena vrednost znaša 2,7 milijona evrov, 
pa bo izveden v letu 2022, ko naj bi se pričela tudi gradnja, 
ki bo zaključena v letu 2023.

Krožišči »Spar« in »center Hrastnika«
Občina Hrastnik in Direkcija RS za infrastrukturo sta pričeli 
s pripravo projektne dokumentacije za gradnjo dveh krož-
išč, in sicer pri Sparu in v centru Hrastnika. Obe križišči sta 
prometno neustrezni in ne zagotavljata potrebne varnosti 
udeležencem v prometu, zato bosta naložbi po dokončanju 

Predstavljamo vam načrt investicij na državni cestni mreži v letošnjem in naslednjem letu.
Načrt investicij na državni cestni mreži v letih 2021−2022
Avtor: Tomaž Sihur

projektne dokumentacije uvrščeni v nabor investicijskih pro-
jektov Proračuna RS za leto 2022.

Prehod za pešce Slatno 
Občina in DRSI sta se dogovorili, da se izdela dokumenta-
cija za ureditev prehoda za pešce pri avtobusni postaji v 
Črdencu, kjer je prehajanje ceste nevarno, omejena vidljivost 
pa ne omogoča ureditve. Izdelana je bila projektna naloga, 
na njeni osnovi pa bo pripravljena dokumentacija, ki bo 
obravnavala več variant. Po zaključku izdelave navedene 
dokumentacije bo podan predlog ureditve.

Rekonstrukcija ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most
Gre za največji projekt, ki je v pripravi, njegova ocenjena 
vrednost pa znaša kar 102 milijona evrov. V sklopu projekta 
je predvidena rekonstrukcija ceste G2- 108 Hrastnik–Zidani 
Most v dolžini 8 tisoč metrov, deviacija glavne ceste G1-5 
Rimske Toplice−Zidani most–Radeče dolžine 800 metrov, 
deviacije lokalnih in dostopnih cest, gradnja treh mostov 
čez Savo in enega čez Savinjo ter gradnja šestih nadvozov 
oziroma podvozov.

Projekt se bo izvajal etapno, za prvo etapo, ki obsega izgra-
dnjo novega mostu čez Savo v Hrastniku, z navezavo na 
obstoječo cesto, so predvidena kohezijska sredstva v višini 
1,7 milijona evrov, ocenjena vrednost celotne prve etape pa 
znaša 11,8 milijona evrov.

Državni prostorski načrt, ki je bil sprejet v letu 2012, je v 
postopku sprememb in dopolnitev, po trenutnem terminskem 
planu DRSI se pričakuje sprejetje v marcu 2022. Projektna 
dokumentacija je izdelana in je v fazi recenzije.

Občina Hrastnik se je v mesecu februarju prijavila za javni 
razpis ministrstva za kulturo za izbor projektov na področju 
nepremične kulturne dediščine. Na razpisu za sanacijo ogro-
ženih in pomembnih kulturnih spomenikov, na katerega se je 
prijavilo več kot 300 prijaviteljev, je občina kandidirala s pro-
jektom Obnova Mlakarjevega stanovanja in bila v mesecu 
maju obveščena, da je projekt med izbranimi programi, ki 
jih bo ministrstvo sofinanciralo. Projekt zunanje prenove 
Mlakarjevega stanovanja (stavbe) je ocenjen na dobrih 
46 tisoč evrov, skorajda polovico bo sofinancirala država. 

Kulturni spomenik Mlakarjevo stanovanje (rudarska hiša) v 
Hrastniku je še zadnji del rudniške kolonije s konca 19. oz. 
začetka 20. stoletja. Ker so porušene vse hiše hrastniške kolo-
nije, razen te, je objekt treba varovati tako, da se bo njegova 
avtentičnost v največji možni meri ohranila. Rudarske kolonije 
so namreč ključni sestavni del urbane rudarske krajine, zato 
je treba ohranjati njihovo pričevalnost. 

»Objekt je trenutno v izjemno slabem stanju in se kot tak ne 
more uporabljati, zato je revitalizacija nujna, z nadaljnjim 
propadanjem lahko stavbo za vedno izgubimo. Obnova 
bo vključevala zunanjo prenovo objekta, saj sta dotrajani 
fasada in zunanje stavbno pohištvo (okna, vrata), nujno je 
treba zavarovati zunanje okno podstrešja in vrata v sani-
tarije, saj iz odprtin raste rastlinje. Notranjost je z izjemo 
ene enote – Mlakarjevega stanovanja – opuščena, notra-
nje stavbno pohištvo, ometi in tlaki so potrebni obnove,« 
o razlogih za prijavo že leta propadajočega kulturnega 
spomenika povedo na Oddelku za družbene dejavnosti in 
splošne zadeve Občine Hrastnik, kjer so prijavo tudi vodili.  

Obnova Mlakarjevega stanovanja
Avtorica: Mateja Jecl

Hrastniški projekt med izbranimi projekti, ki jih bo sofinanciralo ministrstvo

Materiali, ki jih bodo uporabili za obnovo objekta bodo 
naravni, saj pravijo, da bodo zgolj na ta način lahko v največji 
meri ohranili avtentičnost. »Objekt želimo urediti na način, 
da bo zunanjost v celoti ohranila svojo nekdanjo podobo. 
Vsa dela bodo opravljena ob upoštevanju kulturnovarstvenih 
pogojev Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki bo nad 
obnovo tudi izvajal strokovni nadzor. Z zunanjo obnovo in 
notranjo opremljenostjo tega kulturnega spomenika želimo 
pristno oživiti rudarsko življenje v Hrastniku.« 

S projektom želijo storiti prvi korak h krepitvi lokalne identitete 
skozi varovanje in ohranjanje kulturne dediščine, ki bo s traj-
nostno promocijo in uporabo nadgradila kulturnoturistično 
ponudbo občine in celotne regije. Po zaključenem projektu 
zunanje prenove oziroma sanacije, ki je ocenjena na dobrih 
46 tisoč evrov, pri čemer bo polovico investicije sofinanciralo 
ministrstvo, želi občina v naslednjih letih v objektu vzpostaviti 
mladinski hostel z unikatnim in tematskim ambientom, ki 
bo pričal o času življenja rudarskih družin. S to sekundarno 
dejavnostjo bo omogočena ohranitev rudarske dediščine 
tudi v prihodnje.

Zunanja obnova stavbe bo zaključena do konca letošnjega 
leta, v naslednjem letu pa želijo pristopiti tudi k notranji pre-
novi in vzpostavitvi hostla, za kar bodo sredstva ponovno 
iskali tudi na razpisih. 

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE



Hrastov list št. 32     •     Junij 2021     •     1514     •     Hrastov list št. 32     •     Junij 2021

Hrastnik je 3. maja obiskala ministrica za izobraževanje, 
znanost in šport prof. dr. Simona Kustec. Ministrico je 
sprejel župan Marko Funkl, sestanka pa so se udeležile 
tudi ravnateljica OŠ NHR Polona Dolanc, ravnateljica 
Vrtca Hrastnik Maja Petan ter ravnateljica Glasbene šole 
Hrastnik Polona Kovač. Po sestanku je ministrica skupaj 
z županom obiskala še mladinski center, kjer se je srečala 
z direktorjem Javnega zavoda za kulturo, šport, mladino 
in turizem Hrastnik (KRC Hrastnik) Mihom Mirtom. 

Na sestanku so se dotaknili več različnih tem in problematik. 
Ena glavnih je bila energetska sanacija vrtca (enote Sonček) 
in glasbene šole. Dogovorili so se, da občina prične s pripravo 
vse potrebne dokumentacije in da nato skupaj z ministrstvom 
poišče možne načine financiranja sanacij. 

Ravnateljica osnovne šole je ministrico seznanila z željo in 
potrebo po ureditvi šolske knjižnice ter izpostavila problem 
prepovedi izvajanja plavalnih ur v okviru šolskega pouka 
zaradi ukrepov za zajezitev epidemije. Kot zanimivost je 
ravnateljica povedala še, da letošnji vpis v srednjo šolo kaže 
ponovno zanimanje otrok za tehnične in poklicne smeri, še 
posebej veliko zanimanja je za smer računalništva. 

Obisk ministrice Simone Kustec 
Avtorica: MJ  •  Foto: Jernej Peklar

Ob obisku je ministrica izpostavila Glasbeno šolo Hrastnik 
kot primer dobre prakse, saj je vključenost otrok v glasbeno 
šolo pri nas med najvišjimi v državi – povprečje v državi je 
14 %, v Hrastniku pa je vključenost otrok kar 29-%, torej precej 
nad povprečjem. 

Uradni obisk se je zaključil v mladinskem centru, kjer je 
beseda tekla o revitalizaciji športnega parka na Logu, pred-
vsem o različnih razpisnih možnostih za pridobitev sredstev 
za obnovitev in gradnjo športnih objektov.

Ministrstvo za infrastrukturo in Občina Hrastnik sta podpi-
sala Sporazum o sofinanciranju in izvajalsko pogodbo za 
rekonstrukcijo državne ceste R1 – 221/1221 Trbovlje Hrastnik, 
na odseku Rinaldo Hrastnik. Gre za tretjo, zadnjo fazo rekon-
strukcije 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).

Po končanem postopku javnega naročila, je bila s podjetjem 
AGM Nemec d.o.o. podpisana izvajalska pogodba. Vrednost 
naložbe znaša nekaj manj kot milijon evrov, skrajni pogodbeni 
rok za dokončanje del pa je tristo dni. Celoten delež Občine 
Hrastnik v investiciji znaša 155 tisoč evrov. Pripravljalna dela 
so se že pričela, glavnina pa bo izvedena v času poletnih 
počitnic, ko bo na celotnem odseku popolna zapora.

Začetek pripravljalnih del za rekonstrukcijo ceste na 
odseku Rinaldo Hrastnik

Avtor: Tomaž Sihur

Rekonstrukcija ceste R1-221/1221 Trbovlje – Hrastnik, od km 5,250 do km 5,780 in v km  6,900 (Rinaldo - Hrastnik)
Tako kot vsako leto, tudi letos občina Hrastnik v proračunu 
za krajevne skupnosti zagotavlja 200 tisoč evrov investi-
cijskih sredstev. Predstavniki vseh krajevnih skupnosti so v 
letu 2020 pripravili sezname investicij, ki so prioritetne na 
njihovih območjih bivanja, občinska uprava pa je te sezname 
pregledala ter finančno ovrednotila. Na podlagi možnosti 
za realizacijo je bil v vsaki krajevni skupnosti izbran po en 
ali dva projekta, ki se bosta izvedla v tem koledarskem letu.

Rekonstrukcija ceste LK 123071 na Cesti Hermana Debelaka
Obsežen del investicijskih sredstev krajevne skupnosti 
Steklarna se letos vlaga v rekonstrukcijo cestnega odseka na 
cesti LK 123071 (Cesta Hermana Debelaka). V prvi fazi, ki bo 
potekala na območju med podvozom in odcepom do naslova 
Cesta Hermana Debelaka 2, je poleg rekonstrukcije močno 
dotrajane ceste predvidena tudi izgradnja kanalizacije. 
Vrednost investicije je ocenjena na približno 50 tisoč evrov, 
pravkar pa poteka tudi razpis za izbor izvajalca gradnje.

Ureditev opornega zidu na Frtici
Trenutno se ureja oporni zid na križišču Taborniška pot-Pot 
Franca Pušnika v Frtici, zajema pa tudi razširitev cestišča, 
zaradi česar bo ozko in slabše pregledno križišče postalo 
varnejše za vse udeležence v prometu. Investicija znaša 
slabih 5 tisoč evrov, izvajalec pa bo dela opravil v mesecu 
juniju.

Rekonstrukciji Partizanske ceste proti Ramšaku in ceste 
Gore–Kopitnik
V mesecu juniju se prične tudi izvedba dveh rekonstrukcij, 
in sicer odseka na odcepu JP 622371 Tršek–Ramšak ter ceste 
LC 122111 Turje–Kopitnik–Skopno.
Cestni odsek proti Ramšaku si je želela krajevna skupnost 
Dol pri Hrastniku urediti že dlje časa, saj je zlasti v zimskih 
mesecih slabo prevozen. Krajevna skupnost Turje - Gore pa je 
v letošnjem letu nekaj več kot 35 tisoč evrov namenila obse-
žnejši rekonstrukciji dotrajanega dela ceste Gore–Kopitnik 
v dolžini 215 metrov.

Vlaganja v dom krajevne skupnosti Marno
Krajevna skupnost Marno se je v lanskem letu odločila 
dobršen del investicijskih sredstev vložiti v izboljšave doma 
krajevne skupnosti. Ker se prostori sveta krajevnih skup-
nosti nahajajo v prvem nadstropju stavbe in so zato težko 
dostopni za starejše, mamice z vozički in invalide, je bila že 
dokončana izgradnja klančine za invalide v vrednosti nekaj 
več kot 29 tisoč evrov.
Svet krajevne skupnosti Marno je med drugim sprejel tudi 
sklep, da se bo klančina za invalide nadgradila z vetrolovom 
in nadstreškom, za kar je trenutno že v pripravi razpis za 
izvajalca. Investicija v dom se bo tako predvidoma v celoti 

Večje investicije v krajevnih skupnostih
Avtorica: Rebeka Kupec

zaključila tekom poletnih mesecev in na dolgi rok pripomogla 
k kakovosti bivanja na Marnem.

Nove avtobusne postaje v krajevni skupnosti Boben
V naselju Čeče bosta do konca poletja zamenjani obe, že 
dotrajani avtobusni postaji. Z izdelovalcem postaj je bila 
v tem mesecu podpisana pogodba za dobavo in montažo 
lesenih avtobusnih postaj podeželskega tipa.  

Ostale investicije v krajevnih skupnostih, ki so v fazi priprave
Na realizacijo trenutno čaka še nekaj investicij, ki se bodo 
začele izvajati tekom poletnih mesecev in v jeseni. V krajevni 
skupnosti Marno je v zaključnih fazah priprava projekta za 
razširitev in rekonstrukcijo dotrajane ceste LC 200211 Brdce–
Marno v dolžini 600 metrov. V krajevni skupnosti Podkraj je 
v pripravi tudi projekt za posodobitev cestnega odseka JP 
623061 Strušce–Kladje–Ruda v dolžini 300 metrov. V krajevni 
skupnosti Krnice - Šavna Peč se bo letos urejalo dvorišče 
pred domom krajevne skupnosti v Šavni Peči. Predvideno je 
asfaltiranje, gradnja zaščitne ograje ter ureditev otroškega 
igrišča. V proračunu so zagotovljena tudi sredstva za ure-
ditev obračališča za šolski kombi pri Kuharjevem kozolcu v 
Krnicah. V krajevni skupnosti Prapretno je predvidena I. faza 
posodobitve cestnega odseka JP 623211 Prapretno–Retje v 
dolžini 140 metrov. 

Z obsežnim naborom investicij dela v krajevnih skupnostih 
vse do pozne jeseni ne bo zmanjkalo. Vsekakor pa bodo 
izvedeni projekti pomembno pripomogli h kakovosti bivanja 
prebivalcev vseh krajevnih skupnosti.
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Občina Hrastnik je skupaj z Javnim zavodom za kul-
turo, šport, mladino in turizem (KRC Hrastnik) uspešno 
kandidirala na razpisu Fundacije za šport. Nekaj manj 
kot 50 tisoč evrov pridobljenih sredstev bo namenjenih 
prenovi atletske steze.

V športnem parku na Logu potekajo različne športne aktiv-
nosti (nogomet, atletika, šolska telovadba, rekreativne vadbe 
…), izvaja se kakovosten tako vrhunski kot rekreativni šport. A 
trenutno stanje atletske steze ne omogoča več kakovostnega 
izvajanja programov športne vzgoje, niti trenažnega procesa 
otrok in drugih občanov, ki se ukvarjajo z atletiko oziroma 
rekreativnim tekom. Zaradi njene starosti je tudi vzdrževanje 
steze vse težje in posledično dražje. 

»Zaradi dotrajane obstoječe peščene atletske steze so za vadbo 
na prostem ter na urejenem mestu prikrajšani številni športni 
klubi in društva, učenci osnovne šole ter tudi otroci iz hrastni-
škega vrtca. Z ureditvijo športnega parka želimo omogočiti 
varno in kakovostno vadbo vsem generacijam na najvišji ravni,« 
o razlogih za obnovo pove Suzana Venko z Občine Hrastnik. 

Občina uspešna na razpisu Fundacije za šport za obnovo 
atletske steze

Avtorica: SV

Občina se je zato skupaj z javnim zavodom prijavila na razpis 
Fundacije na šport z željo, da bi v primeru uspešne kandida-
ture pridobili dodatna sredstva za obnovo in tako dotrajano 
peščeno stezo zamenjali za tartansko. Po uspehu na razpisu 
bosta tako občina in KRC Hrastnik v letošnjem letu pričela z 

Občina Hrastnik se zavzema za kvalitetno preživljanje pro-
stega časa otrok in mladostnikov ter spodbuja k zdravemu 
in razgibanemu načinu življenja. Zato bodo v letošnjem letu 
v občini zgradili novo centralno sodobno otroško igrišče, ki 
bo del športnega parka na Logu. Namenjeno bo  brezskrbni 
otroški igri in bo kraj, kjer bodo otroci lahko razvijali svoje 
motorične sposobnosti in socialne veščine.

Igrišče bo oblikovano v slogu hrastniške graščine Vile de 
Seppi, ki je bila po zgledu gradu Miramar v Italiji zgrajena 
leta 1894. »Otroško igrišče bodo sestavljali trije dva metra in 
pol visoki stolpi s čudovito leseno palisado, ki bo še poudarila 
podobo gradu. Vse tri stolpe bodo skupaj povezovali štirje 
mostovi. Poleg gradu bo postavljen tudi lesen vlak z dvema 
telefonoma in kar petimi didaktičnimi igrami kot spomin na 
vlak, ki je leta 1849 prvič peljal mimo Hrastnika in mestu 
odprl vrata v svet. Verjamemo, da bo otroke navduševala 
tudi otroška gugalnica s sedežem za starejše in s sedežem za 
mlajše otroke z vpetjem na višini kar 2,75 metra,« investicijo 
opišejo na Občini Hrastnik.

Otroško igrišče se bo ponašalo tudi s prvo certificirano 
gugalnico za gibalno ovirane otroke v Hrastniku, ki bo 
gibalno oviranim otrokom ponudila dodatno možnost igre 
ter socialno interakcijo.

Na občini si želijo, da bi igrišče otroci dobro sprejeli in ga z 
veseljem uporabljali. 

Novo otroško igrišče v podobi hrastniške Vile de Seppi
Avtorica: Irena Vozel

Tudi tokrat je občina Hrastnik na prvo mesto postavila sodelovanje s podjetji. Tako so pod-
jetja Zavarovalnica Triglav, Steklarna Hrastnik in Mercator  prispevala del sredstev in s tem 
pripomogla k ponudbi raznolikih igral, ki bodo odpeljala najmlajše v svet domišljije. Če 
spodbujate in podpirate zdrav življenjski slog in brezskrbno otroško igro tudi vi, vabljeni, da 
se navedenim podjetjem pridružite. Za več informacij pišite na obcina.hrastnik@hrastnik.si. 

urejanjem tega dela športnega parka, peščeno stezo pa bo 
torej zamenjala tartanska. 

»V letošnjem letu se bo prenovila atletska steza. Dela bodo 
obsegala geodetski posnetek stanja, vsa gradbena dela, ki 
predstavljajo pripravo osnovnega planuma, izvedbo drenaže 
za odvodnjavanje, drenažni tampon in izdelavo betonskih 
robnikov in kanalet. Po zaključku gradbenih del pa sledi 

www.vilenica.si
7.–12. 9. 2021

mednarodni 
literarni festival

international
literary festival

AnttonaAn ona SovretaSovreta

še izvedba vodoprepustnega asfalta in izvedba finalne PU 
tartanske podlage z izrisom črt na atletski stezi,« direktor 
KRC Hrastnik Miha Mirt opiše investicijo.

Vrednost prenove je ocenjena na 330 tisoč evrov, 49 tisoč 
evrov bo primaknila Fundacija za šport, preostala sredstva so 
zagotovljena v občinskem proračunu, iščejo se tudi dodatni 
viri financiranja. Dela naj bi se zaključila do konca leta 2021.
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1. Kako izgledajo vaša jutra?
Vstajam zelo zgodaj, da se v miru in počasi pripravim za 
službo ter spijem skodelico kave, brez katere se moj dan ne 
začne. Doma sem že od nekdaj prva budna. Prva vstajam, 
zato tudi prva zaspim.

2. O čem najpogosteje razmišljate, ko se sami vozite v avtu? 
Ko sem sama v avtu, ne razmišljam prav o ničemer. Vožnja 
je zame sprostitev, zato samo vozim, uživam in poslušam 
glasbo. 

3. Če bi na kavo lahko povabili kogar koli – koga bi izbrali 
in zakaj?
Povabila bi Andreja Stareta. Pred leti je bil gost v naši knjižnici 
in večer je bil prekratek, da bi povedal vse svoje zanimive 
zgodbe, anekdote, dogodivščine … Je izjemna osebnost s 
širokim spektrom znanja, brez dlake na jeziku, nadvse pri-
jeten, duhovit in zabaven.

4. Kateri film ste si nazadnje ogledali v hrastniškem kinu?
V kino hodim zelo redko. Nazadnje sem bila v hrastniškem 
kinu s hčerkama že kar nekaj let nazaj. 

5. Katero knjigo trenutno berete in katera je tista, ki vam je 
od prebranih najbolj ostala v spominu? 
Trenutno prebiram knjigo Karla Gržana, ki je smešne prigode 
svojega življenja strnil v knjigi Jaz, Čarli Čeplin. Na nočni 
omarici me čakata še dve kriminalki slovenskega avtorja, 
Avgusta Demšarja, ki je bil pred kratkim gost v hrastniški 
knjižnici. V času, ko naše misli preveč okupira korona, pa je 
dobro brati Martina Kojca.

Gregor Pajić

Mateja Planko

6. Vaši hobiji?
Rada urejam okolico svojega bivanja, pa naj bo to v stano-
vanju ali pa zunaj. Stik z naravo me pomirja, zato se rada 
sprehajam in hodim v hribe. Da popestrim svoje dneve, sem 
si kupila tudi kolo in komaj čakam na lepše dneve.

7. Ali imate kakšnega hišnega ljubljenčka ali domačo žival?
Seveda. Črno beli boston terier po imenu Billy ima prav 
posebno mesto v naši družini in v naših srcih, ki si ga je 
priboril s svojim značajem, ljubkim in prikupnim obrazom in 
obnašanjem. Je zelo prijazen, nežen in igriv, včasih pa tudi 
zelo klovnovski. Zelo rad ima ljudi, zato ob vsakem obisku 
skače in prosi za igro. Ni ravno pes čuvaj, ker bi se razveselil 
tudi roparja.

8. Kako preživljate konce tedna?
Če je lepo vreme, smo z družino zunaj v naravi, pa naj bo 
to delovno ali pa za sprostitev. Radi (hčerki najstnici malo 
manj radi) gremo v hribe ali pa na kakšen izlet, na katerem 
odkrivamo nam še neznane kotičke Slovenije.

9. Kuhate? Katero jed najraje pripravite?
Kuham, ker je pač to potrebno. Po pravici povedano pa mi 
kuhanje ni ravno v užitek. Najrajši pripravim lososa v sme-
tanovi omaki s širokimi rezanci, ker je hitro pripravljena jed, 
pa vendar odlična.

10. Najljubši kotiček v Zasavju? Kaj bi pokazali prijatelju, ki 
bi iz tujine prišel na obisk k vam v Hrastnik? 
Vsekakor Klobuk, ki me vedno znova prevzame. Tam poza-
bim na vse skrbi in samo uživam v čudoviti naravi in lepemu 
pogledu na moj dom. 
Prijatelja iz tujine bi peljala najprej na ogled knjižnice, saj 
je hrastniška knjižnica ena najlepših v Sloveniji. Nato pa na 
krožno pohodno pot iz Čeč, na Jelenco, Klobuk, Kal, Mrzlico 
in nazaj čez Katarino v Čeče.

