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UVODNIK

Ljudje odhajajo jeseni. Tako mi je nekega hladnega 
jesenskega večera, leta nazaj, ko sva sedeli v njeni topli 
kuhinji in klepetali, dejala babi. Babi že nekaj let ni več, teh 
njenih besed pa se spomnim vsako leto v času, ko razigrano 
poletje prehaja v mrzlo zimo. In o njih premišljam, ko med 
sprehodom s pogledom spremljam živobarvno listje, ki se 
nežno predaja vetru in počasi, z nekaj nenadnimi obrati 
in dvigi, kot da si želi za vedno ostati v zraku, pade na tla. 

Povezanost naših življenj z naravo je neizogibna. In tako 
kot se narava jeseni spremeni, se spremenimo tudi ljudje. In 
tako kot se narava poslavlja, se poslavljamo mi – od starih 
navad, razmišljanj, ljudi. Včasih je to nujno, da preživimo. 

Tokratno jesen sem vzela kot čas za prepotrebne spre-
membe. Kajti to je tista skrivna karta, ki jo življenje skriva 
v svojem rokavu in jo potegne na plano kot čarodej med 
predstavo – vedno nam da tisto, kar v tistem trenutku pot-
rebujemo, pa čeprav včasih skorajda prepozno. In tako kot 
v pomladnem času z omelom počistimo prah z naših polic, 
bi mogoče morali jeseni to storiti … z nami. 

In kaj so moji zaključki jesenskega preizpraševanja? Da ni 
nič narobe, če damo kdaj čas sebi. Da je dobro, da kdaj 
namesto stalnega ostajanja v službi po koncu delovnega 
dneva, ker imamo še toliko dela, ugasnemo računalnik in 
gremo domov in preživimo čas z bližnjimi, ki resnično edini 
štejejo. Da smo si ljudje različni in da se naše energije ne uja-
mejo vedno. In zato je pomembno, da se obkrožimo z ljudmi, 
ki nam dajejo moč, in ne jemljejo. Ker vsem nikoli ne bomo 
všeč, pa tudi če bomo naredili vse prav. In tudi to je v redu. 
Da je včasih treba komu preprosto pustiti oditi. Pa naj gre 
za znance, prijatelje ali sodelavce. In da konstantna slaba 
volja sodelavca, ki daje grenak priokus delovnemu okolju, ni 
nekaj, kar bi lahko spremenil. Ker se mora spremeniti sam.
 
In da – včasih lahko rečemo tudi ne. 

A to so stvari, ki se jih moramo naučiti, se znebiti občutka 
vseskozi prisotne krivde. Je proces. Kar ni lahko, sploh če smo 
v osnovi bolj racionalno naravnani, to vam lahko povem iz 
lastnih izkušenj.

Jesenski čas pa ne vabi le k spremembam, vabi tudi k branju. 
Našega časopisa, seveda. Tokrat vam ponujamo intervju s 
Slobodanom Filipovičem, vas popeljemo čez nekaj tradici-
onalnih prireditev in obletnic, tu so še občinske investicije, 
gospodarski uspehi in ljudje. Tisti posebni, ki tako ali drugače 
v našem okolju izstopajo – mladi hrastniški skakalec Tej 
Logar, debatni prvak Rok Hafner, Hedvika Pavlica Kolman in 
Damjan Zelenik. Naj vas z njihovimi zgodbami, razmišljanji 
in dosežki povabimo med strani časopisa.

Za konec pa le še nasvet – obujte si škornje, pojdite v naravo 
in skačite. Po lužah, po kopicah jesenskega listja, med dež-
nimi kapljami. Sodeč po širokih nasmehih in veselju v očeh 
otrok, ki jih srečujem na poti, je to najboljša terapija, kar jih 
obstaja. Velja?

— Mateja Jecl, urednica
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Vsaka pesem ima svojo zgodbo

Avtorica: Mateja Jecl  •  Foto: osebni arhiv

Intervju: Slobodan Filipovič

Slobodan Filipovič. Glasbenik z dušo in srcem, ki svojo 
ljubezen do glasbe že desetletja nesebično prenaša na 
mlade – nekoč kot učitelj v Glasbeni šoli Hrastnik, danes 
v svojem društvu KUD Veter. Gonilna sila legendarne hra-
stniške zasedbe Veter, ki nam toliko desetletij pozneje še 
vedno lepša decembrske dni z Belo snežinko, eno najlepših 
zimzelenih melodij. Predvsem pa neusahljiv vir energije, 
neštetih zgodb in anekdot iz življenja na glasbenih odrih, 
ki bi si skorajda zaslužile kar svojo knjigo. Predvsem pa 
človek, ki mu je mar za soljudi, še posebej za njegove sok-
rajane. Letos je za pečat, ki ga pušča v lokalni skupnosti, 
prejel zlato občinsko priznanje. In navkljub temu da bo 
naslednje leto praznoval sedemdeset let, se še ne misli 
upočasniti, temveč s polno paro ustvarja dalje.  