11. Brez katerega izuma si ne predstavljate življenja? 
Elektrike.

12. Če bi bili superjunakinja, kakšna bi bila vaša supermoč? 
Moja velika želja je nekoč priti na Triglav brez bojazni pred 
višino. Rada bi letela kot ptica, da bi ga končno osvojila in 
postala prava Slovenka.

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

1. Kako izgledajo vaša jutra?
Priprava na odhod v službo, jutranja kavica in objem z ženo 
Anito ter otroki.

2. O čem najpogosteje razmišljate, ko se sami vozite v avtu? 
Ko vozim avto ne razmišljam o ničemer, preprosto vozim in 
poslušam Radio Aktual Kum.

3. Če bi na kavo lahko povabili kogar koli – koga bi izbrali 
in zakaj?
Z vsemi, s katerimi sem hotel, sem že spil kavo. Pred dese-
tletji sem izbral ženo, s katero pijem kavo vsak dan, in to me 
osrečuje. 

4. Kateri film ste si nazadnje ogledali v hrastniškem kinu?
V času epidemije se filmi v kinu niso predvajali. Navdušujejo 
me dokumentarni filmi, ki prikažejo zgodovino in družbene 
probleme na način, iz katerega se lahko kaj naučim in mi da 
nov pogled razmišljanja. 

5. Katero knjigo trenutno berete in katera je tista, ki vam je 
od prebranih najbolj ostala v spominu?
Nelson Mandela – Dolga pot do svobode, J. C. Carriere − 
Moč budizma Pogovori z dalajlamo, Irena Ivančič Lebar 
– Zgodovina zasavskega zdravstva in Emile Zola – Vzpon 
Rougonovih.

6. Vaši hobiji?
Filatelija in čebelarstvo ter sprehodi v naravi. Rad potujem. 
Navdušen sem nad umetnostjo, posebej slikarstvom. Poleg 
slovenskih sem obiskal muzeje od Sankt Peterburga, Moskve, 
Londona, Pariza, Rima, Dunaja, Benetk, Prage, Budimpešte 
itn. do večjih mest bivše Jugoslavije.

7. Ali imate kakšnega hišnega ljubljenčka ali domačo žival?
Ne še, saj potrebujejo živali posebno skrb in nego, za to pa 
potrebujem čas, ki ga trenutno ne morem zagotoviti. V tem 
življenjskem obdobju se rad družim z ljudmi. Navdušujejo 
me pogovori z različno mislečimi. Predvsem tistimi, ki imajo 
vedno prav, so indoktrinirani in sami za to ne vedo. 

8. Kako preživljate konce tedna?
Sobota je rezervirana za družinske izlete, nedeljo pa pre-
življam praviloma doma. 

9. Kuhate? Katero jed najraje pripravite?
Pečem vse na žaru, pripravljam tatarski biftek in naredim 
najboljšo rižoto. Kuham tudi druge jedi. Najpomembnejši 
obrok je nedeljski družinski zajtrk.

10. Najljubši kotiček v Zasavju? Kaj bi pokazali prijatelju, ki 
bi iz tujine prišel na obisk k vam v Hrastnik?
Prijatelje povabim na ogled ptic ujed in konjev v konjeniški 
klub nad Prapretnim in naprej v idilično vasico Retje. Večkrat 
jih peljem na najlepšo planoto Kal in v priljubljene Gore. 
Pokažem jim Vilo di Seppi in jih peljem na malo daljši sprehod 
iz centra mesta v Drago in po gozdnih poteh do Prapretna 
in nazaj do centra Hrastnika.

11. Brez katerega izuma si ne predstavljate življenja? 
Ni izuma, brez katerega ne bi mogel živeti. Elektrika je tista, 
ki nam je v mnogočem olajšala življenje.

12. Če bi bili superjunak, kakšna bi bila vaša supermoč? 
S sveta bi izbrisal negativno energijo in s tem tudi negativna 
dejanja.

OSEBNO S SVETNIKI OSEBNO S SVETNIKI
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V začetku maja je za tri tedne svoja vrata zaprl Market Trg 
Franca Kozarja (t. i. blagovnica). Razlog zaprtja se je skrival 
v prenovi trgovine, ki se je v novi podobi ponovno odprla že 
proti koncu meseca.

Prenova je prinesla dodatnih 100 m2 površin, širšo ponudbo 
izdelkov, samopostrežno izbiro kruha in pekovskega peciva, 
kavomat, ponudbo pripravljenih jedi iz toploteke ... Vrednost 
investicije je bila skoraj 600 tisoč evrov, prodajalna pa je 
s prenovo postala najmodernejša prodajalna v vzhodni 
Sloveniji. 

Ob odprtju prenovljenega marketa je podjetje Mercator 
občini Hrastnik predalo donacijo v višini 1000 EUR, ki je 
namenjena nakupu igral za otroško igrišče v športnem parku 
na Logu, ki ga bo občina postavila v letošnjem letu.

27. aprila smo praznovali dan upora proti okupatorju, pra-
znik, ki ga tudi v naši občini vsako leto skupaj z Združenjem 
borcev za vrednote NOB Hrastnik počastimo s posebno slo-
vesnostjo. Zaradi epidemioloških razmer proslave letos ni 
bilo.
V počastitev praznika in v spomin padlim borcem so župan 
Marko Funkl, podžupanja Vojka Šergan, podžupan Božo 
Majcen ter predsednica Združenja borcev za vrednote NOB 
Hrastnik Danijela Kovač položili vence pri centralnem spo-
meniku v Hrastniku in na Dolu pri Hrastniku.

Venec so med kratko slovesnostjo položili tudi k spomeniku 
herojinje Lidije Šentjurc.

V mesecu maju se je odprla prva veterinarska ambulanta 
v Hrastniku. Ambulanto za male živali je kot svojo poslovno 
enoto v našem mestu odprla Veterinarska postaja Laško, 
katerih poslanstvo je skrb za male živali. Najdete jih v pro-
storih bivše rudniške uprave (Ulica prvoborcev 1a).

»Ambulanta je namenjena obravnavi in zdravljenju malih 
živali s potrebnimi laboratorijskimi preiskavami, rentgenskim 
slikanjem in ultrazvočnimi preiskavami. Opravljamo kirurške 
posege mehke kirurgije, sterilizacije in kastracije psov in 
mačk. Opravljamo tudi terensko delo za gospodarske živali, 
ki jih ni moč pripeljati k nam v prostore,« so o delovanju hra-
stniške poslovalnice povedali v kolektivu veterine. Verjamejo, 
da bodo s svojim strokovnim pristopom kos izzivu odprtja 
prve veterine v občini in da bodo s svojim delom – tudi z 
izvajanjem preventive – močno pripomogli k dobrobiti živali 
v našem mestu.

Veterinarska postaja Laško sicer deluje od leta 1953 in zdaj 
zaposluje pet veterinarjev in veterinarskega tehnika. V 
Hrastniku bo ambulanta za male živali odprta vsak delavnik 
med 9. in 16. uro, izven tega pa bodo dosegljivi po telefonu, 
številka dežurnega telefona je (03) 734 1616.

Donacija ob odprtju prenovljene prodajalne Položitev vencev ob 27. aprilu

Vrata odprla prva veterinarska ambulanta

Avtorica: MJ Avtorica: MJ

Avtorica: MJ
Društvo generala Maistra za Zasavje je v sodelovanju z 
zasavskimi osnovnimi šolami uspešno izpeljalo že 10. 
nagradni likovno-literarni natečaj, tokrat z naslovom 
Slovenskega naroda sin. V zgodovini Slovencev je bilo 
veliko posameznikov, ki so, tako kot Rudolf Maister, na 
svojstven in neminljiv način vplivali na družbo. 

Hrastniški nagrajenki sta bili letos sedmošolki Julija Kandolf 
in Ema Kumar, prva iz matične, druga pa iz podružnične 
šole na Dolu. Ema je o temi natečaja razmišljala: »Ne glede 
na to, da imamo za določene slovenske junake praznik in 
posledično dela prost dan, jih po mojem mnenju ne cenimo 
dovolj. Verjamem, da se veliko ljudi sploh ne zaveda, zakaj so 
na takšen dan doma. Še dobro, da se o tem veliko pogovar-
jamo v šoli in izvemo še kaj več, saj bi se vsi Slovenci morali 
zavedati, kdo so bili oziroma so naši junaki.«

Po izboru komisije najboljši izdelki so objavljeni v društveni 
spominski brošuri, ki jo najdete tudi na njihovi spletni strani. 
Avtorje izbranih najboljših izdelkov bodo pred zaključkom 
letošnjega šolskega leta nagradili, prav tako tudi njihove 
mentorice.

In kako naprej? Optimistično, pravijo v Društvu generala 
Maistra za Zasavje. »V društvu spomladi načrtujemo gosto-
vanje začasne, mobilne razstave General Maister in borci 

Natečaj Slovenskega naroda sin
Avtor: RP  •  Foto: Julija Kandolf, 7. razred, OŠ NHR Hrastnik, mentorica: Mira Marinko

za severno mejo v treh osnovnih šolah. V Hrastniku bo na 
ogled razstava Maistrovi borci v Zasavju. Na začetku poletja 
načrtujemo postavitev spominske plošče Maistrovim borcem 
iz Zasavja, ki jo bo spremljala krajša svečanost v Hrastniku, 
kjer bo plošča odkrita v okviru občinskega praznika. Upamo, 
da se nam bo septembra mogoče pridružiti na Maistrovem 
večeru v Hrastniku, razmišljamo tudi že o naslednjem nate-
čaju za zasavsko mladino, tokrat z naslovom Od slapov do 
gradov.«
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Planinski dom na Kalu do konca leta čaka temeljita pre-
nova. V lanskem letu se je namreč Planinsko društvo 
Hrastnik, ki je lastnik objekta, skupaj z oskrbnikom 
Rokom Paderjem in Občino Hrastnik, prijavilo na javni 
poziv Partnerstva LAS Zasavje, na katerem je uspešno 
pridobilo dobrih 50 tisoč evrov za obnovo. 

Planinski dom na Kalu je priljubljena turistična točka poho-
dnikov, gorskih kolesarjev, padalcev, konjenikov, smučarjev, 
ljubiteljev gob in zdravilnih rastlin. Zanimiva in pestra narava 
vabi v planinski dom, ki je v lasti Planinskega društva Hrastnik, 
oskrbnik pa je že tretje leto Rok Pader. S partnerko sta svojo 
energijo in voljo usmerila v nove cilje, saj vidita v tej točki velik 
potencial. Dom ponuja tudi nastanitve, v dvanajstih sobah 
je na voljo skupaj približno petdeset ležišč, dom se ponaša 
tudi z veliko gostinsko teraso.

Da bi planinski dom na Kalu pomenil več kot le »planinski 
dom« in mimoidočo pohodniško točko za številne hribolazce, 
se je planinsko društvo prijavilo na 4. javni poziv Partnerstva 
LAS Zasavje s projektom »Prenova planinskega doma na 
Kalu«. Predvidena vrednost projekta znaša dobrih 70 tisoč 
evrov, od tega bo 50 tisoč evrov sredstev zagotovljenih s 
strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeže-
lja. V projektu poleg nosilca, Planinskega društva Hrastnik, 
sodelujeta Občina Hrastnik in Rok Pader, s. p. Projekt je bil 
odobren novembra 2020, zato bo večji del aktivnosti izveden 
v tem letu. 

Projekt je že v teku, tako so že uredili teraso in namestili 
nove gostinske mize, uredili sanitarije, prenovili sejno sobo, 

V petek, 28. maja, je na parkirišču športnega parka na Logu 
potekala interventna vaja »prometna nesreča v naselju«.
 
Interventna vaja je imela naslednji scenarij − težja prome-
tna nesreča v urbanem okolju, v kateri so bili udeleženi dve 
motorni vozili in kolesar. V nesreči je bilo udeleženih 9 oseb: 
v prvem vozilu sta bili dve osebi ukleščeni in še dva sopot-
nika z manjšimi poškodbami, v drugem vozilu so bili štirje 
potniki, od katerih je eden podlegel poškodbam, dva sta 
imela zahtevnejše poškodbe, eden izmed njih pa je doživel 
panični napad, ter kolesar, ki ga je zbil eden od avtomobilov 
in je imel težjo poškodbo noge.
 
V interventni vaji so sodelovali člani ekipe prve pomoči 
RKS − OZ Hrastnik, reševalni enoti ZD Hrastnik z zdravniki, 
predstavniki Policijske postaje Hrastnik, člani Prostovoljnega 
gasilskega društva Hrastnik mesto in člani posebne ekipe GD 
Trbovlje, ki so specializirani za reševanje ukleščenih oseb 
iz vozil.
 
Scenografija je bila postavljena zelo realistično, statisti so 
odlično odigrali svoje vloge, tako da so si obiskovalci lahko 
ogledali hitro in strokovno delo ter medsebojno sodelovanje 
vseh udeleženih služb, od katerih je vsaka nazorno opravila 
delo, za katero je tudi poklicana ob takšnih situacijah.

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o dolo-
čitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ki je 
začel veljati 2. marca 2021, je bil za območje občin Hrastnik 
in Trbovlje določen skupni volilni okraj Hrastnik Trbovlje s 
sedežem v Trbovljah, Mestni trg 4.

Gre za spremembo, ki bo v praksi prvič stopila v veljavo že 
na julijskem referendumu o Zakonu o vodah. Državni zbor 
Republike Slovenije je namreč 25. maja 2021 sprejel Odlok o 
razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremem-
bah in dopolnitvah Zakona o vodah (ki ga je DZ sprejel 30. 
marca 2021). Ena pomembnejših sprememb je med drugim 
tudi ta, da predčasno glasovanje ne bo več potekalo v pro-
storih Občine Hrastnik, kot je bilo v veljavi do sedaj, temveč 
bo odslej svoj glas možno predčasno oddati le v Trbovljah. 

Splošno glasovanje na referendumu bo potekalo v nedeljo, 11. 
7. 2021, na 40 rednih voliščih − na območju občine Hrastnik bo 
19 volišč. Seznam volišč je na voljo na občinski spletni strani. 

Prenova planinskega doma na Kalu Interventna vaja »prometna nesreča v naselju«

Sprememba zakona prinesla nov volilni okraj 
Hrastnik Trbovlje 

Avtorica: Radojka Odžić  •  Foto: Radojka Odžić, Rok Pader Avtor in foto: Jani Zore

Foto: STA

Namestitev je možno rezervirati tudi preko rezervacijskih sistemov. 

 
Vsi obiskovalci so se lahko prepričali, da so naše službe za 
hiter odziv dobro pripravljene in da ne gre dvomiti v stro-
kovnost dela ekipe prve pomoči, policistov, reševalcev in 
gasilcev, v primeru da se zgodi prometna nesreča z večjim 
številom poškodovancev.

Posebne oblike glasovanja bodo potekale na sedežu OVK 
Hrastnik Trbovlje v občinski upravni stavbi Mestni trg 4, 
Trbovlje, in sicer:
• predčasno glasovanje dne 6., 7. in 8. 7. 2021,
• glasovanje volivcev izven okraja stalnega prebivališča 

(OMNIA) dne 11. 7. 2021. 

ki so jo opremili z novo opremo. Predvidena je tudi prenova 
zunanjosti. Uredili bodo dve postajališči za avtodome, tla-
kovali prostor zunaj doma, nabavili različno opremo − klopi, 
pitnik, prostor za konje, zunanje koše, opremo za električna 
kolesa (polnilnico in stojalo). Posebno pozornost so namenili 
invalidom, saj so sanitarije prilagodili tudi gibalno ovira-
nim osebam, uredili bodo dostop do objekta ter namestili 
invalidom prilagojeno opremo (mize, klopi). Mlade družine 
bodo lahko v sanitarijah previjale dojenčke, gostje se bodo 
lahko pripeljali z avtodomom in uživali v naravi. Nameščena 
bodo dodatna igrala in klopi. Izvedene bodo tudi kulinarične 
delavnice s poudarkom na pripravi zasavskih tradicionalnih 
jedi, uporabi lokalnih sestavin ipd.

Nova podoba doma, ki je še v fazi izvajanja, je vsekakor 
pozitivno sprejeta med obiskovalci, zato se člani planinskega 
društva in upravljavec veselijo, da čim prej izvedejo vse načr-
tovane aktivnosti in zakorakajo v nove cilje in projekte, idej 
za nove dogodke in prireditve imajo namreč še veliko.  

Nova podoba zunanje terase.
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V mesecu aprilu so v Knjižnici Antona Sovreta Hrastnik pričeli 
z 11. sezono bralne značke za odrasle Hrastničani beremo. 
Bralna akcija, ki je namenjena vzpodbujanju bralne kulture, 
bo potekala do 12. novembra 2021. V branje vam ponujajo 
paleto kakovostnih knjig različnih žanrov iz pestre zaklad-
nice sodobne slovenske in svetovne književnosti. Ob prijavi k 
projektu prejmete bralno knjižico, v katero vpisujete naslove 
prebranih knjig in misli, ki so se vam ob branju utrnile.  Za 
osvojitev bralne značke je treba prebrati 7 knjig s seznama, 
pesniško zbirko izberete po želji. Seznam knjig je na voljo  v 
knjižnici oziroma na njihovi spletni strani.

11. sezona bralne značke za 
odrasle Hrastničani beremo

Kaj se bere

Chrisova zgodba prinaša pomembno spoznanje, da se je za prava prijateljstva 
treba potruditi. Chris in Auggie, fant s prirojeno deformacijo obraza, se poznata 
že od rojstva, otroštvo sta preživela skupaj. Topla in empatična pripoved preska-
kuje med spomini iz njunega zgodnjega otroštva in enim samim dnevom iz se-
danjosti, na koncu katerega Chris sprejme odločitev, za katero misli, da je naj-
boljša, čeprav zanj ni najlažja. Chrisova zgodba je zadnja iz serije Čudo, poleg 
prvega romana Čudo priporočamo še Julianovo zgodbo in Charlottino zgodbo.

R. J. Palacio: Chrisova zgodba

Lokacija: Oddelek za mladino, leposlovno gradivo
Zvrst: mladinski roman
Strani: 96
Leto izdaje: 2021
Založba: Založba Ocean

Avtorica pripoveduje zgodbo nekaterih mladih deklet iz Vipavske doline, ki so 
leta 1937 odšla kot varuške, dojilje in hišne pomočnice – aleksandrinke – v Egipt. 
Njihova usoda je bila pogosto težka, nekatera so zašla na stranpota, nekatera 
pa imela srečo, obogatela in si za stalno uredila svoj položaj v družbi. Zgodba, v 
kateri se prepletajo resnični dogodki in domišljija, prinaša novo pričevanje o živ-
ljenju aleksandrink v Egiptu med letoma 1930 in 1950. Roman je uvrščen na se-
znam 11. sezone branja v projektu bralne značke za odrasle Hrastničani beremo.

Darinka Kozinc: Les Slovènes

Lokacija: Oddelek za odrasle, leposlovno gradivo
Zvrst: roman
Strani: 153
Leto izdaje: 2019
Založba: Mladika Trst

Polona Klančnik zase pravi, da je obsedena z dobrimi bakterijami in fermenta-
cijo. Tako z navdušenjem peče, kuha in ustvarja z drožmi pod blagovno znamko 
PolaBekeraj. Skupaj s sodelavcem Erikom Bačarjem vodi šolo peke z drožmi. Ker 
je tudi ljubiteljica čokolade, je droži in čokolado povezala v knjigi z recepti. V 
njej ne boste našli sestavin, kot sta soda bikarbona in pecilni prašek, prav tako 
je v večini receptov sladkor zamenjala z naravnimi sladili. Naj se začne topiti 
čokolada!

Polona Klančnik: D(r)oživete sladkarije by Polabekeraj

Lokacija: Oddelek za odrasle, strokovno gradivo
Zvrst: priročnik
Strani: 281
Leto izdaje: 2020
Založba: Polavon »Brati pomeni početi podvige« je zapisal naš znani slovenski 

pesnik Tone Pavček. »Brati je možno marsikaj« nadaljuje v 
svoji pesmi. Verjamemo, da tudi vi berete marsikaj. V kolikor 
pa ne veste, kaj bi brali, so za vas v knjižnici tudi letos prip-
ravili vrečke presenečenja. V vsaki so tri leposlovne knjige po 
izboru knjižničark (roman, potopis, biografija ipd.). Vsaka je 
drugačna in zanimiva, bralec pa, dokler je ne bo odprl, ne 
bo vedel, kaj si je izposodil. 

Vrečke presenečenja

KNJIŽNICAVsebino pripravlja Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik

Stanovanja v Sloveniji postajajo vse večji problem. Naj gre 
za mlade, ki iščejo prvo stanovanje, družine, ki so trenut-
nega prerasle, ali pa starejše, ki so obtičali v stanovanjih, 
ki ne odgovarjajo več njihovim potrebam. Medtem ko se 
v nekaterih večjih mestih spopadajo s podivjanimi cenami 
ter luksuzno gradnjo, se v krajih, kot je Hrastnik, soočamo 
predvsem z dotrajanimi stanovanji ter posledicami izrazitega 
pomanjkanja gradnje novih. 

»Začenjamo se zavedati, da je postalo stanje na trgu nepre-
mičnin povem nevzdržno in da si s svojimi plačami zelo težko 
privoščimo primerno stanovanje za najem ali nakup. Zato 
iščemo alternativne rešitve,« pravi Maša Hawlina z Inštituta 
za študije stanovanj in prostora. »Dobre odgovore najdemo 
že čez mejo, v Avstriji, kjer imajo dobro razvito zanimivo 
obliko zagotavljanja dostopnih stanovanj − stanovanjske 
zadruge.«

Nekateri stanovanjske zadruge povezujejo s časom socia-
lizma, drugi v njih vidijo skupnostno bivanje s preveč deljenja 
in pomanjkanjem zasebnosti. A to je daleč od resnice. V 
stanovanjskih zadrugah ima vsako gospodinjstvo svoje sta-
novanje, s katerim samostojno upravlja. Bistvo stanovanjskih 
zadrug pa je v povezovanju posameznikov in zavedanju, da 
skupaj lažje pridobijo primerno stanovanje. 

S svojimi sredstvi in kreditom stanovanjska zadruga pre-
novi ali zgradi večstanovanjsko stavbo, v kateri bodo bivali 
njeni člani. Ker je zadružni cilj zagotavljanje stanovanj in ne 
ustvarjanje dobička, se ta običajno oddajajo oz. prodajajo 
po cenah, ki so dostopne širšemu krogu ljudi. Glede na pot-
rebe članov se lahko stanovanjske zadruge med seboj zelo 
razlikujejo, tako v velikosti, načinu organiziranja kot v stano-
vanjskih razmerjih − poznamo najemniške, lastniške ali pa 
kombinacijo, kjer se stanovanja odkupijo preko najema. Ne 
glede na obliko imajo stanovalci kot člani možnost soodločati 
o delovanju stanovanjske zadruge in kar je ključno − pravico 
do bivanja v svojem stanovanju za nedoločen čas. Z omo-
gočanjem dostopa do primernih zemljišč, posojili ali drugimi 
ukrepi jih pogosto podprejo tudi javni akterji, kot so občine 
ali stanovanjski skladi, kar stanovanja še dodatno poceni. 

V stanovanjskih zadrugah se soodločanje začne že pred 
vselitvijo. Kako naj izgledajo stanovanja in katere prostore 
naj ima stanovanjska stavba, se načrtuje skupaj z bodočimi 
stanovalci. Stanovanjske zadruge pogosto vključujejo več 
skupnostnih prostorov kot običajni večstanovanjski bloki, saj 
ti omogočajo bolj trajnostni način bivanja in obenem gra-
dijo funkcionalno stanovanjsko skupnost. V španski zadrugi 
La Borda so se na primer odločili za skupno pralnico, kar 
pomeni, da se je v individualnih stanovanjih sprostil prostor, ki 

Skupaj do dostopnih stanovanj 
Avtorica: Anja Lazar

bi ga sicer zasedel pralni stroj. Namesto 28 naprav pa sedaj 
souporabljajo tri profesionalne pralne stroje. Stanovalci 
poročajo o prihrankih za gospodinjstva ter ugotavljajo, da 
se bodo prav kmalu znebili še enega pralnega stroja, saj jim 
dva povsem zadoščata.