Ob letošnjem občinskem prazniku ste prejeli zlato priznanje 
Občine Hrastnik. Gre za eno najvišjih priznanj občine, prejeli 
pa ste ga za delo in uspehe na kulturnem področju. Kaj vam 
pomeni to priznanje?
Priznanje mi pomeni veliko. Hvaležen sem, da je bilo moje 
dosedanje delo prepoznano, a še bolj ga jemljem kot spod-
budo za nadaljnje delo. Upam, če mi bo le zdravje služilo, 
da bom z delom lahko nadaljeval in upravičil to priznanje.  

Ob omembi vašega imena vedno takoj pomislimo na skupino 
Veter, katere soustanovitelj ste. Čez nekaj let bo minilo že 50 
let od njenega nastanka. Kako je do nastanka sploh prišlo? 
Ste vedeli, da boste z njo napisali takšno zgodbo o uspehu?
Ne, nikakor ne. Ko sem prišel iz vojske, sem na žalost prišel 

kot vojni invalid in to mi je onemogočilo študij trobente, tako 
da sem bil primoran najti drug poklic. Naredil sem šolo za 
tehničnega risarja in se kot risar zaposlil v tovarni. A vseskozi 
sem bil povezan z glasbo. S kolegi, s katerimi smo bili skupaj 
že od mladosti in ki smo radi peli ter igrali, smo se zbirali 
v takratni Podmornici, v TVD Partizanu. Zraven so prišli še 
takratni gimnazijci, beseda je dala besedo in smo si rekli, 
da če smo že tako daleč, pa naredimo še skupino. Takrat so 
bile popularne velike zasedbe. Ta zgodba je trajala nekako 
dve leti, ko smo se mi, instrumentalni del skupine, odločili, da 
gremo v profesionalne vode. Imeli smo tako dobre ponudbe, 
da so bile ponujene plače tudi do trikrat večje kot plače v 
naših službah. 

Za skupino je bila odskočna deska ponudba iz Kranjske Gore. 
Naredili smo repertoar, kupili vse potrebne instrumente in 
igrali. Med mrtvo sezono smo odšli v Kranj, od tam pa v Poreč. 
V Poreču smo igrali od maja do oktobra, vsak dan. Dokler ni 
bilo toplo, smo igrali v notranjosti restavracije, nato na terasi. 
Lastnik je bil nad nami navdušen in nam je rekel, da če smo že 
tukaj, zakaj ne bi igrali dvojno. In smo kupili še eno ozvočenje, 
dodatne inštrumente … Vsak dan smo do enajstih zvečer igrali 
na terasi, nato pa do dveh zjutraj še v baru. Vsak dan sem bil 
na odru najmanj deset ur. Poreč je bil takrat visoka kategorija. 
Joj, koliko zgodb in anekdot bi lahko povedal. 

Nam lahko kakšno zaupate?
Poreč je bil takrat popularna destinacija za evropske mili-
jonarje. Ko smo igrali v baru, smo točno vedeli, kdaj bo kdo 

INTERVJU
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vstopil v prostor. Vratar nam je namreč, takoj ko je kakšna 
pomembna oseba prišla k vhodu, to sporočil, da smo lahko 
ob njegovem vstopu zaigrali njegovo najljubšo pesem. Redni 
gost je bil na primer znan ljubljanski zlatar, ob njegovem 
prihodu smo morali zaigrati Strangers in the night. Potem je 
bil en italijanski milijonar, ki je želel imeti O sole mio. On je 
imel tudi navado, da je vedno, ko je naročil pijačo, naročil en 
viski zase, enega za natakarja in štiri za nas. No, mi seveda 
nismo mogli celo noč piti viskija, tako da smo se dogovorili z 
natakarjem, da nam je točil sok, ki je bil podobne barve kot 
viski, natakar pa nam je konec večera izplačal razliko.

Med nastopanjem smo tudi ugotovili, da okrog ene ure zjutraj 
vsi postanejo lačni. Pa smo se spomnili ene finte. Iz Trbiža, ki je 
blizu meje, smo vozili špagete in omake. Ob enih zjutraj smo 
vprašali, če je kdo lačen. Trije smo igrali, naš bas kitarist pa 
je šel pripravit špagete z omako, pripravil jih je kar v posodo 
za led, in smo jim jih prodajali. Res je bilo noro. 