Za Slovence pravijo, da si vsi želimo biti lastniki stanovanj 
− je potemtakem model stanovanjske zadruge, ki temelji 
na kolektivnem lastništvu, sploh sprejemljiv za naš pros-
tor? »Prepričana sem, da je bolj kot to, da smo lastniki, 
pomembno, da je naš dom varen, dostopen, da smo ga 
zmožni vzdrževati in ga opremiti po lastnih željah, da se v 
njem dobro počutimo ter da nam, po poplačilu vseh sta-
novanjskih stroškov, ostane dovolj dohodka za dostojno 
življenje. In stanovanjske zadruge bi nam takšna stanovanja 
lahko ponudile.«

Da bi stanovanjske zadruge lahko zaživele tudi v občini 
Hrastnik, se strinja župan Marko Funkl. »V Hrastniku primanj-
kuje tako stanovanj za najem kot za nakup, zato želimo v 
občini okrepiti fond javnih najemnih stanovanj, omogočiti 
gradnjo zasebnim investitorjem ter podpreti razvoj alterna-
tivnih modelov stanovanjske preskrbe, kot so stanovanjske 
zadruge, saj lahko prav te ponudijo stanovanja po meri ljudi.«

Še vedno je odprta informativna anketa, 
s katero občina zbira interese občanov 
po nakupu lastniških stanovanj. Izpolnite 
jo lahko na https://www.1ka.si/a/331719.

Stanovanjska zadruga Dunaj Avstrija  •  Foto: Wohnprojekt Wien

STANOVANJSKA ZADRUGA
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Rože na balkonih in v okolici našega doma mnogim sta-
novalkam, pa tudi stanovalcem, pomenijo zelo veliko. Ne 
samo da je dom videti lepši in prijaznejši, tudi počutimo se 
bolj domače in prijetno, če so na balkonih cvetlice, ki smo 
jih sami posadili in za katere potem skupaj skrbimo. Letos 
smo kar nekaj časa oklevali, ali naj rože sploh posadimo. 
Med okužbo s covidom-19 namreč balkonskih rož nismo 
mogli zalivati, saj smo na balkone v naglici pospravili vso 
»nepotrebno« okrasje in opremo iz notranjosti hodnikov in 
sob. Zaposleni smo bili preobremenjeni z ostalimi opravili, 
ki smo jih opravljali, oblečeni v zaščitno opremo, v kateri 
nismo mogli na balkone, stanovalci pa se prav tako niso 
smeli gibati izven svojih sob. K sreči so naše rožice zdržale 
in so lepo cvetele vse do jeseni, verjetno tudi po zaslugi korit 
z vodno rezervo, ki smo jih nabavili pred nekaj leti. 

Srce je premagalo razum in želja po normalnosti strah pred 
ponovnimi izrednimi razmerami. Tako smo se odločili, da bal-
kone zasadimo tudi letos. Nabavili smo rožice in organizirali 
sajenje na dvorišču pri Izbi. Udeležba stanovalk in stanoval-
cev je bila večja kot kdajkoli, super so se izkazali zlasti naši 
stanovalci, za katere niti vedeli nismo, da so tako spretni pri 
sajenju rožic. Vzdušje je bilo zelo prijetno, še vreme nam je 
služilo in rožice že veselo rastejo! Navsezadnje je narava 
vedno najboljše zdravilo! 

Po covidu so nam rožice pomenile nov začetek
Avtorica: Andreja Kurbus, delovna terapevtka v DSH

V tistih lepih časih, ko še ni bilo ne duha ne sluha o epidemiji 
in smo še imeli delovno terapijo v prostorih nekdanje knji-
žnice, smo lahko svojemu ustvarjalnemu zagonu dali prosto 
pot. Pogosto se je komu od sodelujočih porodila drobna 
ideja, ki smo jo nato v pogovoru razvijali in dopolnjevali. 
Naši stanovalki Majda Velej in Nada Cigelnjak sta znali svoje 
bivanje v domu popestriti s kreativnostjo in ustvarjanjem. Pri 
tem sta se čudovito ujeli. Nastalo je ogromno punčk iz cunj, 
lovilcev sanj, slik, mozaikov … Nekaj posebnega pa je njun 
»Rudarček«, lutka rudarja v imitaciji rudarske uniforme. O 
njegovem nastajanju smo se pogovarjali z Nado Cigelnjak, 
ki nam je o ustvarjanju »Rudarčka« povedala naslednje:

»Nekoč so v dom prišli nastopat rudniški pevci v knapovskih 
uniformah. Ko je bilo nastopa konec, je direktor dejal, 
da imava z Majdo nalogo, da do njihovega naslednjega 
nastopa izdelava »Rudarčka«. Vsi smo se strinjali, da bi bil 
to res zanimiv projekt. Ker nama z Majdo žilica nikoli ni dala 
miru, sva takoj pričeli z iskanjem ustreznega blaga, delovna 
terapevtka Andreja pa je na internetu poiskala fotografije 
rudarskih uniform in načine izdelovanja glave za lutko. 
Majda se je posvetila glavi, jaz pa uniformi in čez teden 
ali dva je bila glava narejena in obleka ukrojena. Poseben 
projekt so predstavljali gumbi, saj je na rudarski uniformi zelo 
veliko unikatnih gumbov, oblikovanih posebej za ta namen. 
Tako majhne gumbe, ki bi vsaj približno spominjali na ori-
ginal, je seveda nemogoče dobiti. Vendar smo si dejali, da 
je »za prvič« dobro tudi to, kar imamo. Ob nastopu rudar-
ske godbe sva »Rudarčka« pokazali godbenikom in požel je 
veliko navdušenje.«

»Rudarček« v počastitev dneva rudarjev in praznika 
občine Hrastnik  

Avtorica: Andreja Kurbus, delovna terapevtka v DSH

Spomni se, da je kot otrok videla kipec, za katerega je 
mislila, da je Marijin. »Mama mi je povedala, da je to Sv. 
Barbara, zavetnica rudarjev. Gospod Božo Majcen mi je 
nekoč povedal, da je gumbov na rudarski uniformi toliko, 
kot je Sv. Barbara dočakala let. Mislim, da jih je okrog 42. 
Vsekakor bi jih toliko težko spravili na tako majhno uniformo. 
Imeli sva tudi kar nekaj težav: suknjič je bil sprva prekratek 
in sva celega naredili še enkrat, hlače pa sem namenoma 
izdelala z zadrgo, tako kot morajo biti.«

Do rudarskega praznika, ki je hkrati tudi praznik občine 
Hrastnik, sta ustvarili še sliko vhoda v jamo Ojstro, hunt s 
premogom in rudarja, ki ga potiska. »Delovna terapevtka 
nama je priskrbela slike jame Ojstro, jaz pa sem si jo šla še v 
živo ogledat. Tako sem prišla na idejo, da bi ustvarili še »hunt« 
s premogom pred jamo. Vse skupaj je nato ob »Rudarčku« 
krasilo našo recepcijo. Žal ne za dolgo, saj se je ravno v juliju 
2020 ponovno pojavil izbruh okužb s covidom-19. Tako smo 
tudi Rudarčka morali kar hitro pospraviti.«

Majda se je med tem poslovila od nas … Vendar smo se z 
Nado odločili, da je bilo vanj vloženega tako veliko truda, 
da bi bila velika škoda, če ga letos ne obnovimo in ob pra-
zniku ponovno postavimo na častno mesto. Navsezadnje je 
v Hrastniku in med našimi stanovalci še vedno zelo močno 
prisotna rudarska tradicija, ki si zasluži spoštovanje in tudi 
vse kasnejše rodove spominja na težko, pa vendar lepo 
preteklost.

Nada Cigelnjak in Rudarček

Ob prazniku občine Hrastnik leta 2020

V Domu starejših Hrastnik upamo, da se bo z izboljševanjem 
splošne epidemiološke slike v družbi življenje v domu počasi 
vrnilo v približno normalne tirnice. Zaradi koronavirusa 
povsem tako, kot je bilo, verjetno še kmalu ne bo, če sploh, 
ampak s povečevanjem števila stanovalcev in zaposlenih, 
ki smo se cepili oziroma preboleli covid-19, in z ugodnim 
vplivom lepega vremena, ko bo možno več časa preživeti 
na prostem, ocenjujemo, da bomo lahko v prihodnje spros-
tili omejitve pri obiskih in izvajali bistveno več aktivnosti kot 
doslej. 

Zaposleni v domu dobro vemo in tudi vsak dan vidimo, kako 
pomembni so za dobro počutje stanovalcev stiki z njihovimi 
najdražjimi. Tudi če je dan še tako turoben, so po obiskih 
vedri, pozitivni, nasmejani in vidijo življenje v prijaznejši luči. 
Za te prijetne občutke jih ne želimo prikrajšati, smo se pa 
zaradi slabih izkušenj z okužbami vseeno odločili, da bomo 
z odpiranjem doma zelo previdni. Nikakor ne želimo, da bi 
morali zaradi prehitre popolne sprostitve obiskov te ponovno 
prepovedati. Bi pa radi pri tem poudarili, da omejitve pri 

Utrinki življenja v domu
Avtor: Drago Kopušar, direktor Doma starejših Hrastnik

obiskih ne pomenijo tudi omejevanja stanovalcev pri njiho-
vem siceršnjem gibanju po domu in zunaj njega; nasprotno, 
pri tem omejitev praktično ni, razen tistih, ki jih moramo 
upoštevati vsi državljani. 

Boljša epidemiološka slika nam, kot že rečeno, omogoča, 
da lahko organiziramo večje število aktivnosti za naše sta-
novalce. Delovna terapevtka, fizioterapevtka, zaposleni na 
javnih delih in drugi delavci se zelo trudijo, da bi bilo čim več 
stanovalcev individualno in v manjših skupinah vključenih v 
različne aktivnosti in da bi jih lahko čim več pripeljali na sonce 
in svež zrak. Verjamemo, da bomo v naslednjem obdobju 
našo »ponudbo« aktivnosti lahko še nekoliko razširili in sta-
novalcem ponudili še več možnosti za aktivnejše preživljanje 
časa. V podkrepitev zapisanega v nadaljevanju predsta-
vljamo nekaj utrinkov iz življenja v domu, z »Rudarčkom«, 
ki sta ga že lani ustvarili Majda Velej in Nada Cigelnjak, pa 
občini Hrastnik in vsem občankam in občanom čestitamo ob 
občinskem prazniku.

DOM STAREJŠIH DOM STAREJŠIHVsebino pripravlja Dom starejših HrastnikVsebino pripravlja Dom starejših Hrastnik
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Kratki rokavi so letos dolgo čakali v omari, saj je bilo vreme 
precej spremenljivo – prav tako kot letošnje šolsko leto. Pa 
vendar smo dočakali poletje in otroci zaslužene počitnice.

Dva naša učenca sta za svoje prizadevanje in izjemne 
dosežke skozi vsa leta šolanja prejela najvišje priznanje šole 
»zlati ključ«. To sta: 

Neža Škof, ki si je ravno pred kratkim na mednarodnem tek-
movanju Pannoniaccordion 2021 (spletna verzija) priigrala 
srebrno priznanje in 2. nagrado. Sodelovalo je več kot 100 
tekmovalcev iz osmih držav! Njen ponosni mentor je Rok Sitar. 

Matevž Šardi, ki je v vseh letih šolanja prav tako večkrat 
tekmoval in se lahko pohvali z izjemnimi dosežki, tako na 
domačih kot tudi na tujih tleh. Njegov mentor je Dejan 
Podbregar. 

Oba učenca sta ves čas sodelovala v raznih komornih sesta-
vih, bila na razpolago in v pripravljenosti za raznovrstne 
nastope ter igrala tudi v orkestrih: Neža v harmonikarskem, 
Matevž pa pri Rudarski godbi Hrastnik.

Obema učencema in njunima mentorjema iskreno čestitamo!

Glasbena šola pa se veseli še dveh prekrasnih dosežkov: 
na 10. mednarodnem koroškem klavirskem tekmovanju sta 
naši učenki, Pika Jazbec in Ema Peklar, prejeli bleščeče zlato 
priznanje v 2. kategoriji! Na drugošolki je mentorica Tjaša 
Šketako Razpotnik zelo ponosna. Vsem učencem pa dajo lepi 
rezultati na tekmovanjih še dodatno motivacijo za odlično 
nadaljnje delo. Iskrene čestitke!

Po vseh spletnih nastopih pa smo z veseljem (in ščepcem 
treme) dočakali tudi prvi nastop v živo, ki je sicer potekal 
v manjšem obsegu. V dvorani šole so za svoje starše pod 
mentorstvom učitelja Dejana Podbregarja odigrali učenci 
trobil, na klavirju pa jih je spremljala Tjaša Šketako Razpotnik.

Kot vsako leto smo vabili nove učence, da se vpišejo na želeni 
inštrument, in tiste, ki bi želeli plesati. Tudi malce starejše 
učence, ki bi se radi naučili pravilne tehnike petja, in nadobu-
dne najmlajše, ki šele spoznavajo glasbo in programe 
naše glasbene šole – vpisali so se na plesno in glasbeno 
pripravnico.

Je pa ostalo precej prostih mest, zato vas vabimo na vpis 
tudi v avgustovskem vpisnem roku. Saj veste: lokalno je ide-
alno! Našo (lokalno) glasbeno šolo pa lahko podprete tudi 
na takšen način, da svoje otroke vpišete k nam.

Zlati ključ in vabilo k vpisu  
Avtorica: Tjaša Šketako Razpotnik

Topel sprejem učencem in vsem delavcem na šoli pa kaže 
nov prisrčen napis z ilustracijo v zgornjem nadstropju šole: 

Skladatelj

V naši hiši,
nadstropje više,
stanuje stric,
ki note piše.

Ko kaj napiše,
si brž sposodi
pri nas kanarčka,
da mu presodi,
potem ko note si zažgoli,
če ni odveč kak dudeldi.

(Barbara Menart Senica)

Letošnje šolsko leto je bilo neponovljivo, pa vendar upamo, 
da tako tudi ostane. 

Vsem skupaj želimo lep poletni oddih!

Neža ŠkofMatevž Šardi z mentorjem in korepetitorko

Pika Jazbec

Ema Peklar

Prvi nastop v živo

Javni zavod za kulturo, šport, mladino in turizem, KRC 
Hrastnik, je uspešno kandidiral na razpisu Evropske komi-
sije, v sklopu katerega je od 1. maja 2021 v Mladinskem 
centru Hrastnik s svojim delom pričela točka EUROPE 
DIRECT Zasavje. S tem so postali partnerska organizacija 
Evropske komisije v Sloveniji, katere naloga je prebivalcem 
nuditi informacije o Evropski uniji, o pravicah in priložnostih. 

EUROPE DIRECT Zasavje je tako postala ena izmed le šestih 
točk v Sloveniji in ena izmed 424 po celotni Uniji. Projekt bo 
potekal vse do 31. decembra 2025, odobrena sredstva pa 
so omogočila zaposlitev dodatne osebe, ki bo na projektu 
skrbela za izvajanje aktivnosti, informiranje državljanov ter 
izvedbo dogodkov. Tekom leta bodo za vas pripravili šte-
vilne dogodke in aktivnosti, na katerih boste lahko pridobili 
različne informacije.

In kaj vse ekipa točke pripravlja v letošnjem letu? Za vas 
bodo do konca leta pokrivali tematike, povezane z izboljša-
njem kakovosti življenja sedanjih in prihodnjih generacij ter z 
načini, kako lahko posamezniki pripomoremo k temu, da ne 
bi onesnaževali in uničevali svojega okolja. Dotaknili se bodo 
priprave Evrope na digitalno dobo, saj želijo digitalizacijo 
približati tudi starejšim generacijam, ki z njo niso odraščali, 
a jim v današnjem času pride še kako prav. S pohodi vas 
bodo spodbujali k razmišljanju o pomembnosti redne rekre-
acije. S festivalom delavskega filma ozaveščali o delavstvu, 
delavskih pravicah, prekarnem delu in zaposlitvenih mož-
nostih v EU. Mlade bi radi izobrazili o tem, kako pomembno 

EUROPE DIRECT točka odslej tudi v Zasavju

je, da sodelujejo pri javnih zadevah na lokalni, regionalni, 
nacionalni, kot tudi svetovni ravni, saj s tem dodajo svoje 
stališče pri oblikovanju potencialnih novih politik in pravil. 
Otrokom pa bi radi v sklopu svetovnega dneva otrok omo-
gočili zabavo, druženje, povezovanje in nove izkušnje.

To in še mnogo več bo na voljo vse do konca letošnjega 
decembra. Zato vas vabijo, da všečkate njihovo Facebook 
stran Europe Direct Zasavje, da boste o vsem obveščeni prvi.

Za informacije so vam na voljo od ponedeljka do petka med 
8. in 16. uro na telefonski številki (0)1 320 60 85 ali preko e-na-
slova europedirect@krc-hrastnik.si. Lahko pa se oglasite kar 
do njih v Mladinski center Hrastnik, kjer se lahko spoznate še 
osebno. Ali kot pravijo sami: »Dovolite nam, da naš EUROPE 
DIRECT Zasavje postane tudi vaš.«

GLASBENA ŠOLAGLASBENA ŠOLA Vsebino pripravlja Glasbena šola HrastnikVsebino pripravlja Glasbena šola Hrastnik

KRCVsebino pripravlja KRC Hrastnik
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Tudi v tokratni številki vam predstavljamo nekaj koristnih 
napotkov za lažje in pravilno ločevanje odpadkov. 
Odgovoren odnos do okolja se namreč začne pri nas doma.

Kosovni odpadki
Kosovni odpadki so: gospodinjski aparati (t. i. odpadna ele-
ktrična in elektronska oprema – OEEO), pohištvo, preproge, 
smuči, sani … in drugi večji kosovni odpadki.

Komunala Hrastnik kosovne odpadke pobira po sistemu 
»od vrat do vrat« vsak prvi delovni ponedeljek in torek v 
mesecu. Kosovne odpadke se lahko v blokovskih naseljih 
odloži na odjemno mesto za odpadke šele v nedeljo popol-
dan ali zvečer pred prvim delovnim ponedeljkom v mesecu. V 
naseljih individualnih hiš odlaganje zraven ekološkega otoka 
ni dovoljeno, saj se kosovne odpadke tu pobira od vrat do 
vrat, treba je le obvestiti komunalo. O vrsti in količini kosovnih 
odpadkov (največ 3 kosovne odpadke naenkrat) jih moramo 
obvestiti najkasneje do petka do 14. ure na telefonsko številko 
56 42 310 ali po e-pošti tajnistvo@komunala-hrastnik.si ali 
preko spletne strani www.ksphrastnik.si. 

V primeru večje količine kosovnih odpadkov lahko naročimo 
5 m3 velik kontejner, storitev je plačljiva. Kosovne odpadke 
lahko sami brezplačno odpeljemo tudi v Zbirni center za 
odpadke Unično – CEROZ (telefonska številka 03 73 43 850).

Na ekološke otoke pri blokih lahko odlagate kosovne odpadke 
le uporabniki, ki prebivate v blokih, ki jim je posamezen eko-
loški otok namenjen.

Odlaganje gradbenih odpadkov na ekološke otoke ni dovo-
ljeno, odpeljati jih je treba na deponijo gradbenih odpadkov 
NEŽA v Trbovljah, ki deluje v okviru CEROZ-a. 

Tekstil
V zabojnik za tekstil odlagamo: oblačila (moška, ženska, 
otroška – za vse letne čase), posteljno perilo, zavese, oblačila 
iz usnja in krzna, čevlje, torbice.

V ta zabojnik ne odlagamo starih, uničenih, poškodovanih, 
umazanih ali raztrganih oblačil in obutve. Vsa zbrana upo-
rabna oblačila, obutev in tekstil se preda Rdečemu križu 
Hrastnik.

Zabojniki so postavljeni na štirih lokacijah: v centru Hrastnika 
(za cerkvijo) ter v blokovskih naseljih Novi log 19, Abeceda in 
Trg borcev NOB na Dolu. 

Nevarni odpadki 
Nevarni odpadki so: neuporabna kozmetika (spreji, laki za 

ABC ločevanja odpadkov

nohte, laki za lase, pršila …), ostanki barv in lakov (razredčila, 
lepila, čopiči, onesnažena embalaža …), pesticidi (zaščitna 
sredstva za rastline, ostanki škropiv …), zdravila (tablete, 
mazila, ampule …), odpadne kemikalije iz gospodinjstev 
(kisline, lugi, belila …), akumulatorji, baterije, odpadna olja 
iz gospodinjstev.

Nevarne odpadke iz gospodinjstev moramo sami pripe-
ljati v Zbirni center Unično – CEROZ, kjer je postavljen za 
te odpadke ustrezen zabojnik. Ti odpadki se prevzemajo 
brezplačno.

Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO)
Odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) lahko 
oddamo tudi v ulične zbiralnike, ki so nameščeni pri Komunali 
Hrastnik, v naseljih Abeceda, Novi log 19 in Trg Franca 
Kozarja, na ekološkem otoku za cerkvijo v Hrastniku, v blo-
kovskem naselju Podkraj, v naselju Trg borcev NOB na Dolu 
in na ekološkem otoku pri Pustu na Dolu. Večje kose oddamo 
kot kosovne odpadke, lahko pa jih sami odpeljemo v Zbirni 
center Unično – CEROZ.

Odpadno jedilno olje
Odpadno jedilno olje, ki nastaja v kuhinjah, nikakor ne sodi 
v straniščno školjko ali kuhinjski odtok, prav tako se ne sme 
mešati z drugimi odpadki in tudi ne z biološko razgradljivimi 
odpadki, ki se kompostirajo.

Z odvajanjem v kanalizacijo, greznico ali neposredno v okolje 
lahko pride do zamašitve odtočnih cevi, pojava malih glo-
davcev in težav na čistilnih napravah. 

Jedilno olje ohladimo, zlijemo v svojo plastenko ali steklenico 
in jo odnesemo na ekološki otok, kjer stojijo namenske posode 
za zbiranje odpadnega jedilnega olja. Prazno plastenko 
ali steklenico odložimo v zabojnik za plastenke oziroma v 
zabojnik za steklo.

Namenske posode za zbiranje odpadnega jedilnega olja 
so postavljene na treh lokacijah: na ekološkem otoku pri 
Komunali Hrastnik, na ekološkem otoku v Podkraju pri blokih 
in na Dolu pri Hrastniku na ekološkem otoku pri blokih Trg 
borcev NOB 16 do 19. 

Odpadno jedilno olje prevzema hrastniško podjetje Ekstrem 
čisto, d. o. o. Odpadno jedilno olje se ponovno uporabi kot 
ekološko gorivo. 

Polne plastenke ali steklenice ne pustimo zraven namenske 
posode za zbiranje odpadnega jedilnega olja. V namenske 
posode ne zlivamo motornega olja.

Gradbeni odpadki
Gradbene odpadke moramo odpeljati na deponijo gradbe-
nih odpadkov Neža v Trbovljah, ki deluje v okviru podjetja 
CEROZ, d. o. o., Dol pri Hrastniku. Če gre za večjo količino, 
pa lahko pri Komunali Hrastnik naročimo 5-m3 zabojnik in 
se dogovorimo za odvoz s kontejnerskim vozilom.

Če nam gradbena dela opravljajo obrtniki ali podjetja, jih 
zavežimo, da nam po končanih delih gradbene odpadke 
odstranijo in odpeljejo na deponijo gradbenih odpadkov. 

Gradbene odpadke je prepovedano odlagati v razsutem 
stanju ali v vrečkah na ekoloških otokih v naseljih individu-
alnih hiš in pri blokih.

Azbest oziroma izdelke, ki ga vsebujejo, moramo pripeljati 
na deponijo gradbenih odpadkov Neža v Trbovljah. Tam 
ga odložimo po navodilu sprejemalca odpadkov. Azbestni 
material je treba naložiti na palete in oviti z embalažno folijo. 

Odlaganje kosovnih odpadkov, gradbenega materiala in 
avtomobilskih gum na ekoloških otokih v naseljih individu-
alnih hiš in vikendov ni dovoljeno. 

Ali veste, v kateri zabojnik morate odvreči dežnik? 
Kaj pa alu folijo, DVD, termometer ali vžigalnik? 
Vse dileme vam pomaga razrešiti abecednik 
odpadkov, ki je na voljo na spletni strani www.
ksphrastnik.si/dejavnosti/odpadki.

KOMUNALAKOMUNALA Vsebino pripravlja Komunala HrastnikVsebino pripravlja Komunala Hrastnik
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Do 31. avgusta 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.

Nagrajenec križanke iz 31. številke Hrastovega lista je 
Henrik Razpotnik. Čestitamo! Nagrado lahko prevza-
mete na vložišču Občine Hrastnik. 

Geslo:

Ime in priimek:

Naslov in pošta:

Email/telefon:

Podpis:

VELIKA 
OLIMPIJSKA 

KRIŽANKA
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V sodelovanju z Večgeneracijskim centrom Zasavje in 
bukvarno Zmajeva luknja so v Mladinskem centru Hrastnik 
pripravili medgeneracijski projekt in ga simpatično poime-
novali »Babice in dedki pripovedujejo«. Ob sobotnih večerih 
ste lahko prisluhnili slovenskim ljudskim pravljicam v interpre-
tacijah starejših občanov Hrastnika. »Projekt se je v začetku 
maja zaključil. Zelo smo bili zadovoljni z odzivom, ki je bil 
pozitiven s strani bralcev, kot tudi poslušalcev,« je pove-
dala idejna vodja projekta Nina Kavzar. V mirnejši spanec 
so naše najmlajše občane tako 10 sobotnih večerov zazi-
bali glasovi Mateja Kaiserja, Fanči Moljk, Milene Zupan, Joži 
Umek, Štefana Dijaniča, Irene Kavšek, Herte Erman, Antona 
Kastelica in Eli Kaluža.

 Še enkrat hvala vsem, ki so pri projektu sodelovali.

»Obuj dežne škornje, za vsak slučaj vzemi dežnik in se podaj 
na »avanturo po Hrastniku«!« se je glasilo povabilo mladin-
skega centra med prvomajskimi počitnicami.

Na različnih lokacijah po Hrastniku so osnovnošolce čakala 
skrivnostna navodila in črke, iz katerih so na koncu lahko 
sestavili skrito besedo. Vse lokacije so bile, malo v pomoč, tudi 
označene z rumeno zastavico. Z dobro voljo in raziskovalnim 
duhom se je v avanturo pognalo kar nekaj mladih. 

Vsako leto 23. aprila obeležujemo svetovni dan knjige, zato 
so se v Mladinskem centru Hrastnik v sodelovanju z bukvarno 
Zmajeva luknja in Knjižnico Hrastnik ter na pobudo Društva 
slovenskih pisateljev odločili, da se pridružijo akciji »Knjiga, 
ki me je premaknila« − portreti znanih občanov z izbrano 
knjigo in kratkimi odgovori na dana vprašanja, navezujoča 
se na knjige, s katero so želeli občanke in občane opomniti in 
ozavestiti o pomembnosti bralne kulture (sploh med mladimi) 
ter o pridobivanju vseživljenjskih bralnih navad.

Skozi mesec april so napolnili in polepšali družbena omrežja 
z zanimivimi knjigami, z upanjem, da bi prebrali kakšno novo 
ali celo drugačno knjigo, kot so je vajeni. Svoje najljubše 
knjige so z nami delili župan Marko Funkl, ravnateljica OŠ 
Polona Dolanc, direktorica Knjižnice A. Sovreta Hrastnik 
Mateja Planko ter direktor RRA Jani Medvešek.

Najboljši je tisti odpadek, ki sploh ne nastane! Pri oblačilih, 
ki jih na globalni ravni recikliramo le 1 %, to še posebej velja.

Zato so se v hrastniškem mladinskem centru odločili za 
sodelovanje v projektu »Obleka naredi človeka«, ki s prvim 
slovenskim dnevom v rabljenih oblačilih, 23. aprila, spodbuja 
ponovno uporabo oblačil.

V Mladinskem centru so tako organizirali 1. virtualni second 
hand shop (trgovina z oblačili iz druge roke).

Še uporabna oblačila, ki so jih s pozivom občanom zbrali, so 
fotografirali in jih nato na ogled ponudili v virtualni galeriji 
na družbenem omrežju.

Na pobudo Turistične zveze Slovenije so se v mladinskem 
centru skupaj z Občino Hrastnik in KRC Hrastnik odzvali 
povabilu k ustvarjanju zelene mandale v skritem kotičku 
občine.

Akcija Turistične zveze Slovenije se je uradno zaključila 22. 
maja, ob svetovnem dnevu biotske raznovrstnosti. Z man-
dalami iz najrazličnejših materialov prebivalce Slovenije 
vseh generacij opominjajo na pomen ohranjanja bogastva 
naravnega sveta, ki nas obdaja. 

Hrastniška mandala je sestavljena iz elementov, značilnih 
za našo občino: premoga, drobljenega in brušenega stekla, 
savskih prodnikov in hrastovih listov.

V akciji »zelena mandala« je sodelovalo več kot 80 turističnih 
in drugih društev, zavodov in organizacij, TIC-ov, varstvenih 
in medgeneracijskih centrov, domov za ostarele, vrtcev in šol 
ter posameznikov po Sloveniji.

Vabljeni, da hrastniško zeleno mandalo poiščete v enem 
izmed občinskih parkov.

Babice in dedki pripovedujejoAvantura po Hrastniku

Knjiga, ki me je premaknila

MCH 2nd hand shop

Zelena mandala

V mladinskem centru nadaljujejo s projektom MLADINCI. 
»Mladinci smo 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,« je povedala Nina Kavzar. Do sedaj so predsta-
vili že veliko mladih, ki pokrivajo različna področja: Simon 
Žlak, pevec skupine Warning; Zala Logar, ki oblikuje leseno 
pohištvo; sestri Tajda in Tamara Šrot, ki ustvarjata vegan-
ske specialitete; Darko Jorgić, naš najuspešnejši igralec 
namiznega tenisa; Lara Jerkovič, študentka govora na AGRFT; 
Nejc Ašič, idejni vodja Slovenske note ter bodoči psiholog; 
Kim Žekar, diplomirana germanistka; Marija Seničar, srčna 
medicinska sestra; Uroš Razpotnik, magister akademski 
glasbenik in profesor klarineta; Martin Podmenik, mediator 
v turizmu; Klara Šlenc, diplomirana slikarka; Ajda Kopušar, 
diplomirana novinarka; Žiga Meterc, fotograf; Nika Žnidar, 
študentka in oblikovalka nakita; Nastja Venko, diplomantka 
sociologije; Domen Šergan, vsestranski glasbenik; Manca 
Tinkara Mokotar, make up artistka; Klemen Ključevšek, štu-
dent in DJ; Ines Čeperlin, oblikovalka tekstilij in oblačil; Lara 
Žekar, zdravnica; Luka Kačič, inženir elektrotehnike; Anja 
Šurina, študentka nevroinformatike; Luka Jeraj, glasbenik, 
in Tamara Pavčnik, športnica in kineziologinja.

»Seznam mladincev, ki jih bomo še predstavili v rubriki, je 
dolg in zelo me veseli, da v občini premoremo toliko talen-
tiranih in zanimivih mladih,« je še dodala Kavzarjeva. 

Mladinci

MLADI MLADIVsebino pripravlja Mladinski center Hrastnik Vsebino pripravlja Mladinski center Hrastnik
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Bela, črna, koruzna,
vseeno mi je,
glavno, da moka dobra je. 
Mmm, kako diši!

Dodam kvas in vodo,
ne pozabim na sol
ter zgnetem kupček in pol. 
Mmm, kako diši!

Dam ga počivati,
da kvas hlebček zdebeli. 
Mmm, kako diši!

Ker sem lačna že zelo,
ga dam hitro v toplo pečico. 
Mmm, kako diši!

Zdaj pa spretno ga narežem
in otrokom celega sveta 
postrežem.
Mmm, kako diši!

— Regina Zorenč, 2. razred 
Zmagovalka literarnega nate-
čaja Evropa v šoli v kategoriji 
1. triada

Kruhek

Na prelepo jutro, v petek, 28. 5. 2021, ob 9. uri smo se 
učenci Dola in Hrastnika zbrali na igrišču pred osnovno 
šolo. Razdeljeni smo bili v dve skupini. Najprej smo se na 
pot odpravili učenci z Dola, pol ure za nami pa še učenci 
iz Hrastnika. Učitelj nas je poimenoval Dolski Ramboti in 
Perkmandeljci. Tako se je pot začela na igrišču, nadaljevali 
pa smo jo proti Kalu, kjer smo imeli tudi prvo kontrolno točko.
 
Čeprav smo bili kljub znanim potem izgubljeni, smo prišli do 
Marnega, kjer nas je čakala naslednja kontrolna točka pred 
vzponom na Turje. Pot smo po gozdu nadaljevali do odcepa 
za Kopitnik. Odprava je bila zabavna in med seboj smo stkali 
nove vezi. Ko smo prišli do koče na Kopitniku, smo si oddahnili 
in bili veseli, da smo dan zaključili, zavedali pa smo se, da to 
še ni konec in da je naslednje jutro pred nami še vsaj polovica 
poti. Ko smo si malo odpočili in oddahnili od naporne hoje, 
smo začeli postavljati tabor. Šotore smo postavili v krog, na 
sredini pa zakurili taborni ogenj. Ker projekt Mepi odprave 
zahteva tudi samostojnost, smo si morali sami skuhati topel 
obrok, zvečer pa so zadišale še kokice. Ker še nismo bili dovolj 
utrujeni, smo skoraj celo noč prebedeli ob tabornem ognju, 
le nekaj se nas je odločilo prespati v šotoru. 

Naš dan se je začel ob 4.20 zjutraj. Ko smo se prebudili in nas 
je zeblo do kosti, smo se odločili, da zopet zakurimo ogenj. 
Nekaj časa smo vsi čisto zaspani sedeli ob njem in se greli, 
nato pa pripravili zajtrk. Ko so se učitelji končno prebudili, 
smo odigrali še nekaj iger košarke, nato pa počasi pospra-
vili šotore. Naša pot se je nadaljevala v Gore, od tam pa na 
železniško postajo Hrastnik. Kljub temu da je naša skupina 
rahlo zašla s poti, smo se na koncu le našli. Celotna naloga 
dolske odprave je bila, da naredimo herbarij iz 15 rastlin, 
ki smo jih našli v naravi, naloga učencev iz Hrastnika pa je 
bila posnetek videa s kamero, ki ga bodo uporabili v namen 
Mepi promocijskega videa. 

Ko smo končno prišli do Hrastnika, se je pot do Dola vlekla 
kot še nikoli prej. Vsi smo bili olajšani in presrečni, da smo 
prišli, in mislim, da nikoli v življenju nismo bili tako veseli, da 
smo videli šolo. Izkušnja z Mepi odpravo je bila neverjetna 
in nepozabna.

Brina Benko, 9. c

Zaslišala sem mamin jutranji glas, kako je s skodelico kave 
tekala po stanovanju in vpila: »Zbudi se, ura je 7.00!« Njen 
krik me je predramil, zato sem od presenečenja padla s 
postelje, vsi zvezki pa name. 

Začelo se je. Usedla sem se za mizo in vklopila računalnik, 
želela sem si zajtrka, a sem že tako zamujala na prvo šolsko 
uro. Nisem imela energije, kot da nimam rok in nog, v mislih 
pa sem bila na morju. Zdelo se mi je, da me nekdo kliče … 
Saj res, učiteljica želi odgovor. Nekaj sem rekla, vendar je 
bilo verjetno napačno. Učiteljica se je začudila nad mojim 
odgovorom in me vprašala, če sem v redu. Povedala sem ji, 
da mi zmanjkuje energije in motivacije za delo in da že zelo 
pogrešam sošolce. Rekla mi je, da se lahko vedno zanesem 
nanjo in to mi je dalo malo več upanja. Opozorila me je še 
na domače naloge, ki jih nisem poslala, vendar se mi je ni 
dalo poslušati, zato sem se odločila, da odidem s klica in jo 
obvestim, da je prišlo do izpada elektrike. Izklopim računalnik 
in se zazrem skozi okno. Deževalo je, pihal je veter in lomil 
drevesa. Spraševala sem se, kdaj bo nočne more konec in 
kdaj bom lahko spet normalno obiskovala šolo. 

Minilo je več ur. Oče me je poklical v svojo delavnico, da mu 
pomagam z beljenjem sten. Potožila sem mu glede šole, 
vendar mu je bilo vseeno. Vsa utrujena sem odšla pod tuš 
in zaspala ter se zbudila v prečudovito jutro. Zaželela sem si 
kavice s prijateljicami, vendar sem se ponovno spomnila, da 
smo v »lockdownu«. Zopet sem se znašla pred računalnikom, 
vendar sem vedela, da ga bom kmalu izklopila. 

Zaslišala sem očetovo trkanje in to me je zbudilo. Bila sem 
pred računalnikom. Očitno to res niso bile le sanje. 

Zala in Nika, 9. c 

Mepi odprava 2021Vklop in izklop

Pika Guček, regijska nagrajenka likovnega natečaja Evropa v šoli
Klavdija Delpin, regijska nagrajenka likovnega natečaja 
Evropa v šoli

Letos prvič obeležujemo medna-
rodni dan ozaveščenosti o izgubah 
hrane in odpadni hrani. Na ta 
dan, 29. 9. 2020, je tudi Slovenija 
podpisala izjavo o sodelovanju 
za zmanjševanje izgub in odpa-
dne hrane, tako kot druge članice 
Evropske unije.

Mi, kot posamezniki, lahko nare-
dimo veliko, da zmanjšamo količino 
odpadne hrane. V naši družini pred 
odhodom v trgovino naredimo 
seznam stvari, ki jih potrebujemo, da 
ne kupujemo stvari, ki niso potrebne. 
Pazljivi smo predvsem pri nakupu 
svežega sadja in zelenjave, pa tudi 
pri hrani, ki ima krajši rok trajanja 
(jogurti, sveža salama …).

Ker nam je dostop do trgovine omo-
gočen tako rekoč vsak dan, je škoda 
kupovati stvari »na zalogo«. Dobro 
je tudi, da mogoče sestaviš jedilnik 
za en teden in naenkrat kupiš vse, 
kar v tistem tednu potrebuješ. Če 
greš v trgovino večkrat, te prema-
mijo kakšni akcijski izdelki, ki jih v 
resnici niti ne potrebuješ, oz. kupiš, 
ker »dobro zgleda«. 

Tudi zelenjavo in sadje lahko upo-
rabimo, kadar ni več toliko sveže in 
čvrsto. Iz zelenjave se lahko naredi 
okusna zelenjavna juha, sadje pa 
lahko uporabimo za kompote ali 
kaše. Pri kuhanju pa moramo biti 
pazljivi pri količini uporabljenih 

Moj pogled na hrano in 
prehranjevalne navade

Šejla Kovač, regijska nagrajenka likovnega 
natečaja Evropa v šoli

sestavin, če se le da, preračunamo, 
koliko bo kdo pojedel in pripravimo 
le toliko. Če kdaj pretiravamo v koli-
čini, lahko nekatere kuhane jedi tudi 
shranimo v hladilniku za naslednje 
dni ali v zamrzovalniku za kasnejšo 
uporabo (golaž, polnjene paprike 
…).

Nujno je tudi, da redno pregledu-
jemo hladilnik in omarice, v katerih 
hranimo sestavine in pregledujemo 
rok uporabe na njih. Če najdemo 
stvar, ki ji je pred kratkim potekel rok, 
se najprej prepričajmo, če lahko to 
stvar mogoče še vedno uporabimo, 
saj so nekatere stvari užitne tudi 
nekaj dni, pa tudi tednov po roku 
uporabe (na njih mora biti napis 
uporabno najmanj do).

Me pa malo jezi tudi to, da proizva-
jalci »jamrajo«, da ne morejo prodati 
svojih pridelkov oz. svojih proizvo-
dov, niso pa pripravljeni cene vsaj 
malo znižati in mogoče bi jih kupilo 
več ljudi, saj si nekateri že zaradi 
cene ne morejo privoščiti nakupa. 
To sem npr. opazil v spomladan-
skem času, v času zaustavitve zaradi 
korone, ko so ostajale velike količine 
mleka in niso vedeli kaj z njim, v 
trgovinah pa cena mleka ni padla.

Smo v obdobju, v katerem pri nas ni 
takšnega pomanjkanja, kot je bilo 
v preteklosti, kupiš lahko praktično 
vse, kar si zaželiš (če si to seveda 
lahko finančno privoščiš), zato neka-
teri kupujejo nespametno in v velikih 
količinah, ker to pač lahko. Menim 
pa, da se naša generacija in tudi 
kakšna pred nami že bolj zaveda, 
kakšen vpliv ima nepotrebno naku-
povanje na okolje in se miselnost 
ljudi glede tega spreminja. 

Robert Tomić, 9. a
Literarni natečaj Evropa v šoli, 
1. mesto v Zasavju 
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V četrtek, 27. 5. 2021, je v Zagorju ob Savi potekala konsti-
tutivna seja Razvojnega sveta zasavske regije za obdobje 
2021–2027. Predsednik novega Razvojnega sveta zasavske 
regije 2021–2027 je hrastniški župan Marko Funkl, pod-
predsednika pa sta Tomaž Berginc, predsednik Upravnega 
odbora Zasavske gospodarske zbornice, in Klara Kržišnik, 
vodja Regionalnega centra za nevladne organizacije za 
zasavsko regijo. Novo predsedstvo je poudarilo pomen 
sodelovanja med gospodarstvom, lokalnimi skupnostmi in 
nevladnimi organizacijami, ki bo ključno za oblikovanje dol-
goročnih razvojnih ukrepov in projektov za razvoj regije.
 
Soglasno je bila potrjena tudi nova sestava Razvojnega sveta 
zasavske regije, ki šteje dvajset članov. Osem jih prihaja iz 
gospodarstva, osem članov je predstavnikov občin in štirje 
člani so iz nevladnega sektorja. Razvojni svet zasavske regije 
je v tej sestavi potrjen za programsko obdobje 2021–2027.

Hrastniški župan na čelu 
novega Razvojnega sveta 
zasavske regije

V četrtek, 27. 5. 2021, je Regionalna razvojna agencija Zasavje 
v okviru projekta RAMSAT organizirala spletni tematski semi-
nar na temo uporabe kulturne in naravne dediščine za razvoj 
pustolovskega turizma. Na seminarju so projektni partnerji 
predstavili dobre prakse s področja pustolovskega turizma, ki 
se odvijajo v njihovih regijah, in potenciale za nadaljnji razvoj 
tovrstnega turizma. RRA Zasavje je udeležencem predvajala 
predstavitveni film o pustolovskem turizmu v Zasavju, ki ga 
najdete na spletni strani RRA Zasavje. 

Pustolovski turizem v Zasavju bi temeljil na rudarski dediščini 
in območjih Nature 2000, ki obsegajo več kot 13 odstot-
kov površine Zasavja. RRA Zasavje je prikazala možnosti 
za razvoj dimnika trboveljske termoelektrarne v sodoben 
adrenalinski objekt. Predstavljena je bila tematska rudarska 
pot “Pot Srečno”, ki vodi po območjih, bogatih z naravno in 
kulturno dediščino, in tako seznanja pohodnike z znameni-
tostmi Zasavja. Možnosti za razvoj pustolovskega turizma 
predstavlja tudi nov gorskokolesarski park Cilenca v Zagorju, 
ki v regijo privablja kolesarske navdušence, ter Jamatlon, 
že tradicionalna zasavska prireditev, ki poteka v rudniku in 
v Zasavje privablja turiste iz Slovenije in tujine. Poleg tega 
so bili na seminarju predstavljeni muzej 4. dritl, ki prika-
zuje rudarsko dediščino s pomočjo tehnologije navidezne 

Idej za pustolovski turizem 
v Zasavju ne manjka

Avtor: Martin Šikovc, RRA Zasavje

resničnosti, območja Nature 2000, ki v zasavska hribovja že 
leta privabljajo planince, ter druge športne dejavnosti, na 
katerih bi lahko temeljil razvoj pustolovskega turizma. Vso 
zasavsko turistično ponudbo pa lahko zaokroži nadaljnji 
razvoj Medijskih toplic, ki jih namerava novi lastnik prenoviti 
in s tem v Zasavju ponuditi sodobne turistične namestitve. 

Projekt RAMSAT, ki se izvaja v okviru programa Interreg 
Europe, je namenjen revitalizaciji odročnih in hribovitih 
predelov regij s pomočjo trajnostnega turizma. Trajnostni 
turizem na temeljih naravne in kulturne dediščine lahko 
v takšnih predelih poveča ekonomsko aktivnost in jih tako 
naredi privlačnejše za bivanje in izvajanje poslovnih dejav-
nosti, hkrati pa prispeva k ohranjanju kulturne in naravne 
dediščine. V njem poleg Regionalne razvojne agencije 
Zasavje sodeluje še 6 partnerjev, in sicer s Portugalske, iz 
Velike Britanije, Španije, Bolgarije ter Romunije.

  
Po konstitutivni seji Razvojnega sveta zasavske regije sledi 
formiranje odborov oziroma delovnih teles. Poslovnik o delu 
RSR določa sledeča delovna telesa: Odbor za gospodar-
stvo, Odbor za turizem, Odbor za človeške vire in kakovost 
življenja, Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo, Odbor 
za razvoj podeželja, Odbor za okolje in zdravje, Odbor za 
razvoj energetike v Zasavju (OREZ). Člane odborov imenuje 
Razvojni svet zasavske regije.

Vrtec Hrastnik je že četrto leto zapored 
vključen v projekt »Korak k sončku« z 
namenom odpravljati stereotipe, oza-
veščati o drugačnosti ter spodbujati 
otroke in njihove starše k njenemu spre-
jemanju. Otroke navajamo na strpnost 
in sočutje do bližnjega, spodbujamo in 
krepimo socialne stike, nematerialne 
vrednote ter preko različnih dejavnosti 
razvijamo čut za pomoč drugim. Pri 
vseh dejavnostih imamo skupen cilj; 
da bi se vsi počutili sprejete, cenjene, 
razumljene in ljubljene.

V okviru projekta smo se na enoti 
Sonček v sklopu sodelovanja s starši 
povezali z VDC Zasavje, ki so se 
našemu povabilu prijazno odzvali. In 
tako je začela nastajati naša zgodba 
o prijateljstvu.

Prvo srečanje smo izvedli decembra 
2017. Razveselili smo se prvega obiska 
uporabnikov VDC Zasavje. Tema 
prvega druženja sta bila petje in ples. 
Drug drugemu smo pripravili pevsko-
-plesne točke. Prvo snidenje je bilo zelo 
čustveno obarvano, saj smo se videli 
prvič. Preživeli smo lepo glasbeno 
dopoldne. Naše srečanje smo zaklju-
čili z objemi, stiski rok in obljubami, da 
se še srečamo. Leta 2018 je bilo naše 
srečanje kulinarično obarvano. V jedil-
nici našega vrtca smo zavihali rokave, 

Zgodba o prijateljstvu: Vrtec Hrastnik – VDC Zasavje
Avtorica: Mirjam Rupar

si nadeli predpasnike in s skupnimi 
močmi ustvarili slastne presne kro-
glice in sadno kupo. Po končanem delu 
smo uživali ob pokušanju pripravljenih 
dobrot. Osrednja nit tretjega srečanja 
so bile masaže. Uporabniki so nas sez-
nanili z opremo in s pripomočki, ki jih 
uporabljajo pri svojem delu. Poučili 
so nas, da masaže ugodno vplivajo 
na splošno počutje, napetost mišic, 
gibljivost sklepov ipd. »Sončki« smo 
se prepustili njihovim spretnim rokam 
in ugotovili, da obvladajo svoje pos-
lanstvo. Pod njihovim mentorstvom 
smo se v vlogi maserjev preizkusili 
tudi mi. Ob zaključku našega sreča-
nja so nas obdarili z družabnimi igrami 
Nasmeh za vse. Naše četrto srečanje je 
bilo športno obarvano. Vsi skupaj smo 
se vključili v dobrodelno akcijo sloven-
ske Karitas in za ljudi iz revnejših držav 
na stadionu odtekli Tek podnebne 
solidarnosti. S skupnimi močmi smo 
nabrali lepo število kilometrov. 