Ne moremo govoriti o skupini Veter, ne da bi omenili Belo 
snežinko, nekakšno zasavsko himno. Z njo ste doživeli veliki 
glasbeni preboj. Mnogi avtorstvo pesmi pripisujejo vaši sku-
pini, a gre pravzaprav za priredbo. Ste že uspeli raziskati 
njen izvor? Avtorstvo se namreč pripisuje različnim izvajal-
cem. Tudi zgodb o tem, kje ste jo prvič slišali, je več. 
Ko smo snemali prvi projekt, torej prvo kaseto, smo imeli deset 
pesmi, a bolj kot sem poslušal, bolj mi je nekaj manjkalo, 
manjkala je pika na i. Potem smo se spomnili na Belo snežinko, 

saj so jo vedno peli hrastniški pevski zbori. Meni je šla že 
skorajda na živce, ker kamorkoli si šel, so jo peli. A vsak po 
svoje. Predlagal sem, da naredimo en resen aranžma, ki bo 
ljudem všeč. Našo verzijo smo spustili v eter in ko smo videli 
odziv, smo rekli, to je to, to bo pesem A1, torej prva pesem, 
na prvi strani kasete.

Pred tem sem šel k steklarskemu in rudniškemu pevskemu 
zboru, pa k Veselim beračem. Vse smo povabili, imeli smo okoli 
pet, šest verzij. Iz vsega tega smo mi naredili Belo snežinko. 
Po tem so se nam javljali iz cele Slovenije in trdili, da to ni 
zasavska pesem, da je njihova. A vsak je imel svojo verzijo 
pesmi. Pa smo si rekli, da gremo poiskat izvor.

In ste ga našli?
Našli smo ga, avtor je Marjan Kinel, bil je tudi naš gost v 
Hrastniku. Prej ga nismo poznali, bil pa je velika zvezda 
na Hrvaškem. Bil je direktor in urednik radia, predsednik 
združenja komponistov, največji njegov hit je bila pesem O 
Marijana, kar malokdo ve. Z Marijano je največ zaslužil, in 
to na Japonskem. Zgodilo se je tako, da je pesem na morju 
slišala skupina Japoncev, čisto so se navdušili, tako da je bila 
pesem nato izdana na Japonskem, kjer je bila prodana v 
trimilijonski nakladi. 

Gospod Kinel, ki je bil velik svetovljan, nas je povabil tudi k 
sebi, njegove sobe so bile polne glasbenih trakov, toliko pesmi 
je napisal. V spomin mi je podaril štiri svoje zvezke not. 

INTERVJU
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Ste ga vprašali, kako je pesem nastala?
Seveda, in mi je tudi povedal. Rojen je bil na otoku Susak in 
takrat je na otoku prvič padal sneg. In tu je dobil idejo, zato 
je originalni naslov pesmi Sniježi. Podaril mi je podpisane 
originalne note od takrat, ko je pesem prvič izšla. 

V času delovanja ste izdali več kot 90 pesmi, med drugim 
Hrastniško deklico in Če bi se 6 spremenila v 9. Katera pa je 
vaša najljubša? Če bi torej morali od vseh pesmi izbrati le 
eno, katero bi?
V različnih obdobjih smo imeli zelo različne pesmi. Pred časom 
je umrl Janez Hvale, ki je za nas napisal okrog dvajset pesmi. 
Žal mi je za pesmi, ki bi morale biti v pravem trenutku pred-
vajane, a jih uredniki niso upali spustiti v eter. Leta 1991 smo 
imeli videospot z Otom Pestnerjem, Ne damo Slovenije, a je 
niso upali zavrteti zaradi politike. Pa je fantastična pesem. 
Pa priredba Manuele. To je tudi zanimiva zgodba. Za novo 
leto smo igrali v Radencih, jaz in Vanjo Tomc pa sva spala v 
isti sobi. Zjutraj sem se zbudil brez glasu in mu rekel, da imam 
že novo pesem za nas, za naslednjo kaseto.  In smo naredili 
Manuelo na svoj način. 