Letošnje leto pa je bilo zaradi epide-
mioloških razmer nekoliko drugačno. 
V okviru projekta »Turizem in vrtec« 
smo se Sončki povezali z VDC Zasavje 
in jih prosili za recepte tradicional-
nih zasavskih jedi. Pod vodstvom 
Dominike Senčar, ki je bila skozi vsa 
leta nepogrešljiv vezni člen, so za 
nas pripravili bilten zasavskih jedi: 

funšterc, krumpantoč in granadirmarš 
z recepti in postopki priprave v obliki 
slikopisov. Na igrišču vrtca smo na 
ravni enote izvedli projekt Kulinarični 
festival: Perkmandeljc peče »Zasavsk 
futr«. Vsaka skupina je v okviru svojega 
mehurčka pripravila jedi. Najmlajši 
Metuljčki so poskrbeli za osvežilno 
pijačo z našega zeliščnega vrta, 
Pikapolonice so se lotile peke fun-
šterca, Zmajčki pa so pripravili slasten 
krumpantoč. 

Upamo in želimo si, da bomo to čudo-
vito zgodbo o prijateljstvu nadaljevali 
tudi v bodoče. Namen vseh naših 
druženj je krepiti strpnost do bližnjih 
in prenesti vrlino na otroke, da bodo 
znali ceniti sebe in ljudi v svojem okolju. 

E-Twinning projekt »Animals around me« 
Avtorica: Nataša Babič, dipl. vzg. pred. otr.

Otrok je po naravi raziskovalec, že od svojih prvih trenutkov 
zvedavo zre v svet in raziskuje. Njegovi koraki v svet razi-
skovanja pa ob vzpodbudni podpori in bogatem naravnem 
okolju z leti rastejo in se nadgrajujejo.

Z vključitvijo v e-Twinning projekt Živali okoli mene smo 
otroke poskušali usmeriti v raziskovanje živalskega sveta 
v njihovem neposrednem domačem in vrtčevskem okolju, 
jih vzpodbuditi k opisovanju, imenovanju živali in živalskih 
družinskih članov, k različni klasifikaciji ter k skupnim predsta-
vitvam dejavnosti drugim. V projektu sodelujejo otroci iz 

različnih držav: Slovenije, Armenije, Bolgarije, Gruzije, 
Grčije, Hrvaške, Italije, Litve, Latvije, Madžarske, Poljske, 
Portugalske, Romunije, Turčije, Španije, Češke in Francije, ki 
je tudi nosilec projekta. Projekt je razdeljen na več sklopov, 
v okviru katerih so otroci postavljeni v različne vloge: v vlogo 

VRTČEVSKE ISKRICEVsebino pripravlja Vrtec HrastnikRRA Vsebino pripravlja RRA Zasavje
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Vsak posameznik lahko pomembno prispeva k preprečeva-
nju širjenja virusa z upoštevanjem previdnostnih zaščitnih 
ukrepov, to pomeni:

• vzdrževanje medosebne razdalje vsaj 2 m, pravilno 
nošenje maske in skrb za higieno rok,

• zmanjšanje stikov in v primeru bolezni ostati doma,
• cepiti se, saj s tem izkazujemo skrb zase in za vse okrog 

nas.

Samo z zaščitnimi ukrepi ni mogoče dovolj učinkovito prepre-
čevati okužb s covidom-19, zato je nujna precepljenost 
prebivalcev. Osnovni cilj cepljenja je predvsem zmanj-
šati število smrti in število hospitalizacij, izboljšati zdravje 
prebivalstva s preprečevanjem težkega poteka bolezni in 
razbremeniti zdravstveni sistem.

V občini Hrastnik je ob koncu maja precepljenost s prvim 
odmerkom cepiva 36,1-%, z drugim odmerkom cepiva 23,4-
%, bolezen je prebolelo 1.116 oseb oz. 12,2 %. 

Cepljenje je prostovoljna in osebna odločitev. Ne odločamo 
za ali proti cepljenju, ampak med cepljenjem in boleznijo, kar 
je postalo jasno med epidemijo, ki pomeni veliko verjetnost 
zbolevanja vseh. Ne odločamo se samo za zaščito svojega 
zdravja, ampak tudi zdravja drugih ljudi. Nacionalna stra-
tegija predvideva cepljenje starejših in kroničnih bolnikov 
in določa prioritetne skupine ljudi, ki naj se cepijo zaradi 

V Hrastniku s prvim odmerkom cepljenih že 36 % občanov
Avtor: Gregor Pajić

svojega dela in pogostejšega stika z drugimi ljudmi, in sicer 
zaposlene v zdravstvu, domovih starejših, vzgojno izobra-
ževalnih ustanovah, policiji, vojski, ministrstvih idr. 

Odstotek cepljenih v zdravstvu in negi je izjemno velik, skrb 
pa vzbuja nizek odstotek precepljenosti v vzgojno izobra-
ževalnih ustanovah, kjer skrbijo za otroke in mladostnike. 
Fizični stik pri delu z mladimi povzroča posebno zaskrbljenost 
za zdravstveno varstvo tako učiteljev, vzgojiteljev kot tudi 
otrok. Na eni strani se srečujemo s pozivanjem k izvajanju 
vzgojno izobraževalnega programa fizično v šolah, ki smo 
mu bili v javnosti priča, na drugi strani pa z neodgovornostjo 
pri odločanju za cepljenje glede tveganja prenosa bolezni 
na otroke in mladostnike. Vprašamo se lahko, ali je pravica 
odločanja proti cepljenju večja od pravice otrok do zdravega 
šolskega okolja.    

Vprašajmo se tudi, kaj lahko storimo, da dosežemo ciljno 
precepljenost 60 % prebivalstva, s katero ne bo več velikega 
tveganja za težak potek bolezni in večjega števila smrti pre-
bivalcev? Odgovor je preprost – CEPIMO SE v čim večjem 
številu.

V javnosti se pojavljajo teorije zarote, da virusa ni, da je 
virus podoben virusu gripe, da je virus nenevaren, da je to 
produkt farmacevtskega lobija itn. Svetovna zdravstvena 
organizacija je razglasila pandemijo. Dogajanja v svetu in 
v naši državi pa so nam pokazala, da koronavirus povzroča 
nevarna bolezenska stanja in veliko število smrti. Treba je 
izkazati spoštljiv odnos do 4.376 umrlih rojakov zaradi te 
nevarne bolezni. 

Osebno imamo na izbiro: za cepljenje in necepljenje. Z izbiro 
ZA cepljenje skrbimo za svoje zdravje, zmanjšamo tvega-
nje bolezni in prispevamo k skupni precepljenosti ter s tem 
zmanjšamo tveganje bolezni tudi za soljudi. Če pa se NE 
odločimo za cepljenje, ne skrbimo za svoje zdravje, pove-
čamo tveganje bolezni z morebitnimi hujšimi posledicami 
in prispevamo k večjemu tveganju zdravja za ljudi okrog 
nas. Zame osebno in kot direktorja zdravstvenega doma je 
odločitev ZA cepljenje razumna in preprosta.

Otroci so zelo dobri opazovalci okolja, opazijo še tako drobne 
spremembe okoli sebe. Vse spremembe v okolju se jih dotak-
nejo, bodisi tiste, povezane z naravnim menjavanjem letnih 
časov, s posegi človeka v okolje, z življenjem ljudi okoli njih ali 
na drugem koncu sveta. Zavedajo se, da sami še kako vpli-
vajo na okolje, ki jih obdaja. Vsak od nas bi moral ozavestiti, 
da smo le gostje okolja, v katerem živimo, in da z lastnim 
vedenjem vplivamo na druge. 

In kako smo Sončki poskušali prispevati k skrbi za naravo, 
vplivati na druge in z dobrodelnostjo pomagati drugim:

• V letošnjem letu so otroci večkrat opravili čistilno akcijo 
in pobrali smeti iz naše lokalne, gozdne dnevne sobe. 
Ob tem so otroci razvijali lastno odgovornost in skrb 
do narave. 

• Učili smo se varčevanja z vodo, skrbno ugašali luči in 
ločevali odpadke.

• Na igrišču vrtca smo v pomladnih mesecih poskrbeli 
za privlačno ureditev zeliščnih gredic. Ob njih se otroci 
vsakodnevno ustavljajo, opazujejo življenje »drobižkov«, 
spremembe v razvoju rastlin in lastna zelišča uporabljajo 
tudi pri pripravi napitkov, namazov ipd. Naš zeliščni vrt 
pa ni privlačna raziskovalnica le za otroke, temveč se 
tudi vsakodnevnim sprehajalcem, staršem in vzgoji-
teljem ob njem spočije oko in ob prijetnih vonjih zelišč 
napolnijo pljuča.

• Ob svetovnem dnevu gibanja smo na igrišču vrtca orga-
nizirali dobrodelni Tek podnebne solidarnosti, katerega 
pobudnik je slovenska Karitas. Enota Sonček se v projekt 
vključuje vse od začetka, letošnje leto je dopolnil jubi-
lejnih 10 let. V okviru projekta otroci in odrasli tečemo v 
solidarnosti do ljudi v revnejših državah, ki se jih posle-
dice podnebnih sprememb najbolj dotaknejo. Ponosni 
smo, da pri otrocih preko različnih dejavnosti zmoremo 
zbuditi noto sočutnosti in dokazati, da tudi oni zmorejo 

Otroci v Vrtcu Hrastnik – sočutni do drugih in skrbni do narave
Avtorica: Nataša Babič, dipl. vzg. pred. otr.

in znajo biti aktivni sooblikovalci empatične družbe. 
Letošnji dobrodelni tek je bil malce drugačen. Namesto 
izvedbe na stadionu, ob prisotnosti otrok celotnega vrtca 
in v preteklem letu tudi uporabnikov VDC Zagorje, smo 
tokrat tek izvedli na igrišču vrtca v varnih mehurčkih. 
Kljub temu smo bili povezani vsi oddelki, na varni razdalji 
smo se spodbujali, v mislih smo imeli vse naše prijatelje, 
v srcih pa otroke iz daljne Afrike. Tekli smo za čisto in 
zdravo okolje za vse in s skupnimi močmi nam je uspelo 
preteči 214 km.

• Ob svetovnem dnevu zemlje ter v okviru Erasmus + pro-
jekta »Z eksperimenti odkrivamo svet okrog nas« smo se 
odločili, da Zemlji za rojstni dan podarimo drevo. Tako je 
vsak oddelek na igrišču vrtca posadil mlado drevo. Hišnik 
Borut nam je pripravil sadilne jame, otroci so jih napol-
nili s posebno zemljo, jo malce zalili, vanjo dali mlado 
drevo in na drevesne korenine skrbno nasuli zemljo. 
Zasajena mlada drevesa so dobro zalili in jim zapeli še 
nekaj pesmic, saj smo slišali, da rastline lepše rastejo, če 
se z njimi pogovarjaš in jim prepevaš. Otroci so se spra-
ševali, kako dolgo bodo mlada drevesa potrebovala, da 

radovednežev, poročevalcev, raziskovalcev, ustvarjalcev in 
izzivalcev. 

Z izvedbo projekta smo pričeli v času zaprtja vrtca, ko so nam 
bili v veliko pomoč starši. Z njihovo pomočjo so otroci raziskali 
neposredno naravno okolje in zbrali posnetke živali. Živali 
so otroci v vrtcu predstavili, povedali, kje so jih našli, kako 
se imenujejo in še kakšno zanimivost. V sklopu poročevalcev 
smo s skupnimi močmi ustvarili e-knjigo s predstavitvijo živali 
v našem neposrednem okolju, z njihovim imenovanjem in 
oglašanjem. Kot raziskovalci smo živali razvrščali glede na 
različne lastnosti. Drug drugemu smo pripravljali vedno težje 
izzive in držali pesti, da izzivalci ne bi ugotovili, glede na 

kaj smo živali razvrstili. Preizkusili smo se tudi kot izzivalci in 
skušali ugotoviti, glede na kaj so živali razvrstili otroci drugih 
držav. Kot ustvarjalci pa smo pripravili preprosto igro spomin, 
kjer iščeš živali, preštevaš njihove noge in jih povezuješ z 
ustreznim številom pik.

Skozi izvedbo projekta so se otroci ogromno naučili, pred-
vsem pa so komaj čakali na izzive, ki so jih zanje pripravljali 
otroci drugih držav, ter na odzive, ki so jih zapisali ob naših 
dejavnostih.

Vabimo vas, da poskušate ugotoviti, glede na kaj so otroci 
razvrstili živali na fotografiji. 

bodo zrasla v res velika, odrasla drevesa. Z zasaditvijo 
dreves smo poskušali poskrbeti za naše neposredno 
okolje in si tako morda čez nekaj let na igrišču zagotoviti 
tudi nekaj več naravne sence.

• Že več let zapovrstjo se vključujemo v dobrodelno akcijo 
Podari nam zvezek. V letošnjem letu smo s skupnimi 

močmi, ob podpori staršev otrok, uspeli zbrati: 40 zvez-
kov, 3 komplete tempera barv in 2 vodenih barvic.

Z majhnimi koraki zmoremo doseči velike stvari, skupaj z 
roko v roki pa seveda še večje.  Z mislimi na našo prihodnost 
ostajamo sočutni do drugih in skrbni do narave.

VRTČEVSKE ISKRICE Vsebino pripravlja Vrtec Hrastnik

ZDRAVSTVENI DOMVsebino pripravlja Zdravstveni dom Hrastnik

VRTČEVSKE ISKRICEVsebino pripravlja Vrtec Hrastnik
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NOVICE

V spomin na generalni štrajk steklarjev leta 1928 KS 

Steklarna obeležuje krajevni praznik vsako leto 28. junija.  

Najljubši kotiček in zbirna točka krajanov je dom 

Krajevne skupnosti Steklarna, z otroškim igriščem in 

lokalom društva upokojencev. 

KS Steklarna je največja krajevna skupnost v občini 

Hrastnik, zajema vse od naselja Podkraj, Za Savo, Cesta 

Hermana Debelaka, Cesta 1. maja, Grajska pot, Draga, 

Taborniška pot ter Pot Franca Pušnika. KS je tesno pove-

zana s tradicijo in razvojem steklarstva.

V KS Steklarna si obiskovalci lahko ogledajo muzejsko 

zbirko o Hrastniku in lutkarstvu, Vilo de Seppi, cerkev 

Matere Božje, ostanke rimske naselbine, Rižnarjevo 

hišo, Brodarsko društvo Hrastnik (ki turistom ponuja 

tudi organizirano vožnjo z raftom po Savi). Želimo si, 

da bi KS Steklarna postala čim bolj ekološko usmerjena 

in ozaveščena krajevna skupnost, s čim več skupnih 

druženj vseh generacij.

Najljubši dogodek je sedaj že tradicionalni praznik ob 

dnevu Krajevne skupnosti Steklarna, ki ga praznujemo 

28. 6. v spomin na generalni štrajk steklarjev leta 1928. V 

kolikor bodo epidemiološke razmere in NIJZ dopuščale, 

načrtujemo organizacijo dogodka tudi letos. Vsako leto 

se trudimo, da dogodek naredimo čim bolj pester in 

zanimiv za vse krajane.

Ureditev industrijske cone Steklarna - TKI in s tem 

ureditev moderne cestne povezave spodnjega dela 

Hrastnika s centrom Hrastnika. Želimo si ekološko 

nesporne proizvodnje ter urejene in ekološko naravnane 

krajevne skupnosti, z energetsko sanacijo vseh občinskih 

objektov, kakor tudi individualnih stanovanjskih hiš.

Predsednik: Bojan Peterlin

Info: kssteklarna@gmail.com, bojan.peterlin1961@

gmail.com, 041 548 966; Podkraj 91A, 1430 Hrastnik

Uradne ure: po dogovoru

Člani: Bojan Peterlin, Božidar Udovč, Robert Sticher 

ml., Avgust Žibert, Dunja Volavšek

KS v treh povedih

Zanimivosti

NAJ kotiček v KS

NAJ dogodek v KS

Cilji in želje

»Želiva, da najin The Vegan Harmony 
postane vodilni veganski blog v Sloveniji« 

Intervju s sestrama Tajdo in Tamaro Šrot 

Avtor in foto: Nejc Ašič

Tajda in Tamara Šrot, simpatični sestri iz Hrastnika, sta 
pred tremi leti pričeli s svojimi sanjami in ustanovili svoj 
spletni portal, kjer sta pričeli z objavljanjem veganskih 
receptov. Najbrž se jima takrat niti sanjalo ni, da bosta 
v treh letih v svoj spletni veganski svet privabili preko 
70 tisoč ljudi s celega sveta. Sedaj sta uspešni food (pre-
hranski) blogerki s svojo dvojezično spletno stranjo (v 
angleščini in slovenščini), ki sodelujeta z večjimi slo-
venskimi podjetji in trgovinami. To je zgodba o uspehu, 
zato je čas, da ju spoznate v Obrazih Hrastnika. To sta 
Tajda in Tamara, sestri iz The Vegan Harmony. 

Na vajini spletni strani www.theveganharmony.com lahko 
preberemo: »Sva sestri iz Slovenije, ki širita ljubezen do 
hrane in do fotografiranja slednje«. Kdo sta in kako bi opi-
sali svoje delo?
Tajda: Skupaj bi se opisali kot food blogerki, saj naju to pove-
zuje in je postalo praktično del najinih osebnosti, sicer pa 
se precej razlikujeva in imava različne interese. Jaz sem po 

izobrazbi diplomirana matematičarka, trenutno študentka 
poslovne informatike. Sicer pa me veseli veliko različnih 
stvari, obožujem peko, fotografiranje, sprehode in tek v 
naravi. 
Tamara: Po izobrazbi sem diplomirana bibliotekarka in infor-
matičarka, trenutno zaposlena v Sparu, v prostem času pa 
rada preberem kakšno dobro knjigo, kuham ali pa grem na 
dolg sprehod. 

Kdo je podal idejo, da gresta kot sestri na to skupno pot, ki 
sedaj traja že tri leta? 
Tamara: Obe že od nekdaj zelo radi ustvarjava v kuhinji, 
Tajdo pa zelo veseli tudi fotografiranje. Ti dve strasti sva 
uspešno združili v najinem blogu The Vegan Harmony. Ideja 
se nama je porodila popolnoma spontano, ko sva nek dol-
gočasen zimski večer gledali najine fotografije hrane in sva 
razmišljali, da bi bilo super, če bi lahko recepte delili z vsemi, 
ki jih zanima veganska prehrana. Takrat sva se odločili, da 
narediva prvi korak na najini skupni blogerski poti.

KS Steklarna skozi oči predsednika
Hrastnik. Majhna občina, a polna zanimivih ljudi. Ljudi z 
drugačnimi pogledi, s prodornimi idejami in zanimivimi 
doživetji. Poznamo jih, saj so to naši sosedje, sokrajani, 
znanci z ulice. Čas je, da te vsakdanje Hrastničanke in 

Hrastničane spoznamo pobližje in se pustimo navdušiti 
njihovim nevsakdanjim zgodbam. En obraz, ena pripo-
ved, ena rubrika. No, za prvič dva obraza in ena zgodba.

OBRAZI HRASTNIKA
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Kaj vse morata pripraviti, da na koncu na spletu vidimo 
veganski recepet?
Tajda: Vse se začne z idejo o jedi, ki jo želiva pripraviti. V 
obdobju navdiha poskušava ustvariti čim več jedi in pripraviti 
kakšen recept tudi za vnaprej. Na Instagramu imava objave 
barvno usklajene, zato pri idejah upoštevava tudi trenutno 
barvno tematiko.
Tamara: Nato sledi priprava osnutka recepta in izpopol-
njevanje le tega, iskanje pravih razmerij med količinami, 
včasih večkratni poskusi, da je recept res takšen, kot sva 
si ga zamislili. Za tem pride na vrsto fotografiranje hrane 
ter urejanje fotografij. To je eno izmed najinih najljubših 
in hkrati najpomembnejših del, saj je običajno fotografija 
tista, ki pritegne in je odločilna pri odločanju, ali želimo nek 
recept preizkusiti ali ne. Na koncu napiševa še besedilo za 
blog in fotografije objaviva na različna družbena omrežja. 
Nekaterim receptom dodava tudi video postopek priprave. 
V tem primeru torej najino delo zajema tudi snemanje in 
montiranje video posnetkov.

Na svojem Instagram računu imata že preko 400 objav, torej 
preko 400 receptov. Katere recepte večinoma objavljata?
Tajda: Objavljava najrazličnejše veganske recepte za vsako 
priložnost. Najde se veliko receptov za zajtrke, kosila, sladice, 
ne manjkajo pa niti recepti za zdrave in hitre prigrizke. Če 
pogledate najin Instagram, pa boste hitro opazili, da pre-
vladujejo sladice, saj obe izjemno uživava v peki, hkrati pa 
imava radi vedno na razpolago kakšno zdravo sladico. 

Zakaj ravno veganski recepeti? 
Tajda: Razlog, da deliva veganske recepte, je ta, da sva obe 
veganki in ta način prehrane je že nekaj let del najinega 
življenja, zato je seveda deljenje veganskih receptov za naju 
edina logična odločitev. Jaz sem veganka že 5 let, pred tem 

pa sem bila 8 let vegetarijanka, Tamara pa se mi je pridru-
žila pred približno 4 leti in je prešla direktno iz vsejede na 
vegansko prehrano. 
Tamara: Ta način prehrane in izjemno raznolikost, ki jo 
ponuja, želiva preko receptov približati čim večjemu šte-
vilu ljudi. Veliko ljudi namreč meni, da je veganska hrana 
dolgočasna in neokusna, vendar temu sploh ni tako, kar 
dokazujeva tudi z najinimi recepti. Obe verjameva, da je 
veganska prehrana najbolj optimalen način prehrane in 
življenja, tako za zdravje kot tudi za okolje in živali.

Zanimivo pa je, da veliko »tradicionalnih« jedi, za katere 
mnogi trdijo, da se jih ne da pripraviti na veganski način, 
pripravita na čisto veganski način. Vama je izziv tradicio-
nalne jedi pripraviti na veganski način?
Tajda: Priprava veganskih različic tradicionalnih jedi je pravi 
izziv. S tem sebi in ljudem, ki dvomijo v vegansko prehrano, 
dokazujeva, da se ni treba odpovedati svojim najljubšim 
jedem. Pri ustvarjanju alternativ iščeva ustrezne veganske 
nadomestke posameznih sestavin in poskušava poustvariti 
okus ter videz jedi. Nekatere jedi, ki sva jih “poveganili”, so na 
primer krofi, potica, prekmurska gibanica, bolonjska omaka, 
lazanja, musaka in še kaj. Najbolje pa je videti odziv vse-
jedcev, ki so vedno presenečeni, kako je lahko veganska jed 
po okusu in videzu tako podobna klasični, in kar ne morejo 
verjeti, da v njej ni sestavin živalskega izvora.

V zadnjem času pa so vaju opazili tudi večja slovenska pod-
jetja in manjši podjetniki. Bi lahko našteli in opisali nekaj 
teh sodelovanj? 
Tamara: Vedno sodelujeva le s podjetji, katerih izdelki so 
nama zares všeč in jih redno uporabljava tudi sami. Z velikim 
veseljem sodelujeva z manjšimi slovenskimi podjetniki, ki 
imajo zares odlične in edinstvene izdelke, a morda še niso 
tako uveljavljeni. Izdelke preko najinih objav deliva s svojimi 
sledilci in tako izdelke predstaviva še širši publiki in nad njimi 
morda navdušiva še koga.
Tajda: V okviru kampanje MojBosch, ki jo je organiziral 
BigBang, sva ustvarjali recepte z njihovimi kuhinjskimi apa-
rati. Jaz pa sem bila tudi gostja v oddaji Klepet ob kavi, kjer 
sem predstavila zdrave alternative jedi, ki v osnovi niso naj-
bolj zdrave. Sodelujeva tudi pri aplikaciji z veganskimi recepti. 
V najnovejšem projektu, nad katerim sva zelo navdušeni, 
prične se junija 2021, bova sodelovali s Sparom, ki na svoji 
spletni strani organizira kuharski izziv s 4 kuharskimi vplivneži 
in s ponosom lahko poveva, da sva med njimi tudi midve.

Kaj je vajina vizija za prihodnost – kam želita peljati svoj 
projekt »The Vegan Harmony«? 
Tajda: Že od začetka je najina vizija zelo optimistična, in sicer 
želiva, da The Vegan Harmony postane vodilni veganski blog 
v Sloveniji, najin projekt pa želiva v prihodnosti še nadgra-
jevati in razvijati. Ravno zdaj delava na tem, da najin hobi 
spremeniva v podjetje. Zadnjih nekaj mesecev intenzivno 

Vse bralke in bralce vabimo na 
zadnje strani Hrastovega lista, saj 
boste lahko od te številke dalje na 
zadnjih straneh našli en recept Tajde 
in Tamare iz njunega veganskega 
sveta The Vegan Harmony.

delava na projektu, ki ga končno lahko deliva tudi z javno-
stjo, in sicer ustvarjava kuharsko knjigo! Izdali bova knjigo 
z več kot 100 izvirnimi veganskimi recepti, opremljenimi s 
fotografijami in nasveti.
Tamara: Tako. Knjiga bo obsegala recepte za najrazličnejše 
veganske jedi, od zajtrkov, kosil, pa vse do sladic. Primerna 
bo tako za tiste, ki se šele srečujejo z vegansko prehrano, 
kot dolgoletne vegane, pa tudi vsejedce, ki želijo poskusiti 
nekaj novega. Pri vseh receptih se vedno trudiva uporabljati 
sestavine, ki so enostavno dostopne v večini trgovin in tudi 
recepte poskušava narediti dovolj enostavne, da jim lahko 
sledi vsakdo.

Koliko obiska imata na svoji spletni strani in socialnih 
omrežjih – koliko ljudi dosežejo vajini veganski recepti? 
Tajda: Od ustanovitve spletne strani je to obiskalo že kar 75 
tisoč edinstvenih uporabnikov, trenutno mesečno povpre-
čje pa znaša približno 7 tisoč. So pa obdobja, ko je obisk 
še veliko večji, predvsem v času praznikov, ko ljudje pečejo 
potice, piškote in druge praznične dobrote in iščejo veganske 
recepte, kar jih vodi na najino spletno stran. 
Tamara: Spremljajo naju ljudje iz skoraj vseh držav sveta, je 
pa opazen večji delež Slovencev na blogu, medtem ko delež 
slovenskih sledilcev na Instagramu znaša le 25 %.

In seveda, ne morem mimo vprašanja, da imata obe izredno 
atletsko in športno postavo. Kdo vso to hrano, ki jo pripravita 
in objavita na spletni strani, poje?

Tamara: Večino hrane, ki jo pripraviva, pojeva midve in 
najini domači, ki so sicer vsejedci, a z veseljem uživajo najine 
veganske kreacije. Oni so tudi tisti, ki nama vedno iskreno 
povedo, kakšni se jim zdijo recepti, in katerih mnenje najbolj 
ceniva ter ga upoštevava pri ustvarjanju receptov.
Kaj je najlepši komentar ali pohvala, ki sta ju prejeli od vajinih 
sledilk in sledilcev?
Tamara: Izpostavili bi sporočilo mlade mamice, katere sin 
ima različne alergije, zaradi katerih ne sme uživati jajc, 
glutena in mlečnih izdelkov. Za veliko noč pa je spekla potico 
po najinem receptu in navdušena sporočila, da je tudi njen 
sin lahko kljub alergijam končno užival v potici.

Za na konec pa bi vaju rad prosil, da vse bralke in bralce 
Hrastovega lista povabita v svoj spletni veganski svet.
Tajda: Prepričani sva, da se na najini strani najde recept 
prav za vsakogar! Zagotovo boste pozitivno presenečeni 
nad okusom, ne glede na to, ali se prehranjujete vegansko 
ali ne. Večina najinih receptov je tudi zelo enostavnih, zato 
se lahko priprave lotite tudi popolni začetniki v kuhinji. Vse 
bralke in bralce torej vabiva, da razširite obzorja in poskusite 
nekaj novega.

OBRAZI HRASTNIKAOBRAZI HRASTNIKA
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Javno podjetje CEROZ d. o. o. je bilo ustanovljeno na podlagi 
medobčinske pogodbe o izgradnji in obratovanju regij-
skega centra za ravnanje z odpadki in podpisane družbene 
pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja CEROZ d. o. o, skla-
dno z odloki občin lastnic, glede na njihov delež. 
 

CEROZ zagotavlja izvajanje javne službe obdelave določenih 
vrst komunalnih odpadkov skladno z odloki, upoštevaje orga-
nizacijsko in prostorsko zasnovo, vrsto in obseg ter pogoje 
za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, vrsto in obseg 
objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ter 
vire financiranja javne službe.

Obdelava in odlaganje se je v letu 2020 izvajalo za vseh pet 
občin lastnic.

Podjetje je poslovno leto 2020 zaključilo s pozitivnim rezul-
tatom iz poslovanja. Obratovalo je v večini na dve izmeni v 

Minulo leto je vsem predstavljalo pravo preizkušnjo, bodisi na 
zdravstvenem, službenem ali osebnem področju. Na Občini 
Hrastnik se zavedajo, da je najmanj prizaneslo tistim, ki so bili 
zaradi zaprtja javnega življenja primorani zapreti tudi vrata 
svoje dejavnosti, ki jim je predstavljala edini vir dohodka. 
Okrevanje ponudnikov storitev in izdelkov v Hrastniku so 
želeli pospešiti s spodbujanjem uporabe lokalnih storitev, in 
sicer z akcijo »Lokalno je idealno«. Pri tem so za pomoč pro-
sili nekatere poznane obraze Hrastnika. Ti so se z veseljem 
odzvali povabilu in koristili storitev ali nakupili izdelek pri 
lokalnem ponudniku – tako so si privoščili kosilo ali kavo, za 
obnovo najeli vodovodarja, elektrikarja, se poslužili masaže 
ali si uredili pričesko ter se ob tem fotografirali. Fotografije z 
okvirčkom #lokalnojeidealno je Občina Hrastnik štiri tedne 
objavljala na svojem Facebook profilu, da bi spodbudila 
občane h koriščenju storitev ali kupovanju izdelkov lokalnih 
ponudnikov. V sklopu nagradne igre pa je občina peti teden 
vsem, ki so objavili svojo fotografijo ob obisku lokalnega 
ponudnika in zraven pripisali ključnik #lokalnojeidealno 
ali v komentar pod objavo pripisali, kje so storitev koristili, 
podelila praktične nagrade lokalnih ponudnikov, ki so v akciji 
sodelovali.

Ceroz lansko leto zaključil s pozitivnim poslovanjem

Z akcijo #lokalnojeidealno podpiramo lokalne ponudnike

Avtor: ER

vseh mesecih leta z obdelavo odpadkov zasavskih občin po 
veljavni ceni iz elaborata, razen v času razglašene epide-
mije covida-19 je podjetje dva meseca obratovalo samo v 
jutranji izmeni. Vsi zaposleni so se striktno držali navodil NIJZ 
in uspešno prešli fazo epidemije brez okužb.

V lanskem letu so namenili veliko pozornosti varovanju okolja 
in sanaciji zatečenega stanja iz leta 2018. Predvsem so se 
osredotočili na problematiko podjetja iz leta 2018 in vzposta-
vitev delovanja nedelujoče kompostarne, odstranitev zalog 
RDF (lahke frakcije po sortiranju) iz manipulativnih površin 
in sprostitev intervencijskih poti, ureditev požarnega sistema, 
dobavo mobilne čistilne naprave z zadostno kapaciteto ter 
ureditev zbirnega centra. Vse to je velik premik k izboljša-
nju delovnega okolja in seveda vpliva na sosednje krajevne 
skupnosti in občane v bližini regijskega odlagališča Unično.

Podjetje se je v zadnjih dveh letih strukturno lotilo sana-
cije in s pomočjo občin lastnic izvedlo nujne investicije v 
infrastrukturo. Končali so sanacijo in zapiralna dela I. faze 
odlagalnega polja, kjer se je uredilo tesnjenje in zapiranje 
na površini 3.000 m2.

II. faza je predvidena za naslednji dve leti v izmerjeni  povr-
šini 7.000 m2. Izvedli so tudi izdelavo raziskovalnih vrtin za 
potrebe identifikacije vodotesnih plasti podzemnih vod v 
neposredni bližini odlagališča CEROZ, zamenjavo oljnega 
lovilca na odlagališču gradbenih odpadkov Neža Trbovlje in 
postavitev dodatne transportne linije glede logistične učin-
kovitosti proizvodnje.

Marko Funkl, župan Občine Hrastnik, in Radojka Odžić, zaposlena na Občini Hrastnik, 
v Planinskem domu Gore Olimpijski podprvak Peter Kauzer kupuje darilo v lokalni trgovini Cikcak.

V Domu starejših Hrastnik uživajo v domačih jabolkih Sadjarske kmetije Rožej.

Deleži in količine pripeljanih odpadkov na obdelavo: 

MKO Kosovni odpadki Biološki odpadki

Kompostarna Sortirnica Zbirni center

Slikovni prikaz glede na zatečeno stanje na odlagališču Unično leta 2018 in danes.

GOSPODARSTVO GOSPODARSTVO
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Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko je 27. maja 2021 z izdano odločbo odo-
brila evropska sredstva za projekt »Obrtno industrijska 
cona Steklarna – TKI Hrastnik«. Za 4 milijone evrov vreden 
projekt, ki ga bo izvajala Občina Hrastnik v okviru Dogovora 
za razvoj Zasavske razvojne regije, bo Evropski sklad za 
regionalni razvoj prispeval skoraj 2,5 milijona evrov, pri-
spevek iz državnega proračuna pa bo znašal še dodatnih 
800 tisoč evrov.

Občina Hrastnik projekt obrtno industrijske cone priprav-
lja v okviru podpisanega Dogovora za razvoj regij. Gre za 
območje steklarske in kemičarske kolonije, kjer bodo v letih 
2021-2023 s pomočjo evropskih sredstev urejene površine za 
potrebe RC eNeM d.o.o. s partnerji in TKI Hrastnik. Projekt, 
ki se razprostira na 19 tisoč kvadratnih metrih, obsega ruše-
nje objektov steklarske in kemičarske kolonije in ureditev 
komunalno opremljenih platojev, za postavitev upravno 
proizvodnih obratov. 

V okviru projekta bo občina na območju cone vzpostavila 
javno infrastrukturo, ki bo omogočila postavitev novih poslov-
nih objektov ter s tem ugodne pogoje za izvajanje poslovne 
dejavnosti malih in srednje velikih podjetij. Natančneje, 
komunalno bo uredila 1,9 hektarja stavbnih zemljišč s pri-
padajočo cestno infrastrukturo – vodovod, kanalizacijo, plin, 
javna parkirišča za potrebe podjetij in dostopne ceste do 
površin za gradnjo v coni. 

Občina bo z naložbo povečala vrednost malih in srednje 
velikih podjetij v občini ter spodbudila podjetništvo.

Postanite del vrhunske ekipe! Steklarna Hrastnik 
razpisuje več prostih delovnih mest (m/ž): 

Več o posameznem opisu delovnega mesta najdete 
na spletni strani www.hrastnik1860.com. Vaše prijave 
pričakujemo na mail kadri@hrastnik1860.com
 
• Operater kontrolne linije (m/ž)
• Pregledalec (m/ž)
• Strojnik (m/ž)
• Orodjar (m/ž) 

Plinovodi

Družba Plinovodi d.o.o. je zaradi povečanih potreb uporabe 

zemeljskega plina Steklarne Hrastnik in TKI Hrastnik ter ostalih 

uporabnikov v občini Hrastnik, pričela z aktivnostmi projektira-

nja in pridobivanja gradbenega dovoljenja za gradnjo novega 

vzporednega prenosnega plinovoda od Trbovelj do Hrastnika v 

dolžini 5,8 km. Novi prenosni plinovod bo v prihodnosti omogočal 

oskrbo uporabnikov z obnovljivimi plini kot sta sintetični metan 

in bio metan. Prav tako bo omogočal tudi oskrbo s plinom, ki bo 

vseboval zeleni vodik.

Steklarna Hrastnik

Steklarna Hrastnik bo na omenjenem območju kot partner RC 

eNeM d.o.o., ki bo nosilec projekta za t.i. Pilotno demonstracij-

ski center za nizkoogljične tehnologije (v nadaljevanju PDC) in 

orodjarno, sodelovala pri vzpostavitvi  PDC ter v nadaljevanju pri 

vseh pilotnih projektih pod okriljem PDC ter postavitvi napredne 

orodjarne. 

TKI Hrastnik

TKI Hrastnik d.d. bo zaradi povečanja kapacitet čiščenja fos-

forjeve kisline preselila proizvodnjo pralnih praškov v eno od 

predvidenih novih proizvodnih hal in jo tudi tehnološko poso-

dobila in izboljšala delovne pogoje za zaposlene. Postavili se 

bodo nadomestni prostori za potrebe uprave, menze in reše-

valne enote klor. Dogradili bomo sodoben obrat za proizvodnjo 

krmnih dodatkov in mešanic za živinsko krmo, kar bo nadgradnja 

obstoječega obrata kalcijevih feed fosfatov. V novi industrijski 

coni bomo strehe opremili s sončnimi elektrarnami, parkirišča za 

avtomobile in kolesa bomo opremili z elektro polnilci.

3,3 milijona evrov za projekt obrtno-industrijske cone
Avtor: TS

Zasavski muzej Trbovlje v sodelovanju z Občino Hrastnik prip-
ravlja občasno razstavo z naslovom Uporništvo v Zasavju. 
Projekt je večleten, saj bodo to tematiko predstavljali vse do 
leta 2024, ko bo zaključna razstava, ki bo sovpadala s 100. 
obletnico boja delavcev z Orjuno v Trbovljah in 90. obletnico 
velike gladovne stavke leta 1934 v Hrastniku. 

Beseda uporništvo se v tem primeru nanaša na uporništvo 
v masovnem smislu in ne na posameznika ali radikalne sku-
pine. Nanaša se na boj rudarjev in delavcev na ekonomskem 
področju, ki je večkrat prešlo tudi na politično področje, ter 
celo na oborožen upor v času druge svetovne vojne in vojne 
za samostojno državo Republiko Slovenijo leta 1991.

Obstaja več razlogov, zakaj je bilo uporništvo v Zasavju tako 
obsežno in je imelo velik odmev ne samo v lokalnem okolju, 
ampak tudi širše. Koncentracija delavstva v Zasavju je že v 
70. letih 19. stoletja dosegla številko preko 1500 rudarjev in 
delavcev in se je v naslednjih desetletjih zaradi povečanih 
potreb po premogu le še večala. Delavci so živeli v popolni 
odvisnosti od delodajalca, bivalni in socialni pogoji pa so 
bili slabši kot na podeželju. Lastniki rudnikov, Trboveljska 
premogokopna družba (TPD), so si delili dividende in so 
večino kriznih časov uspešno prebrodili, delavce pa ob vsaki 
večji krizi odpuščali in deložirali. Prav tako je TPD ob stavkah 
delovala v sodelovanju z oblastjo in je tako lahko še bolj 
uspešno nastopila proti stavkajočim delavcem.

Povodi za uporništvo so bili zelo različni – zahteve po zviša-
nju mezd in plač, delovni pripomočki, slabi delovni pogoji, 
pogoji bivanja ter stanovanjska stiska, solidarnost z drugimi 
stavkajočimi delavci, politično stanje v državi, uporništvo 
proti okupatorju v času druge svetovne vojne ter nenazadnje 
tudi uporništvo v času osamosvojitve Republike Slovenije, boj 
Eko kroga ter protesti staršev in otrok glede vračanja otrok 
v šole v času epidemije covida-19.

Uporništvo v Zasavju
Avtor: Gregor Jerman, Zasavski muzej

Velika večina vseh dogodkov, do katerih je prišlo v Zasavju, je 
močno odmevala v širšem prostoru in temu primerne so bile 
reakcije lastnikov tovarn ter regionalnih in državnih oblasti. 
Tako so praktično po vsaki stavki sledila odpuščanja delavcev 
ter takšne ali drugačne reakcije oblasti proti stavkajočim.

Vse tri zasavske občine svoj občinski praznik praznujejo prav 
na dan, ko je prišlo do upora. Tako občina Trbovlje pra-
znuje 1. junija v spomin na boj delavcev z Orjuno 1. junija leta 
1924, občina Hrastnik 3. julija v spomin na veliko gladovno 
stavko rudarjev 3. julija leta 1934 in občina Zagorje ob Savi 
9. avgusta v spomin na napad Revirske partizanske čete na 
orožniško postajo v Zagorju 9. avgusta leta 1941.

Več kot stoletje trajajoče uporništvo nam je Zasavčanom tako 
rekoč v krvi in še vedno negujemo spomin na vse dogodke, 
ki so neizbrisno zaznamovali zgodovino naših krajev. Tako 
bo razstava Uporništvo v Zasavju zajela vse kamenčke v 
tem mozaiku.

Žandarji med rudarsko stavko 1889 v Hrastniku, foto arhiv Zasavskega muzeja 
Trbovlje

Gladovna stavka v Hrastniku leta 1934, foto arhiv Zasavskega muzeja Trbovlje

Razstava Uporništvo v Zasavju bo na 
ogled od 1. julija 2021 dalje v prostorih 
nekdanje strojnice RTH v Hrastniku.

GOSPODARSTVO ZGODOVINA
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Ojstrški rudnik je bil najmlajši in najmanjši med rudniki v 
Zasavju. Ustanovili so ga Ljubljančani na pobudo bratov 
Jurija in Mihaela Rauferja iz okolice Znojma na Moravskem 
(Češka). Leta 1853 so lastniki prosili rudarsko oblast za dovo-
ljenje za kopanje premoga. Oktobra 1854 so določili še lege 
in meje odobrenih jamskih mer. Ko so bile opravljene vse 
potrebne meritve, je rudarsko glavarstvo v Leobnu (mesto 
v Avstriji) 9. junija 1857 izdalo podelitveno pismo. Lastniki 
so se označevali kot Premogovna družba na Ojstrem – 
Steinkohlen-bergbauggesellschaft in Ojstro. Lastništvo 
rudnika se je sčasoma spremenilo, do leta 1865 sta bila 
večinska lastnika rudniških posesti Ludvik Rajer in Janez 
Kozler. Leta 1877 je ojstrški rudnik kupil dunajski tovarnar, 
proizvajalec mila in sveč, Karl Sarg. V rudarsko knjigo so ga 
vpisali dne 24. junija 1877. 

Sarg in njegov pomočnik ravnatelj (direktor) Wilhelm Ihne 
sta bila polna idej. Zato je Sarg obremenil podjetje s 150 
tisoč goldinarjev posojila. Premog so začeli kopati globlje. 
Za namen transporta premoga na železniško postajo pa so 
zgradili tudi žičnico, ki je bila dokončana leta 1879. Ta žičnica 
je veljala svoj čas za tehnično čudo, ogledala pa si jo je tudi 
pruska prestolonaslednica Viktorija.1

Kljub vsemu zanosu pa se je moral lastnik rudnika Sarg vse-
skozi soočati z vodstveno-kadrovskimi problemi. Najprej 
je maja leta 1881 v 37. letu starosti umrl računovodja ojstr-
škega rudnika Erich Chevalier Hervay de Kirchberg zaradi 
tuberkuloze2.  Sargov ravnatelj Wilhelm Ihne je bil marca 
1882 ovaden. Ihne je poleg direktorja rudnika zasedal tudi 
mesto direktorja tovarne barvil. Odpuščeni delavec naj bi 
ga ovadil zaradi požiga tovarne, zaradi česar je bil Wilhelm 
Ihne 7 tednov v preiskovalnem priporu, ampak ker mu niso 
mogli ničesar dokazati, ga je sodišče izpustilo.3 To pa še ni 
bil konec za ravnatelja Ihna. Avgusta 1882 je moral ponovno 
v preiskovalni pripor, tokrat zaradi suma goljufije in tatvine 

Tegobe rudnika Ojstro
Avtor: Primož Frajle

zoper lastnika rudnika Karla Sarga.4 Obtoženec pa ni čakal 
na razplet sodbe, 46-letni Dortmudčan je sklenil leta 1883 
pobegniti v Ameriko.5 Junija 1884 so pri Premogovni družbi 
na Ojstrem za računovodjo in blagajnika zaposlili Alfonsa 
Antona Weskamp von Liebenburga. Za svoje delo naj bi 
prejel 1200 goldinarjev letne plače.6 Za primerjavo, v oglasu 
iz leta 1884 so za prosto delovno mesto vodje bratovske 
skladnice na Ojstrem ponujali mesečno plačo 60 goldinarjev 
(720 goldinarjev letne plače).7 V drugem oglasu za prosto 
delovno mesto babice v Hrastniku je bila ponujena letna 
plača 150 goldinarjev.8

Tudi Weskamp je bil slaba izbira, saj je že 20. avgusta leta 
1884 iz rudniške blagajne odnesel 8758 goldinarjev in zbežal 
v Švico.9 Namesto denarja so v rudniški blagajni našli pismo, 
v katerem je Weskamp pojasnil svoja dejanja. Zatrjeval je, 
da je vzel denar kot posojilo in da ga namerava sčasoma z 
obrestmi vrniti. Njegova žena naj ne bi vedela, kaj bo storil, 
nameraval pa naj bi jo tudi zapustiti. Hkrati je pojasnil tudi, 
da naj ga ne iščejo, saj je vse dobro premislil. Anton Weskamp 
je pobegnil v Zurich, kjer si je priskrbel novo identiteto pod 
imenom Adolf von Weselowski. Pod psevdonimom Weselowski 
je izdal svojo avtobiografijo, v kateri v predgovoru navaja, 
da je Weskamp utonil v Savi. S to potezo se je verjetno skušal 
zavarovati pred zasledovanjem. Svojo avtobiografijo je iz 
Švice poslal nekaterim znancem v Avstrijo in celo lastniku 
rudnika Karlu Sargu. Weskamp je kmalu po izdaji svoje knjige 
iz Švice odšel na Dunaj, kjer se je ponovno poročil. Vendar 
pa so ga na Dunaju izsledili policisti in aretirali.10 Na sodišču 
v Celju je bil obsojen zaradi hudodelstva, goljufije, bigamije 
in krivega objavljanja na 2 leti in pol težke ječe. Hkrati pa je 
izgubil tudi plemiški naziv.11

Poleg vseh težav z vodstvom so se na Ojstrem morali soočati 
tudi s stavkami. Prva je izbruhnila 3. avgusta 1883, druga 
krajša pa 15. 3. 1884 in aprila 1884. V začetku osemdese-
tih let se je za Ojstro začela močno zanimati Trboveljska 

Nakladalna rampa in žična železnica pri steklarni okrog leta 1880 (vir: Stanko 
Brečko: Hrastnik skozi desetletja, str. 40)

Oglas za izgradnjo tunela iz leta 1881, ostanki tunela so vidni še danes

Osmrtnica umrlega blagajnika/računovodje v časopisu Cilier Zeitung iz leta 1881

V jami Ojstro se je imenovala jedilnica rudarjev globoko 
pod zemljo v nedrjih premogovih skladov »merkator«. Med 
izdelavo lesne proge, po kateri se je pripravljal ves pot-
rebni material za napredovanje odkopa, so rudarji vsakokrat 
izdelali še manjšo kamrico. Kamrica se je izdelala prav v pre-
mogov sloj, da je bila stabilna in kljubovala vsem pritiskom 
mogočne narave. Kamrico so rudarji poimenovali »merkator« 
in je bila primeren prostor, oddaljen od odkopa, ropota, dima 
ter od materiala za potrebe pridobivanja premoga, nalože-
nega po vsej lesni progi, kjer so imeli lahko rudarji malico.