Težko se je torej odločiti, katera mi je najbolj všeč. Vsaka me 
spominja na nekaj. Pri Beli snežinki sem vesel, kako dobro 

je bila sprejeta. Vse druge verzije so slej ko prej poniknile. 
Še danes mi Ivo Umek, dolgoletni urednik založbe ZKP RTV 
Slovenija, kadar me vidi, reče, da so vsi poskušali, od oberkr-
ajnerjev do pop skupin, a da je naša verzija še vedno glavna. 
Takoj ko padejo prve tri snežinke, se naša zavrti. 

Glede na vaše uspehe in skorajda ponarodelost vaših skladb 
ter številna predvajanja še danes, predvsem v prazničnem 
času, se da v Sloveniji s tem preživeti? Imamo področje tan-
tiem, torej izplačil za predvajanje del, dobro urejeno?
Pri tantiemah je tako, da je najboljše, če sam delaš vse, da 
si avtor pesmi, besedila … Tu prednjači Jan Plestenjak, pa na 
primer Avseniki, ki vse delajo sami, torej jim pripadajo vse 
pravice. Mi prejemamo tantieme predvsem iz izvajalskih in 
aranžerskih pravic. 

Ob glasbeni karieri pa ste tudi poučevali harmoniko v 
Glasbeni šoli Hrastnik. Kako se spominjate tistih časov? Je 
kdo od učencev, ki so šli skozi vaše roke, ostal v glasbi?
Ogromno njih. Tega sem najbolj vesel. Na glasbeno šolo 
imam zelo lepe spomine, tam sem delal 37 let. Sicer so se 
časi spreminjali, na začetku se je na primer lahko poučevala 
le klavirska harmonika, šele sčasoma je svojo veljavo dobila 
tudi diatonična, torej frajtonarica. Jaz sem sicer svoje učence, 
tiste, pri katerih sem videl, da so res glasbeniki v duši, usmerjal 
tudi na druge instrumente. 

Zgodilo se je tudi že, da sem učil sina od svojega učenca, pa 
je že ta sin star čez 20 let. Svoje bivše učence še danes rad 
srečam. Ravno pred časom me je razveselila bivša učenka, 
ki se je javila na moj poziv za prostovoljce za dobrodelni 
koncert. Pošteno sva se nasmejala, ko mi je rekla, da ne bom 
verjel, a da še danes ne zna zaigrati Na golici, pa čeprav sva 
se toliko matrala. 

Organizirali ste tudi pevsko tekmovanje Prvi glas Hrastnika, 
v bivšem hotelu Jelka organizirali zabavne večere Tretja 
sobota, organizirali celo Izbor hrastniške deklice. Kot kaže, je 
bila občinska nagrada za delo v lokalni skupnosti upravičena. 
Da, res sem organiziral kar nekaj dogodkov in vsi so bili res 
na nivoju. Na njih so prišle celo takrat znane osebnosti s tele-
vizije, športa ... Pripeljal sem Marjano Deržaj, Majdo Sepe, 
Iva Robića in mnoge druge. Za plesne večere, ki sem jih pri-
rejal vsako tretjo soboto v mesecu, so bil karte razprodane 
v enem dnevu. 

Imeli ste celo diskoteko …
Da, Metro v Trbovljah. Do tega je prišlo, ker smo veliko igrali 
v hotelu Rudar, kjer je bilo tudi kegljišče. Z direktorjem sva se 
enkrat pogovarjala in je rekel, da bi rad naredil en zabaven 
lokal. Pa sem predlagal diskoteko. In smo šli v to. S hotelom smo 
se dogovorili, da najemnine ne bo, prihodke pa da si bomo raz-
delili – mi smo vzeli vstopnino, oni dobiček od prodaje pijače. 

INTERVJU



Hrastov list št. 33     •     Oktober 2021     •     05

Delovali smo dve, tri leta, notri sem pripeljal glasbenike, ki so 
bili takrat najbolj popularni, od Tomaža Domiclja do Andreja 
Šifrerja. A to so bile cele noči, ob redni službi in vseh nastopih. 
Čez čas enostavno ni več šlo, bilo je prenaporno.   

Pred leti ste ustanovili tudi Kulturno društvo Veter, s katerim 
želite pomagati mladim. Nam lahko poveste kaj več?
V Hrastniku sem pogrešal zabavno, pop glasbo. Prevladujeta 
namreč klasična glasba, ki se poučuje v glasbeni šoli, in pa 
godbena dejavnost. In to je bil povod, da sem ustanovil dru-
štvo. V Hrastniku smo imeli generacijo fantastičnih pevcev, 
ki pa v Hrastniku niso našli svojega prostora, zato so šli ven 
iz Zasavja. Tudi na harmoniko se je v glasbeni šoli igralo le 
klasično glasbo, Avsenikovih ali Slakovih pesmi nismo pou-
čevali, a moje mnenje je, da harmonika ni namenjena temu. 
Mi smo torej mladim ponudili inštrumente, ki jih v glasbeni 
šoli ne najdejo – sintisajzer, električno kitaro … Odziv otrok je 
bil resnično velik, zato smo začeli z glasbenimi delavnicami.

Ljubezen do kulture je močno prisotna tudi v vaši družini. Vaša 
žena je aktivna pri hrastniških marionetah, kaj pa otroka? 
Sta podedovala kaj glasbenega talenta po očetu?
Oba, starejši je igral klavir, mlajši pa saksofon. Oba inštru-
menta sicer sedaj stojita v kotu. Sam imam ljubezen do glasbe 
zapisno v genih. Moj stari oče po očetu je bil kapelnik vojaške 

garde pri Titu, mama je igrala klavir, njena sestra violino, stari 
oče po mamini strani kitaro …

Aktivni ste tudi na drugih področjih. V lanskem letu ste orga-
nizirali akcijo zbiranja podpisov za nov dom starejših, pred 
vami je tudi dobrodelni koncert za hrastniške starostnike. 
Tudi sicer se vedno odzovete vsem povabilom na dobrodelne 
dogodke. Kaj vas je spodbudilo k temu, da ste se tako zelo 
aktivirali za naše starostnike?
Mi že leta igramo za dobrodelne namene, to se mi je vedno 
zdelo samoumevno. Dva zame osebno najtežja nastopa sta 
bila za gluho mladino v Ljubljani in za otroke paraplegike v 
Kranjski Gori. Ko to doživiš, ti ne more biti vseeno. Moja mati 
je bil dve leti v domu, tako da sem od blizu spoznal domsko 
situacijo in želel pomagati. Če že leta pomagamo drugim, 
pa da domačim ne bi. 

Koliko denarja se bo zbralo na dobrodelnem koncertu prav-
zaprav ni važno, pomembno je to, da Hrastničanom povemo, 
da ta borba še ni končana, da delamo dalje, da je potrebno 
priti do cilja. Ko bo na Leši narejen prvi zamah s krampom, 
bom rekel, no, to je to. 

Zdi se, kot da se vaše življenje vseskozi vrti okoli glasbe, pa 
vendar – kaj poleg glasbe še radi počnete v življenju? Čemu 
namenjate svoj prosti čas?
Največjo sprostitev mi predstavljajo uganke. Teh imam doma 
celo morje.  

Slobodan, naslednje leto boste praznovali okrogli jubilej, 
sedemdeset let. Pa vendar se zdi, da vam energije in idej kar 
ne zmanjka, da še ne načrtujete počitka. Kakšni so vaši načrti?
Pravijo, da ko enkrat prenehaš, da zapadeš. Dokler bova oba 
z ženo agilna in bova zmogla delati, bova vztrajala. Ko pa 
človek enkrat več ne more, pa omaga. Rad bi, da bi se naše 
društvo obdržalo še naprej, da bi dobil namestnika, ki bi to 
društveno zgodbo, ki sem jo začel, vodil dalje. 

INTERVJU

Mesečniki, njegov prvi ansambel (1967)

Prvi ansambel glasbene šole: mentor Jože Rus, Slobodan Filipovič, 
Venčislav Bočko, Dušan Urbajs,Marjan Dolanc (1962)
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KULTURA

Pisalo se je leto 1931, bil je čas okrevanja, čas med prvo 
in drugo svetovno vojno. V Hrastniku pa se je pričela prav 
posebna zgodba, ki traja še danes – nastala je Steklarska 
godba Hrastnik. In danes, 90 let pozneje, godba še vedno 
opravlja svoje poslanstvo in občane razveseljuje z glasbo. 
Z glasbo pa so praznovali tudi okroglo obletnico.  

Ob nastanku je godba delovala kot samostojno društvo v 
okviru sindikalne organizacije v tovarni in se je imenovala 
Steklarska godba na pihala. Vse od ustanovitve so imeli pod-
poro s strani Steklarne Hrastnik. »Tudi kasneje so delavci, 
sindikat in vodstvo tovarne omogočali delovanje godbe z 
materialno pomočjo. V začetku delovanja so od Rudarske 
godbe Hrastnik nabavili inštrumente, da so lahko začeli z 
vajami, pozneje pa so večje število inštrumentov kupili od 
Jožeta Petroviča iz Maribora, ki je postal tudi njihov kapelnik. 
Godbeniki so večinoma nastopali na delavskih prireditvah v 
okviru Zasavja,« o začetkih spregovori predsednik Steklarske 
godbe Hrastnik Adi Zaletel.