Zakaj ime »merkator« te jedilnice pod zemljo? Rudarji so 
prevzeli takratni slogan trgovin Mercator: »Pri Mercatorju 
dobiš vse!« V novejšem času se je slogan trgovin spremenil. 
Tako se je v »merkatorju« na mizi in ob njej našlo prav vse 
mogoče. Tesarji so izdelali masivno mizo in preproste klopi 
okrog nje. Miza je bila pogrnjena s plastičnim namiznim 
prtom. V jedilnici je bila tudi omarica prve pomoči, omarica 
z vsem jedilnim priborom, ki so ga pri malici potrebovali. 
Tu se je poleg različnih nožev, vilic, žlic in celo aluminijastih 
krožnikov našel tudi cel kup ključev za odpiranje konzerv ter 
celo majhen oblič za fino rezanje črne redkvice.

Rudarji so prinašali od doma malice in si jih bratovsko delili. 
Le alkoholnih pijač se tu ni našlo, ali pač? Prevladovala sta 
kava in čaj ter velike količine vode, ki je tekla izpod pipe 
jamskega vodovoda ob »merkatorju«. Za raznolikost malice 

»Merkator« v jami Ojstro
Avtor: Franc Potrpin  •  Foto: Mateja Jecl

so poskrbele tri velike skupine rudarjev v jami Ojstro. Prvi 
so bili »bovharji«, ki jih je avtobus na vsako izmeno peljal 
iz Dolenjske. Drugi so bili »putruci« na avtobusu iz Celja in 
okolice. Tretji so bili domačini Hrastničani, sicer v manjšini, 
in niso imeli posebnega imena. V tej mešani druščini klenih 
rudarjev predvsem kmečkega rodu, vajenih trdega dela tako 
doma kot v jami, se je torej res našlo na »merkatorjevi« mizi 
marsikaj. Jedilnica je povsem opravičila svoje ime!

Prispevek nam je poslal bralec Franc Potrpin, star rudar, kot 
se je poimenoval, ki bi s prispevkom rad iz pozabe iztrgal 
vsaj delček življenja rudarjev. (Gospoda Potrpina prosimo, 
da se nam javi na telefonsko številko 03 56 54 352.)

premogokopna družba (TPD). Pogodba o prodaji je bila 
sklenjena v juniju 1885 in podpisana 24. 3. 1886. TPD je kupila 
dve tretjini ojstrške rudniške posesti, eno tretjino pa je Sarg 
obdržal. Ta delež je TPD dokončno odkupila septembra 1896 
od Sargove vdove in njegovega sina.12
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NOVICE

S predsednikom hrastniškega košarkarskega kluba 
Andrejem Železnikom smo se pogovarjali o aktualnih 
izzivih in zagatah, delu z mladimi košarkarji ter o s 
tem povezani prihodnosti košarke v Hrastniku, pa tudi 
nekaterih očitkih nekdanjega košarkarja Marka Tuška 
v prejšnji številki Hrastovega lista, na katere so se v 
klubu želeli odzvati. 

Koronavirus je vaši članski ekipi onemogočil nastopanje v 
3. SKL. Kako ste prebrodili sezono, kako naprej? 
Epidemija covida-19 je tako rekoč zaustavila šport po celem 
svetu. Celo največji so morali ‘’na klop’’. Manjši klubi, še 
posebej v Sloveniji, pa smo bili najdlje zaprti in omejeni, 
če se lahko tako izrazim. Hrastniški košarkarski klub žal ni 
izjema. Letošnja sezona je bila izgubljena v celoti, skoraj 
za vse selekcije. Članska ekipa je odigrala samo tri tekme 
in še to brez publike. Nihče ne želi tekmovati pred praznimi 
tribunami, brez navijačev – če imajo največji morda možnost 
TV prenosov, smo manjši klubi in športni navdušenci povsem 
odvisni od navijačev na tribunah. Ko pa smo športni klubi 
dobili neke vrste dovoljenje za delovanje, so bili pogoji in 
merila precej neživljenjski. Za izpopolnjevanje vseh zahtev 
smo morali v klubu angažirati več dodatnih oseb. Šele od 
letošnje pomladi vse naše ekipe trenirajo, tekmovalno pa sta 
aktivni ekipi U15 v sodelovanju s KK Zlatorog in U17. Trenutno 
imamo precej dela v upravi kluba, ker že prijavljamo ekipe za 
naslednjo sezono na KZS, prav tako se aktivno pogovarjamo 

s potencialnimi igralci. KK Hrastnik ima namen igrati v vseh 
selekcijah, dopuščam pa možnost, da zaradi morebitnih 
nepredvidenih spletov okoliščin izpustimo kakšno selekcijo. 
S člansko ekipo nameravamo tekmovati v 3SKL. 

Kako je celotna situacija vplivala na delo in tekmovanja v 
mlajših kategorijah? 
Covid-19 je krojil usodo športnikov vseh starosti. Žal pa je 
epidemija in z njo povezani ukrepi verjetno najbolj grobo 
posegla ravno med otroke in mladostnike. V začetku sezone 
smo s pomočjo KZS najmlajšim osnovnošolcem predstavili 
Igrivo košarko – tokrat na prostem. Otroci so nad takšnimi 
dogodki navdušeni in se posledično pridružijo klubu. Povsem 
v začetku sezone smo še pod okriljem Športne zveze Hrastnik 
izvedli enodnevni turnir, ki so se ga udeležili okoliški klubi. 
Podobno kot s starejšimi selekcijami pa so bile prekinjene 
vse aktivnosti od sredine oktobra do pomladi. Decembra je 
žal odpadel tradicionalni božični turnir, ki se ga je običajno 
udeležilo preko 100 otrok iz različnih klubov in društev. Vsem 
otrokom smo običajno s pomočjo donatorjev pripravili darila. 
Tekem dejansko v selekcijah U11 in U13 nismo imeli. V spomla-
danskem delu, ko so bile omejitve delno sproščene, bi lahko 
v tekmovanje vključili U13. V bistvu tekme še vedno potekajo. 
Vendar je pogoj za vsako tekmo negativni test ali dokazilo o 
prebolelosti covida-19. Po posvetovanju s starši, predvsem 
zaradi obveznih testiranj, smo sprejeli odločitev, da se v 
tekmovalni del na koncu sezone ne vključimo. Precej staršev 

ne želi izpostavljati svojih otrok prekomernemu testiranju. 
Odsotnost z igrišča in dejstvo, da so bili otroci dobesedno 
prikovani za računalnike, se najbolj pozna pri mlajših selek-
cijah. Navdušenje nad športom in ljubezen do športa je treba 
vzbuditi pri najmljaših, ne glede na to, kaj otroci trenirajo, 
samo da se ukvarjajo s športom, ker je orodje za zdrav telesni 
razvoj. Način življenja danes ni naklonjen gibanju otrok. Ti so 
bili že pred epidemijo podvrženi komunikaciji preko spletnih 
orodij, družbenih omrežij, igranju igric, v zadnjem obdobju 
pa so ti problemi še bolj izraziti, saj smo jih dobesedno silili 
v to. S preprečevanjem udeleževanja v športnih aktivno-
sti, vsaj tistih otrok, ki so za to imeli interes, bo družba na 
splošno nosila zelo dolgoročne posledice. Otroci v športu 
razvijajo motoriko, koordinacijo, pridobijo delovne navade, 
odgovornost, samodisciplino, timsko delo, samozavest in še 
bi lahko naštevali. Žal je v zadnjem letu razvoj gibanja pri 
otrocih vseh starosti utrpel, če rečem v športnem žargonu, 
res hud poraz. 

Kakšno je zaledje mladih košarkarjev v hrastniškem klubu, 
kakšno vlogo ima hrastniška košarkarska šola za prihodnost 
hrastniške košarke? 
Podmladek KK Hrastnik temelji predvsem na eni šoli iz 
Hrastnika, je pa nekaj igralcev tudi iz Trbovelj. Če na hitro 
ocenim, je v osnovni šoli približno 200 fantov do starosti 13 let. 
Trenutno v KK Hrastnik trenira približno 35 fantov do starosti 
13 let. Upam si trditi, da smo zelo uspešni pri vpisu mlajših 
fantov. Ob tej priložnosti bi pohvalil oba trenerja, ki delata z 
najmlajšima selekcijama. Alen Hasanović in Joni Sotošek sta 
uspela obdržati večino podmladka, kar je sigurno pokazatelj 

izredno dobrega dela. Fantje so komaj čakali, da se vrnejo 
na igrišče. Trenutno v KK Hrastnik trenira nekaj mlajših fantov, 
ki izkazujejo talent in voljo do dela, da bi se lahko dologo-
ročno gledano izkazali na višjem nivoju. Tudi klubi iz 1SKL lige 
so opazili potencial, reprezentant U14 nadaljuje kariero v 1 
SKL in mu želimo uspešno kariero. Imamo pa precej večje 
težave v selekciji U15 in U17, kjer nam primanjkuje igralcev. 
Vrzel smo do nedavnega uspešno premagovali s sodelo-
vanjem z okoliškimi klubi KK Zlatorog, KK Rudar in tudi KK 
Zagorje. Dolgoročno gledano bo KK Hrastnik težko obstal 
samo z igralci, ki prihajajo iz Hrastnika. Za obstoj košarke v 
Zasavju bo neizbežno bolj poglobljeno sodelovanje v regiji. 
Pri prevzemu predsedniškega mandata sem si za cilj zadal 
povezovanje vseh treh zasavskih klubov in skupno nastopa-
nje. Verjetno bomo v prihodnosti bolj kot o hrastniški košarki 
govorili o zasavski košarki, mislim da je to neizbežno dejstvo. 
Ali pa sploh ne bomo več govorili o košarki. Poskusi o bolj 
poglobljenem sodelovanju so že bili, žal smo bili priča eno-
stranskim potezam in se je ta projekt zamaknil. 

Najboljši košarkar, ki je kdajkoli zrasel v hrastniški šoli, torej 
Marko Tušek, je v intervjuju za Hrastov list namignil, da je 
sponzorski denar v hrastniškem klubu investiran drugam 
kot v delo z mladimi. Vaš komentar? 
Glavno delovanje KK Hrastnik je pridobiti čim več mladih 
igralcev v klub, jih pripraviti, da vzljubijo gibanje, igranje 
košarke ter jih seveda razvijati do članskih igralcev, saj želimo 
ohraniti člansko ekipo iz lokalnega okolja. Velik poudarek 
dajemo izobraževanju trenerjev, pridobiti želimo tudi čim več 
prostovoljcev za delo v klubu in nenazadnje igrati gledljivo 

V prihodnosti bomo bolj kot o hrastniški 
govorili o zasavski košarki

Košarkarski klub Hrastnik

Avtor: Gregor Lisec  •  Foto: arhiv KK Hrastnik
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Najboljši hrastniški karateistki, sicer članici trboveljskega 
kluba, Urša in Barbara Haberl sta meseca maja prvič v 
svojih karierah nastopili na evropskem članskem prvenstvu. 
V Poreču sta dobro zastopali Hrastnik in Slovenijo. 

V konkurenci 513 tekmovalk in tekmovalcev iz 47 evropskih 
držav – nastopili so res najboljši karateisti stare celine, saj je 
vsako državo zastopal po le en predstavnik v vsaki kategoriji 
– sta sestri iz Hrastnika izpadli po 2. krogu. Mlajša Urša je v 
konkurenci do 50 kilogramov najprej suvereno premagala 
Latvijko z 9:4, Italijanka pa je bila previsoka in premočna 
ovira (0:3). Barbara je med dekleti z do 55 kilogrami uvo-
doma premagala Čehinjo po sodniški odločitvi (2:2), premoč 
pa po trenutku nepazljivosti morala priznati kasneje bronasti 
Belorusinji (3:5).

Urša Haberl je pozneje nastopila še na ekipni tekmi in svojo 
edino borbo dobila, skupaj z najboljšo slovensko karateistko 
Tjašo Ristič in Kiti Smiljan pa tekmovanje zaključila med naj-
boljšimi šestnajstimi v Evropi. 

Osnova športnih klubov so doma vzgojeni igralci, zato veliko 
pozornosti posvečajo delu z mladimi. Tako tudi v rokometnem 
klubu Dol TKI Hrastnik. Čeprav delujejo v kraju z le tisoč pre-
bivalci, v klubu trenira 100 otrok, že 21 let pa organizirajo tudi 
turnir v mini rokometu, zaradi katerega na Dol pride veliko 
ekip mladih rokometašev iz različnih držav. 

Začetki rokometa na Dolu so povezani z bližnjim Hrastnikom, 
kjer so si žogo podajali že v šestdesetih letih prejšnjega stole-
tja. Pozneje je bilo organizirano Telovadno društvo Hrastnik, 
v okviru katerega se je rokomet, sicer na rekreativni ravni, 
preselil na Dol. Leta 1982 so ustanovili Rokometni klub Dol, 
v katerem so najprej začeli z delom v mladinskih selekcijah 
in iz njih razvili še članske ekipe.

Klub je nastopal v nekdanji drugi ligi, ki je postala 1. B liga, 
v kateri tekmuje danes. Predsednik kluba Dejan Selak se 
pohvali, da se jim je v zadnjem obdobju v dveh sezonah 
(2016/17 in 2018/19) uspelo prebiti tudi v družbo najboljših 
v Sloveniji, v prvo NLB ligo: »Na ta dosežek smo posebej 
ponosni, saj so jedro ekipe igralci, ki izhajajo iz naše roko-
metne šole.«

Največji uspeh kluba je zagotovo nastop na zaključnem tur-
nirju pokala Slovenije »final four«, ki je bil leta 2015 v Kopru. 
»Nastopali smo v družbi RK Celje, Koper in Velenje. Za tako 
majhen klub, kot smo mi, je to izjemen uspeh. Odlično gre 
tudi našim mlajšim selekcijam. V preteklem desetletju je ena 
od njih osvojila celo naslov državnega prvaka,« največje 
uspehe našteje Dejan.

Občina Hrastnik ima 10 tisoč prebivalcev, krajevna skupnost 
Dol pri Hrastniku okoli tisoč, zato je podatek, da v klubu 

Haberlovi dobro zastopali Hrastnik in Slovenijo

Stavijo na mlade in domače
Dol TKI Hrastnik

Avtor: GL  •  Foto: Karate klub Trbovlje

Avtor: GL
trenira sto otrok, še bolj zavidanja vreden. Klubom, ki delajo z 
mladimi, je najpomembneje doseči, da otroci vzljubijo šport. 
Tega se v RK Dol TKI Hrastnik dobro zavedajo. 

Najmlajši rokozavrček ima komaj štiri leta in pol
Najmlajši član njihovega kluba šteje komaj štiri leta in pol 
ter je član Rokozavrov, kot se imenuje najmlajša selekcija. 
»Letos imamo pri Rokozavrih kar 15 nadobudnežev. Pri tako 
majhnih otrocih sicer še ne moremo reči, da jih učimo roko-
meta, ampak jih skušamo osvojiti z žogo,« z nasmehom na 
obrazu razloži Dejan. Član upravnega odbora kluba Jure 
Zdovc še doda: »Kot kaže, smo na pravi poti, saj velik delež 
otrok po dveh letih nadaljuje z mini rokometom.«

Mednarodni turnir v malem rokometu
V klubu se zavedajo, da lahko preživijo le, če bodo otroške 
in mladinske selekcije delovale dobro in razvijale igralce, ki 
bodo klub zastopali kot člani. S prijavo na razpis projekta 
NLB Šport mladim, s katerim delijo isto vizijo – mlade ljudi 
izpred TV, računalnikov in telefonov vrniti v naravo, telovad-
nice in igrišča –, želijo svojim varovancem ponuditi še več 
možnosti za razvoj, že leta jim to omogočajo s tradicionalnim 
mednarodnim turnirjem v malem rokometu, prav tako zelo 
pomembnim projektom dolskega kluba.

Gre za dogodek, za katerega diha ves Dol. V njihov mali kraj 
takrat pride veliko ekip iz različnih držav. »K nam prihajajo 
otroci iz Avstrije, Italije, Hrvaške, tudi iz Bosne. V rekordnem 
letu je na Dolu rokomet igralo več kot 1.100 otrok v enem 
dnevu,« o enem najpomembnejših dogodkov v njihovem 
kraju z zanosom razlaga Jure Zdovc.

Najpomembneje je, da so na igrišču domači fantje
Ko so tekmovali v 1. NLB ligi, so ugotovili, da navijačem, ki se 
jih na tekmah zbere več sto, največ pomeni, če za klub igrajo 
domači igralci. »Ni pomembno, v kateri ligi igramo, pomemb-
neje je, da so na igrišču naši fantje,« zaključi Dejan Selak.

Rokometaši Dola TKI Hrastnika so v zahtevni, iz znanih 
razlogov dolgo prekinjeni sezoni, v kateri so skoraj do 
konca pogrešali svojega ‘osmega igralca’, dolske navijače, 
izpolnili zastavljeni cilj. Končali so v končnici za prvaka 1. B 
lige, torej med najboljšimi šestimi v drugem kakovostnem 
razredu slovenskega rokometa. Med prvoligaše sta se, 
mimogrede, vrnila dolski rival z obrobja Zasavja Šmartno 
in Sviš iz Ivančne Gorice. V Dolanki se v naslednji sezoni 
obeta (kar) nekaj kadrovskih sprememb. Že v letošnji je svoje 

Šterbucl po solidni sezoni v Škofjo Loko
Avtor: GL

‘hummelke’ na klin obesil dolgoletni organizator igre Dola 
Domen Hribšek, pred njim veteran Jasmin Ramić, ‘penzijo’ 
napoveduje tudi Gregor Klepej, toda kapetana vendarle še 
ne bi povsem odpisali. Poslovil pa se je tudi trener članske 
ekipe Jure Šterbucl, ki bo po sezoni in pol v domačem klubu 
naredil velik korak naprej. Iz rok uglednega slovenskega 
stratega Roberta Beguša bo prevzel prvoligaša iz Škofje 
Loke, letos osmouvrščenega moštva lige NLB. 

košarko pred polnimi tribunami. Na sezono (seveda izven 
epidemioloških razmer) klub organizira preko 60 tekem in 
za nemoteno delovanje so potrebna tako finančna kot teh-
nična sredstva, veliko prostovoljcev, ki so voljni kaj postoriti, 
tehnično strokoven kader in pa igralski kader. Marko Tušek 
je nesporno eden najboljših igralcev, ki je svojo pot začel v 
KK Hrastnik. Moram pa res strogo in odločno demantirati 
namige, ki jih je navrgel v zadnjem intervjuju za ta časopis. 
Tako žaljive in neresnične obdolžitve so nas pustile … No. 
Pretreseni smo bili. Z vso kredibilnostjo izjavljam in enako 
trdim za prešnja vodstva, da KK Hrastnik deluje transpa-
rentno, zakonito, etično in da se ves denar sponzorjev in 
donatorjev porablja izključno za dobrobit delovanja kluba. 
Vsa finančna sredstva, ki jih klub prejme od sponzorjev in 
donatorjev, se porabijo izključno za povračilo stroškov, ki 
jih klub ustvari s svojim delovanjem. Uprava kluba deluje 
povsem prostovoljno in ne prejema nobenega honorarja 
za vloženo delo. Klub ima računovodski servis in (finančno) 
poslovanje jemljemo skrajno resno, odgovorno in abso-
lutno skladno z vsemi predpisi ter zakoni, ki veljajo v RS. 
Lahko omenim tudi, da sem za nemoteno delovanje kluba 
in poplačilo finančnih obveznosti osebno že brezobrestno 
premostitveno kreditiral klub, ko je bil v finančnih težavah. 
Podobni primeri so bili tudi s prejšnjimi vodstvi. Klub je v 
sezoni 2019/2020 dosegel enega večjih uspehov v članskem 
tekmovanju in se je boril za najvišja mesta v 2SKL, in to s klubi, 
ki imajo dva ali večkratno višji proračun. KK Hrastnik tako 
nima sredstev za razne ‘’mahinacije’’ in odtekanje denarja 

– saj ga velikokrat nima dovolj niti za redno delovanje! Bi si 
pa želeli, da bi imeli na voljo več sredstev, ki bi jih z veseljem 
namenili predvsem boljšemu razvoju podmladka. Namigi in 
obtožbe so neprimerni do vseh, ki v klubu delujemo prosto-
voljno in svoj prosti čas porabljamo predvsem za dobrobit 
skupnosti. 

Dopušča pa tudi možnosti, da bi nekoč v prihodnosti skupaj 
z njim naredili večjo zgodbo v hrastniški košarki. Se vam 
zdi to možno?
V KK Hrastnik je dobrodošel vsak, ki je pripravljen delati za 
dobro kluba in ki je pripravljen na ekipno delo – ne solistične 
zgodbe ali pa za posameznikov ‘’življenjepis’’. S prostovoljnim 
delom v klubu pomagata tako Markova sestra kot brat, nečak 
pa je eden izmed ključnih igralcev v članski ekipi. Tuški so še 
vedno zelo aktivni v klubu. Ne samo, da so aktivni – zelo so 
proaktivni, dobro sodelujemo, košarko imajo zapisano ‘’v 
genih’’ in čuti se ljubezen do tega športa. In za njihov dopri-
nos je bil klub vedno hvaležen. Osebno pa se z Markom nisem 
nikoli niti pogovarjal o njegovih pogledih in idejah. V klubu 
pa ne jaz ne nihče izmed članov odločitve ne sprejema sam, 
ampak skupaj. Kot košarka sama – je tudi delo v klubu zgolj in 
samo delo ekipe kot celote in sprejemajo se samo odločitve, 
ki so preudarne in v korist prihodnosti kluba. Delamo na tem, 
da posledice epidemije ne bodo prehude in da bo ljubezen 
do košarke tudi v Hrastniku, v kakršnikoli obliki že, še naprej 
živela. Imamo željo, imamo talente – zdaj res upamo, da bo 
šport ponovno lahko zasijal, kot more. 
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NOVICE

Gruzija malo drugače

Avtorica: Ana Kovač

Septembra pred izbruhom pandemije sva se s potovalnim 
prijateljem Boštjanom podala na tritedensko potova-
nje po Gruziji. Najina potovanja nikoli niso takšna, kot 
jih ponujajo običajne turistične agencije: popularnim 
in množičnim turističnim točkam se večkrat izogneva 
in raje odkrivava naravne lepote, zapuščene objekte in 
druge skrite kotičke. Veliko teh kot ljubiteljska fotografa 
ujameva v objektiv. In tudi tokrat ni bilo drugače.

Biser Kavkaza, kot tudi pravijo Gruziji, je srednje velika dežela 
z bogato kulturo, starodavnim jezikom in edinstveno pisavo. 
Nosi svojevrsten pečat ene najstarejših držav na svetu z 
neprekinjeno tradicijo vinarstva v glinenih sodih, prav tako se 
ponaša z osupljivo raznoliko pokrajino ter upravičeno žanje 
svojo kulinarično slavo. V tamkajšnjih ljudeh se čutita neka 
posebna sproščenost in prijaznost, kakršni sta v svetu sodob-
nega evropskega kapitalizma že dolgo nazaj postali tujost. 

Prvi vtisi
Uvertura v neznano državo je bila prav čudna. Po pristanku 
v tretjem najbolj naseljenem gruzijskem mestu Kutaisi sva se 
ob 4. uri zjutraj vsa neprespana vozila proti prvi nastanitvi. 
V modrikasti megli so se zdele podobe smeti, obilice napol 
zapuščenih bencinskih črpalk, avtomehaničnih delavnic 
in spečih potepuških psov prav groteskne. V mestu naju je 
šokirala za štiri pasove široka cesta, brez narisanih črt, z 
levim kolesom avtomobila sva skoraj »zahakljala« tri odprte 
kanalizacijske jaške. Toda že po nekaj urah spanca je bilo vse 
drugače. Zasijalo je sonce, vožnja po podeželju je razkrila 
zanimive in pisane hišice s tipičnimi okrasnimi ograjicami, 
zunaj pa je v vetru poplesavalo oprano perilo. Njihov doma-
čen izgled so ob ulicah spremljala drevesa orehov, hikorije, 
kakijev in granatnih jabolk, na vsake toliko pa tudi krave, 
pujsi, psi, mačke in celo konji, ki so se mirno sprehajali ali 
ležali po cestah. 