Druga svetovna vojna je močno zarezala v delovanje, po 
njenem koncu pa so se godbeniki ponovno zbrali ter pričeli 

z vajami, priključili so se tudi mlajši člani. Nekaj let zatem je 
godba dobila tudi svojo himno. »Leta 1960 je godba svečano 
obeležila 100. obletnico hrastniške steklarne in prvič izvedla 
koračnico Pozdrav steklarjem, ki jo je posebej za to prilož-
nost napisal hrastniški glasbenik in skladatelj Stane Plahuta. 
Skladba je še danes himna steklarske godbe,« doda Zaletel. 
Le šest let pozneje so godbeniki zahvaljujoč Steklarni Hrastnik 
dobili tudi svoj godbeni dom, ki je bil leta 2001 obnovljen in se 
od tedaj ponaša s sodobno urejeno dvorano. 

Godba trenutno šteje 29 članov, struktura pa je dandanes 
drugačna, saj za razliko od začetkov, večina godbenikov 
danes ni več zaposlena v steklarni. Od 2009 program godbe 
dopolnjuje tudi sekcija mažoretk, ki je nastala na pobudo 
takratnega dirigenta Jožeta Rusa, danes pa dirigentsko palico 
vihti dirigent Ivan Medved.

Ob letošnji obletnici je Steklarska godba Hrastnik pripra-
vila slavnostni koncert, na katerem so bila podeljena tudi 
priznanja – Gallusove značke oziroma priznanja območne 
izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) ter 
priznanja godbe njenim članom, ki so s svojim prizadevnim 
in uspešnim delom v godbi utrjevali, razvijali in promovirali 
steklarsko godbo. Godba je posebno nagrado namenila tudi 
Občini Hrastnik, in sicer stekleno skulpturo, delo nekdanjega 
steklarskega mojstra in člana godbe  Rada Kališnika, za dol-
goletno pomoč in podporo godbi. Skulpturo je  predal sam 
steklarski mojster Kališnik.

Po besedah predsednika Adija Zaletela so pred godbo veliki 
načrti, največ truda in aktivnosti pa bodo v prihodnjih letih 
namenili pridobitvi mlajših godbenikov. Del prizadevanj je 
tudi pred leti uvedeno plačilo šolnine učencem Glasbene 
šole Hrastnik, ki se glasbeno izobražujejo na inštrumentih za 
pihalne zasedbe.

Pozdrav steklarjem

90 let Steklarske godbe Hrastnik

Avtorica: Mateja Jecl  •  Foto: Branko Klančar
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Sava združuje
Avtorica: Nevenka Hacin (ZMT)  •  Foto: Fototeka ZMT

Medinstitucionalna razstava Sava 
združuje je doživela prvo postavitev 
septembra 2020 v Brežicah, od sep-
tembra 2021 do avgusta 2022 pa si 
jo lahko ogledate v Muzeju Hrastnik 
(od ponedeljka do petka med 8. in 14. 
uro). Iz Zasavja bo pot nadaljevala 
na Jesenice, pred tem pa bo naredila 
postanek še v Litiji. 

Gostovanja so ravno tako kot razstava 
sama del projekta treh slovenskih 
muzejev, ki imajo 'Savo' v svojem 
nazivu: Gornjesavskega muzeja 
Jesenice, Zasavskega muzeja Trbovlje 
in Posavskega muzeja Brežice. Na 
razstavi vsak muzej predstavlja svojo 
regijo, vsi pa ne glede na posebnosti 
posameznega območja izpostavljajo 
Savo kot pomembno vodno pot, kot 
vir gospodarske dejavnosti, energije 
in dobrin, kot prostor športno-rekrea-
tivnih aktivnosti …

Vsak izmed sodelujočih muzejev 
predstavi svojo regijo – območje ob 
Savi s tremi temami. Muzeji oziroma 
regije in njihove predstavitve s teksti, 
fotografijami in predmeti si na raz-
stavi sledijo v smeri toka reke Save. 
Tako si lahko ogledate ploh in bano, 
ki sta se uporabljala za splakovanje 
perila v Savi v Gornjesavski dolini, 
maketo tombasa-ladje, ki je plula 
po Savi od Zaloga do Radeč, pa več 
metrov dolgo vrv (iz 330 vrvic v treh 
snopičih) za vlečenje savskih ladij po 
Savi navzgor. 

Razstava je razdeljena na tri dele. Vsak 
del je namenjen določenemu območju. 

Območje od izvira reke Save do 
Ljubljane predstavlja Gornjesavski 
muzej Jesenice s predstavitvijo značil-
nosti Gornjesavske doline in reke Save 
kot prometnice že v obdobju antike, 
prikazom življenja barakarjev in opre-
delitvijo vloge Save kot pogonske sile pri razvoju železarstva 
od prvih začetkov v 14. stoletju, pa vse do uporabe vode v 
tehnoloških procesih obdelave in predelave jekla v sodobnosti.

Sledi območje Save od Litije do Radeč, 
ki ga predstavlja Zasavski muzej 
Trbovlje z izpostavitvijo sveta za Savo 
oz. Zasavja kot regije, ki so jo zazna-
movali premogovniki in nanje vezana 
industrija, Save kot vodne poti in nje-
nega vpliva na življenje ob reki pred in 
po izgradnji železnice in vsega, kar se 
je pomembnega dogajalo v in ob Savi: 
od postavitve ribogojnice pri Mitovšku 
(10 metrov visok slap) do vlakov, ki so 
vozili turiste v Litijo, kjer so se kopali 
pod mostom v bližini ene lepših sipin 
na obrežju Save, od tradicije kaja-
kaštva do onesnaženosti okolja, pa 
izgradnje čistilnih naprav od začetka 
novega tisočletja …

Razstava se zaključi s predstavitvijo 
Posavskega muzeja Brežice, ki se 
je pri predstavitvi območja ob Savi 
od Radeč do Obrežja osredotočil na 
Savo kot ločnico oz. zgodovinsko mejo 
med Kranjsko (desni breg) in Štajersko 
(levi breg), ki še danes velja med 
prebivalci kot mejnica med pokraji-
nama (danes imenovano Dolenjska 
in Štajerska), Savo kot pomembno 
prometno in transportno rečno pot, 
ki je predstavljala najkrajšo naravno 
pot med Zidanim mostom, Zagrebom 
in Siskom vse do izgradnje železnice 
leta 1862 (Zidani most–Zagreb), Savo 
kot vir energije in dobrin, med katere 
je vsekakor spadalo tudi lovljenje in 
nabiranje premoga kot skupna dopol-
nilna dejavnost prebivalcev tega 
območja.

Avtorji razstave Sava združuje in istoi-
menskega kataloga so Alenka Černelič 
Krošelj in Stanka Glogovič (Posavski 
muzej Brežice), Irena Lačen Benedičič, 
Zdenka Torkar Tahir, Aljaž Pogačnik in 
dr. Marko Mugerli (Gornjesavski muzej 
Jesenice) ter Jana Mlakar Adamič 
(Zasavski muzej Trbovlje).

Projekt je nastal ob podpori Ministrstva za kulturo RS in 
Občin Hrastnik, Brežice, Krško, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki, Jesenice, Kranjska Gora in Trbovlje.

Kajak, s katerim si je večkratni svetovni prvak Peter 
Kauzer leta 2016 v Riu na svojem tretjem olimpijskem 
nastopu priboril srebrno olimpijsko medaljo.

Kolnarske vile za pobiranje savskega premoga. 
Kolnarji so bila lovilci premoga iz reke, pobiralci in 
kopači premogovih delcev iz naplavin ter prodajalci 
nalovljenega premoga.
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Razstava Struna je počila, ki ponudi 
vpogled v uporništvo v Zasavju, je nas-
tala v sodelovanju Občine Hrastnik in 
Zasavskega muzeja Trbovlje. Gre za 
edinstveno razstavo, v še bolj edin-
stvenem prostoru –nekdanji rudniški 
strojnici, današnji Galeriji Mašinhaus.

»Razstava prinaša zgodovinski pregled 
organiziranega revolta za ohrani-
tev ekonomskih pravic in človeškega 

Struna je počila
dostojanstva ter poudarja, da sta tova-
rištvo in solidarnost največja duhovna 
zapuščina naših prednikov, ki jo 
moramo ohraniti,« so o razstavi zapisali 
v zasavskem muzeju.
 
Razstava se je uradno odprla v okviru 
občinskega praznika in festivala dela-
vskega filma Kamerat. Ogled je možen 
po predhodnem dogovoru na telefonski 
številki 03 56 42 377 (Muzej Hrastnik).