Nove vonjave in okusi
Pravo doživetje je bil obisk mestne tržnice. V zraku, kamor je 
privabljal vonj zvrhanih kupov pisanih začimb in začimbnih 
mešanic, čajev in zelišč, še posebej kopra in koriandra, se je 
čutilo nekakšno bogastvo gruzijske obilice hrane ter okusov. 

Najti je bilo vse od domačih paradižnikov, kumar, jajčevcev, 
granatnih jabolk do kitajskih datljev, zdravilnega rumenega 
drena in drugega nenavadnega sadja, od njega pa je vel 
vonj, kakor da prihaja iz nekih davnih (boljših) časov. Za pulti 
so stale stare tetke z ruticami na glavah, nad njimi pa so 
kakor sveče bingljale sladke čurčhele, tradicionalni bonboni 
iz oreščkov, namočenih v zgoščeni grozdni ali drugi sok. 
Obiskovalci so pokušali domač med, tobak in barantali za 
piške, ki jih je kakor šopek cvetja za noge držala tista, zdi 
se, da, najstarejša tetka. Presenečenj ob odkrivanju novih 
okusov od tu naprej seveda ni zmanjkalo. Zdelo se nama je, 
da vedno jeva kot kralja, tako v restavracijah kot v domačih 
kuhinjah, jedi pa so se spreminjale skupaj z regijami in nji-
hovimi tradicijami. Obiskala sva tudi regijo Gurio, kjer raste 
odličen zeleni čaj in ga nekaj odnesla tudi s seboj domov. 

Gruzijsko gostoljubje
Pri Gruzijcih velja, da so gostje blagoslov, gostoljubnost pa 
je temelj njihovega življenja. Tako naju je že na prvem izletu 
ujela prava moč domače čače (brendija), ki je podaljšala 
predvidoma 3-urni pohod na kar 11 ur! Ko smo se z Avstralcem 
Davidom, ki se nama je občasno pridružil na potovanju, vra-
čali po poti nazaj od 67-metrskega slapu Oniore, sta nas 
mimoidoče na verando svoje lesene hišice povabila pastirja 
Alex in Giorgi. Pokazala sta nam svojo drzno gugalnico nad 
prepadom, svoj nasad lešnikov in kumar. In potem se je kar 
naenkrat pred nami znašla miza, polna dobrot, za katere 
je Giorgi dejal »I make« (prevod: jaz naredil) in se ponosno 
potrkal po prsih. Postregel nas je s šulguni sirom, šašlikom 
(govejim kebabom) in z nevarno zvarjenimi čačami, ki so 
vsebovale 65-% alkohol. Vabilo, da tam prespimo, smo stežka 
odklonili, pred odhodom pa smo Giorgiju na čast skupaj 

zaplesali na pravo gruzijsko glasbo. Nihče od nas ne ve, 
koliko časa smo se vračali s hribov proti avtu, vemo le, da je 
bil zaradi čač teren pod nogami še bolj poševen in strm, noč 
pa trdna prav tako kakor tla. Domov sva se vrnila kot dva 
bandita: Boštjan okrvavljen od trnja, sama pa sem bila prav 
lepo pomočena v blatno lužo. Ni čudno, da mi je mimoidoči 
pastir ponujal konja za vrnitev v dolino …

Podobno gostoljubje naju je čakalo tudi v vasici subtropske 
regije Adjara blizu turške meje, kjer se je Boštjanovo »rabuta-
nje« grozdja sprevrglo v naključno povabilo na večerjo k 
obsežni družini. Tam sva jedla najboljše kinkhalije (cmoke, 
polnjene z govedino, jagnjetino in mlado čebulo) z domačo 
tkemali (omako iz kislih sliv ter granatnih jabolk), babica 
pa je kar nosila in nosila dobrote s starega štedilnika na 
drva. Pozdravit so naju prišli od najmlajšega do najstarej-
šega, vkup s sosedi. Zame so pripravili celo lavor izvirske 
vode, da si osvežim noge. Pogovarjali smo se, oni po rusko, 

midva srbohrvaško, čače pa so zopet poskrbele, da smo si 
v nekaj urah uspeli povedati čisto vse. Ob vrnitvi v mesto 
Batumi je najino nočno kopanje v blago slanem Črnem morju 
spremljala polna luna, v svojih odbleskih pa je prehajala po 
futurističnih, visokih stavbah. 

Raj za fotografe
Posebno fotografsko igrišče je bil Tskaltubo, čudovito napol 
zapuščeno mesto 19 sanatorijev in 9 kopališč, ki je cvetelo 
še v času pred razpadom Sovjetske zveze. Danes so neka-
tera kopališča in hoteli popolnoma dostopni, drugi gosto 
zaraščeni. Eden izmed njih, hotel Shaxtiori, kjer naj bi nekoč 
redno gostoval Stalin, pa je strogo varovan. Nekateri sicer 
preplezajo ograjo in pohajkujejo po njem, dokler jih ne 
polovijo varnostniki, na zahtevo katerih je treba izbrisati vse 
fotografije. Midva sva se mu raje izognila in obiskala druge. 
V Tskaltubu pozabiš na čas, saj se vdor popoldanskega ali 
jutranjega sonca prekrasno zlije po sobanah, dvoranah in 

Prodajalka na tržnici

Ena izmed fotografij iz Tskaltuba, s katerimi se je Ana letos februarja predstavila na avtorski razstavi Potovanja skozi črno-belo v Loki pri Zidanem Mostu.

Dolina Truso

Tskaltubo - Hotel Iveria

HRASTNIČANI POTUJEJO HRASTNIČANI POTUJEJO
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stopniščih hotelov ter vabi dalje in dalje … Obiskala sva ga kar 
dvakrat. Fotografsko vznemirljiva je bila tudi pot skozi dolino 
Truso, kjer za živo obarvanimi mineralnimi izviri, ostanki sta-
rodavnih stolpov in zapuščenimi zaselki v daljavi scensko 
počiva trdnjava Zakagori.

Še nekaj prigod
Lahko bi pripovedovala še o mnogih prigodah. Na primer, 
kako sva padla v turistično past, misleč da bova prisotna 
na pravi trgatvi, namesto tega pa dobila škornje in z njimi 
tacala 5 minut po grozdju, tačas ko naju je lastnik vinograda 
slikal: bil je prepričan, da se tako smejiva, ker tako uživava … 
Ali o tem, kakšen izziv je bilo pravzaprav voziti po Gruziji, še 
posebej Tbilisiju, saj sva vsak dan vsaj petkrat pomislila, da 
nama je na kakšni luknji odletelo kolo … Ali o tem, kako sva v 
enem dnevu pobrala 7 domačih štoparjev, najbolj zanimiva 
izmed njih pa je bila 90-letna gospa s škatlo piščancev ... 
Ali pa morda o tem, kako sva lezla do zgornjega dela slapu 

Ushguli

Intsira, kjer so mi zaradi naklona prepada od strahu kar 
nekajkrat »zamrznile« noge. In o tem, kako sva se (spet) 
ponoči neke štiri ure vozila proti Mestii, kavkaški vasici na 
tisočaku in pol, kjer naju je krepko stiskalo zaradi bencina 
− črpalk pa nikjer! Naslednji dan smo, ponovno združeni z 
Avstralcem Davidom, že dirkali v kombiju na Ushguli, eni 
najvišje poseljenih vaških skupnosti v Evropi (2.150 m), nad 
katero bdijo še višje špice. Še bolj divja kot vasica pa je bila 
sama vožnja navzdol, s suhcenim čičem na čelu, ki je ves 
čas kadil in njegovo zaobljeno, brkato ženo za navigatorko. 

Skratka, Gruzija je absolutno presenetila po dolgem in počez! 
Še posebej dobrosrčnost domačinov in izjemen kulinaričen 
svet! Zame zato ostaja na seznamu držav, ki jih želim obi-
skati, saj je ostalo še mnogo pomembnih krajev in slapov, ki 
jih z Boštjanom nisva uspela videti. Pravi izziv pa bi mi bilo 
tudi potovanje v gorovja regije Tusheti na severovzhodnem 
delu, kamor menda vodi ena najnevarnejših cest na svetu.

Pri pastirjih, z leve Alex, Giorgi, Ana, David

Slovenska bakla je svojo pot pričela pri športni dvorani na Dolu, kjer so prve metre z 
njo pretekli Jernej Moljk in mladi rokometaši.

Iz Dola proti Hrastniku so baklo del poti s kolesi peljali Miran Cvet in člani 
Kolesarskega društva Hrastnik. 

Pred (para)olimpijskimi igrami v Tokiu je na pot kre-
nila posebna slovenska bakla, s katero želi organizator, 
Olimpijski komite Slovenije, širiti vrednote olimpizma, 
povezovati ljudi, prebujati jekleno voljo in navdihovati 
slovensko olimpijsko reprezentanco, v kateri sta tudi 
Hrastničana Peter Kauzer in Darko Jorgić, v njihovih 
prizadevanjih za osvojitev vrhunskih dosežkov na 32. 
olimpijskih igrah v Tokiu.  Bakla je svojo pot pričela 
v aprilu, do julija, ko bo svojo pot zaključila, pa bo 
obiskala vseh 212 slovenskih občin. 

V petek, 4. junija, je kot 75. občino bakla obiskala 
tudi Hrastnik. Bakla je svojo pot pričela na Dolu, do 
Hrastnika pa so jo ponesli številni hrastniški športniki 
vseh generacij – rokometaši, kolesarji, nogometaši, 
kajakaši, košarkarji in igralci namiznega tenisa. V 
športnem parku na Logu je bila bakla predana županu 
Marko Funklu, ki je skupaj s častnim občanom in 
legendo namiznega tenisa Edvardom Veckom odte-
kel zadnji krog. 

Imamo olimpijske sanje!

Fotoreportaža

Avtorica: Mateja Jecl  •  Foto: Aleš Fevžer

HRASTNIČANI POTUJEJO FOTOREPORTAŽA
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Iz rok kolesarjev so baklo ponovno prevzeli tekači – Marko Kavzar in ekipa nogometašev. Ivan Poljan je skupaj z mladimi kajakaši baklo od fontane v centru mesta ponesel do … … Vesne Ojsteršek, ki je pot odtekla skupaj z mladimi upi namiznega tenisa.

Zadnji del poti proti končnemu cilju so prevzeli Denis Šketako in mlada generacija košar-
karjev. Za železnega triatlonca je bila pot skorajda prekratka. V športnem parku na Logu je Denis baklo predal županu Marko Funklu. Za razvoj športa se v Hrastniku ni bati – so to naši bodoči športni upi?

Zadnji krog so na stadionu odtekli župan Marko Funkl, častni občan Edvard Vecko in Adis 
Pjanić. 

Mladim košarkarjem so se pridružili tudi hrastniški osnovnošolci in z mladostno energijo kot za šalo stekli do ciljne ravnine. 
Župan Marko Funkl je v nagovoru dejal, da bodo julija Hrastničanke in Hrastničani močno stiskali pesti za naša olimpijca, 
Petra Kauzerja in Darka Jorgića, ki na dogodku zaradi priprav v tujini nista bila prisotna. 

Edvard Vecko, častni občan Hrastnika ter večkratni dobitnik kolajn s svetovnih in evropskih prvenstev v namiznem tenisu v 
šestdesetih letih minulega stoletja.

FOTOREPORTAŽAFOTOREPORTAŽA
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Slovenska filantropija že več kot deset let v mesecu aprilu 
vabi k sodelovanju v akciji Dan za spremembe. Gre za 
vseslovensko prostovoljsko akcijo, ki je nastala z namenom 
spodbujanja ljudi, da aktivno pristopijo k odzivanju na pot-
rebe svoje skupnosti in da, kot pravijo na filantropiji, stopijo 
iz ustaljenih smernic, zavihajo rokave in za en dan postanejo 
prostovoljci. Na ta dan v različnih krajih po Sloveniji potekajo 
številne prostovoljske akcije, v katerih sodelujejo različne 
organizacije in občine – letos tudi hrastniška.

Občina Hrastnik se je tako 17. aprila skupaj s KRC Hrastnik, 
Mladinskim centrom Hrastnik in Knjižnico Antona Sovreta 
Hrastnik pridružila tej vseslovenski prostovoljski akciji in z 
različnimi aktivnostmi polepšala mesto. Ekipo prostovoljcev 
so predstavljali zaposleni iz omenjenih javnih zavodov in 
občine. 

Pisane lesene rožice
Okolico se je polepšalo s pisa-
nimi lesenimi rožicami, ki so 
jih pobarvali otroci iz Vrtca 
Hrastnik in Osnovne šole naro-
dnega heroja Rajka Hrastnik, 
»zasadilo« pa se jih je v korita 
pri fontani, ob centralnem 
spomeniku na Dolu ter z njimi 
polepšalo cvetlična korita pri 
Domu starejših Hrastnik.

Dobre misli
Po Hrastniku in Dolu se je na 
različnih lokacijah ob pešpoteh 
obesilo različne misli, da je bil 
sprehod po mestu še lepši. 

Na slovesni dan prostovoljstva, 18. maja, je bil Občini 
Hrastnik podeljen naziv prostovoljstvu prijazna občina. Naziv 
Slovenska filantropija podeljuje občinam, ki sistematično 
spodbujajo prostovoljstvo in zagotavljajo podporo delovanju 
prostovoljskih organizacij, soustvarjajo pozitivne družbene 
vrednosti prostovoljstva v lokalni skupnosti in promovirajo 
prostovoljstvo z lastnim zgledom.

Nagrado je danes iz rok Tjaše Arko, vodje programa pro-
stovoljstva na Slovenski filantropiji, v imenu občine sprejel 
župan Marko Funkl. Na Slovenski filantropiji so ob tem 
zapisali, da se Občini Hrastnik naziv podeljuje »za omo-
gočanje dobrih pogojev za delo prostovoljskih organizacij, 
upoštevanje lastnega vložka organizacij na razpisih v obliki 
prostovoljskega dela, za izreden posluh, vključevanje župana 
in zaposlenih v občinski upravi v prostovoljske aktivnosti, 
skrb za starejše, promocijo prostovoljstva, zgleden odziv na 
epidemijo in zanimive prostovoljske ter dobrodelne dogodke 
in ohranjanje kulturne dediščine.«
 
Na Občini Hrastnik so ponosni, da so se na področju prosto-
voljstva pridružili skupini 36 občin, ki so v Sloveniji prejemnice 
tega naziva. Gre za resnično veliko čast, saj pomeni, da 

Dan za spremembe Občina Hrastnik prejela naziv 
prostovoljstvu prijazna občina 

Avtorica: Mateja Jecl Avtorica: Mateja Jecl

Pisma dobrih dejanj
Na štirih lokacijah v mestu – v 
parku ob osnovni šoli, ob pločniku 
zraven knjižnice, nasproti MCH-ja 
ter na pročelju bukvarne Zmajeva 
luknja na Dolu se je na vrvice obe-
silo pisane kuverte, v katerih so se 
skrivala napisana drobna dejanja, z 
izvedbo katerih smo na ta dan lahko 
ljudem v naši bližini polepšali dan.

Zasaditev sadnih dreves
V parku pod Domom starejših 
Hrastnik se je zasadilo tri sadna 
drevesa − dve češnji in slivo. Ko bodo 
drevesa obrodila, bodo namenjena 
vsem sprehajalcem, da si ob spre-
hodu skozi park utrgajo sadež ali 
dva in se z njim posladkajo. 

Dnevu za spremembe, ki je letos potekal pod sloganom 
Premagajmo osamljenost, so se pridružili tudi prosto-
voljci programa Starejši za starejše DU Hrastnik in Dol pri 
Hrastniku. »Odločitev, da letošnji dan posvetimo stanovalcem 
Doma starejših Hrastnik, je bila povsem samoumevna, ker 
menimo, da si to po tem koronaletu zaslužijo in predvsem 
zato, da jim povemo, da mislimo na njih, jih spoštujemo in 
imamo radi,« je povedala Jerica Laznik. 

Skupaj z vrtečani, osnovnošolci in mladinci so združili ideje in 
zamisli ter za stanovalce doma izdelali mozaike lepih misli, 
želja, risb in pravljico Pikapolonica Srečka. Vse to so nato ob 
obisku doma predali stanovalcem, za katere so pripravili še 
krajši kulturni program s pevci MPZ Svoboda. 

PROSTOVOLJSTVO

Na Veseli dan prostovoljstva, 20. 
maja, so prostovoljci po večjih krajih 
v Sloveniji delili brezplačni časopis 
Skozinskoz filantrop (Slovenska filan-
tropija), v katerem si lahko preberete 
prostovoljske zgodbe ter spoznate 
različna področja prostovoljstva in 
prostovoljske organizacije. Akciji smo 
se pridružili tudi v Hrastniku – izvode 
sta občanom brezplačno razde-
lila Marjanca in Robi, prostovoljca 
Mladinskega centra Hrastnik.

na tem področju delajo dobro, a hkrati za še večjo zavezo, 
da storijo še več in tako upravičijo prejeti naziv. Kajti če si 
izposodimo kar besede Slovenske filantropije, je ravno čas 
epidemije pokazal, da so najmočnejše vezivo naše lokalne 
skupnosti prav prostovoljci.

Občina se je ob tej priložnosti zahvalila vsem hrastniškim 
prostovoljskim organizacijam, ki skupaj z njo soustvarjajo 
življenje v lokalni skupnosti.
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KAMERAT je prvi in edini festival delavskega filma v Sloveniji. Prijatelje kulture, filma in dostojnega dela je

navdihnila stavka delavcev vseh panog v Hrastniku, ki so leta 1934 zahtevali in si izborili boljše pogoje dela.

Festival se bo zgodil ob njeni obletnici, ko lokalna skupnost praznuje solidarnost, tovarištvo in pomen

organiziranja za skupne cilje. 

Projekcije filmov bodo izpeljane na treh lokacijah – v rudniški jami, kompresorski postaji in vašhavi.

Program vključuje 13 filmov, razdeljenih v programske sklope – retrospektivo, dokumentarni film,

celovečerni film in fokus. V slednjem letos v sodelovanju z British Council osvetljujemo dela protagonista

socialnega realizma in družbene kritike v filmu, režiserja Kena Loacha. 

Filmski program festivala dopolnjuje spremljevalni program z okroglimi mizami, pogovori ob filmih z domačimi

in tujimi ustvarjalci, izobraževalne delavnice, pravno svetovanje za delavce, razstava in še in še. Se vidimo na

Kameratu!

10.00–13.00 Info točka TIC 

10.00 Predstavitev knjige Maruše Stoklasa 

      Drečnik: Kvuln, glažuna in še kaj

      Galerija Mašinhaus

 

15.00 UMRETI ZA ZLATO (99') 

      dokumentarni film 

      Kompresorska postaja 

 

16.00 Delavnica o prekarnem delu za študente v 

      organizaciji Gibanja za dostojno delo

      MCH

17.00 DELO OSVOBAJA (74')

      dokumentarni film

      Rudniški rov 

 

18.00 KAM JE IZGINIL DELAVSKI RAZRED (55')

      dokumentarni film

      in pogovor z Majo Weiss 

      Vašhava

 

18.00 Borbeni sindikalizem (okrogla miza)

      pred galerijo Mašinhaus

21.00 JAZ, DANIEL BLAKE (100') 

      fokus

      Vašhava

 

21.00 TATOVI ČASA (85')

      celovečerni film

      Kompresorska postaja 

 

23.00 ZGODNJA DELA (87')

      retrospektiva

      Kompresorska postaja 

9.00–12.00 Info točka TIC 

10.00 Animirani film Delo, predstavitev

      filmskega poklica in delavnica GUMB

     Galerija Mašinhaus

 

11.00 ANDRES CARRASCO:

      MOTEČA ZNANOST (74')

      dokumentarni film

      Rudniški rov

 

15.00 OVACIK (91')

      dokumentarni film

      Kompresorska postaja

 

16.00 VAŠHAVA (29') 

      brezplačna projekcija s pogovorom

      Vašhava

18.00 DELO OSVOBAJA (74')

      dokumentarni film

      in predstavitev filmskega poklica:

      direktor fotografije

      Vašhava

 

18.00 PONOS (119') 

      celovečerni film

      Kompresorska postaja

 

18.00 Delavsko solastništvo (okrogla miza)

      pred galerijo Mašinhaus

20.00 Zatvoritev festivala z Rudarsko

      godbo Hrastnik 

      Kompresorska postaja

21.00 MEDTEM KO VAS NI BILO (101') 

      fokus

      Vašhava

 

21.00 Zaključni film: OČE (120') 

      celovečerni film

      Kompresorska postaja

10.00–13.00 Info točka TIC

10.00 Otvoritev razstave Uporništvo v Zasavju 

      v sodelovanju z ZMT

      Galerija Mašinhaus 

 

12.00 Delavnica o prekarnem delu za s. p.-je v 

      organizaciji Gibanja za dostojno delo

      MCH

 

15.00 ZLATA RIBA, AFRIŠKA RIBA (60')

      dokumentarni film

      Rudniški rov 

 

15.00–18.00 Pravno svetovanje v organizaciji

                      Gibanja  za dostojno delo

             Kompresorska postaja

 

 17.00 ZGODNJA DELA (87')

      retrospektiva

      in predstavitev filmskih poklicev/delavcev

      v filmu v organizaciji DSR (okrogla miza)

      Vašhava

 

18.00 Položaj delavcev v filmski industriji 

      (okrogla miza)

      pred galerijo Mašinhaus 

 

20.00 Otvoritev festivala s Steklarsko godbo 

      Hrastnik

      Kompresorska postaja

 

21.00 Uvodni film: PONOS (119') 

      celovečerni film

      Kompresorska postaja

ČETRTEK, 1. 7.

PETEK, 2. 7.

SOBOTA, 3. 7.

1. 7. – 3. 7.2021
 

Rudniški rov

Kompresorska postaja 

Vašhava 

TIC - Turistično informacijski center

MCH - Mladinski center Hrastnik

ZMT - Zasavski muzej Trbovlje

DSR - Društvo slovenskih režiserjev 

Južna je rubrika, ki jo pripravljata 
mladi Hrastničanki Tajda in Tamara 
Šrot, avtorici priljubljenega bloga The 
Vegan Harmony, na katerem z bralci 
delita slastne veganske recepte. 

Pomagaj deklici do morja

Najdi 10 razlik

Poveži in pobarvaj

Presna jagodna torta

Avtorici: Tajda in Tamara Šrot

Sestavine

Testo 
• 130 g mletih lešnikov 
• 130 g mletih mandljev 
• 155 g suhih datljev 
• 2 žlici kokosovega olja 

Jagodna krema 
• 200 g indijskih oreščkov 
• 300 g svežih jagod 
• 120 ml kokosovega olja 
• 30 ml javorjevega sirupa 
• 30 ml agavinega sirupa 

Postopek

1. Indijske oreščke in datlje čez noč 
namočimo v vodo (v ločeni skledi). 

2. Datljem odlijemo vodo in jih zmiksamo 
v gladko maso, dodamo mandlje, 
lešnike in kokosovo olje. Mešamo, 
dokler se ne sprime skupaj, nato pa 
testo oblikujemo v pekač. 

3. Jagode zmiksamo z električnim mešal-
nikom, dodamo preostale sestavine in 
zmiksamo v gladko kremo. 

4. Kremo vlijemo v testo in damo čez noč 
v hladilnik, da se lepo strdi. Okrasimo 
in uživamo!

JUŽNA + OTROŠKI KOTIČEK



 
1.7. – 3.7.2021 

 
3 lokacije v Hrastniku:

rudniški rov, vašhava in kompresorska postaja  

kamerat.org
@kameratfestival
@kameratfestival

Za program nam sledite na družbenih omrežjih in spletni strani