KULTURA

Avtorica: MJ  •  Foto: arhiv Občine Hrastnik

Srbsko kulturno društvo Sava je tudi v 
tem letu pripravilo tradicionalen Etno 
festival, ki pa je letos potekal kar dva 
dni, in sicer 3. in 4. julija. Razlog se je 
skrival v epidemiji, ki je v lanskem letu 
preprečila izvedbo, a člani društva se 
niso vdali – letos so obiskovalcem tako 

Mednarodni literarni festival Vilenica je 
srečanje pesnikov, pisateljev, dramati-
kov in esejistov iz Srednje Evrope, ki ga 
organizira Društvo slovenskih pisateljev. 
Letos je potekal pod festivalskim naslo-
vom Strah in pogum. Gosta hrastniškega 
vileniškega večera, ki je potekal v torek, 
7. septembra, sta bila pesnica Kristina 
Hočevar in koroški slovenski pesnik in 
esejist Jani Oswald. Pogovor z njima je 
vodila Simona Solina. 

Kristina Hočevar je avtorica sedmih 
pesniških zbirk. Za Repke je prejela 
nagrado zlata ptica, za zbirko Na zobeh 

Dvodnevni festival etno glasbe

Večer 36. Vilenice v hrastniški knjižnici

postregli kar s 17. in 18. festivalom po 
vrsti in tako nadomestili tudi tistega, ki 
je v lanskem letu odpadel. 

»Beseda etno govori o več glasbe-
nih zvrsteh, ki se nanašajo na izvirno 
ljudsko glasbo določenega ljudstva ali 
regije,« ime festivala obrazložijo v dru-
štvu Sava. In teh letos res ni manjkalo, 
saj je razširjen festival prinesel tudi širšo 
paleto nastopajočih skupin. 

Julija so se na festivalu tako predstavili: 
Srbsko društvo Dr. Mladen Stojanović 
Velenje, Međimursko kulturno-umetni-
ško društvo Ivan Car Ljubljana, Kulturno 

aluminij, na ustnicah kreda pa Jenkovo 
nagrado. Njene pesmi so uvrščene v raz-
lične antologije, prevedene v 15 jezikov, 
predstavljene pa tudi prek pesniške plat-
forme Versopolis. Sodeluje s festivalom 
Lezbična četrt, nastopila je z glasbenim 
ustvarjalcem Tomažem O. Rousom ter 
vstopa tudi v vizualno umetnost.

Jani Oswald objavlja v literarnih revijah 
v Sloveniji, Avstriji, Švici, Italiji in Nemčiji, 
v nastope pa pogosto vključuje glas-
beni performans in jih v javni prostor 
podaja skozi umetniško intervencijo 
(npr. literatura na tramvaju, poezija na 

Avtorica: MJ  •  Foto: Branko Klančar

Avtor: Knjižnica Hrastnik  •  Foto: Jernej Peklar

umetniško društvo Talisman Škofja Loka, 
Kulturno društvo Senožeški tamburaši Dol 
pri Ljubljani, Turistično društvo Dolsko Dol 
pri Ljubljani, Folklorna skupina Svoboda 
Trbovlje, Srbsko kulturno in humani-
tarno društvo Desanka Maksimović 
Celje, plesna skupina Shekaya, Srbsko 
prosvetno društvo Nikola Tesla Postojna, 
Makedonsko kulturno društvo Sv. Ciril in 
Metod Kranj in gostitelj Srbsko kulturno 
društvo Sava Hrastnik.

Nastopajoči so obiskovalce s svo-
jimi nastopi popeljali v različne regije 
sveta in tako pričarali dva res krasna 
ter glasbe in plesa polna večera. 

terasi planinske koče, džez in poezija). 
Je dolgoleten politični in kulturni aktivist 
v civilnodružbenih organizacijah, med 
drugim predsednik celovškega svobo-
dnega radia Agora in član Kulturnega 
gremija Koroške deželne vlade v 
Celovcu.
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Sovretov kabinet
Avtorica: MJ  •  Foto: arhiv Občine Hrastnik

V času praznovanja občinskega praznika je Občina 
Hrastnik skupaj z Društvom slovenskih književnih pre-
vajalcev na Dolu pri Hrastniku odprla prvo prevajalsko 
rezidenco v Sloveniji. Rezidenca, poimenovana Sovretov 
kabinet, nosi ime po velikem Hrastničanu Antonu 
Sovretu, v njej pa sta v času od odprtja že bivala prva 
rezidenta – Sebastian Walcher (Avstrija) in Božidar B. 
Bagola (Hrvaška).

Prevajalsko rezidenco in rezidenčni program za prevajalce 
leposlovja, humanistike in družboslovja je ustanovilo Društvo 
slovenskih književnih prevajalcev v sodelovanju z občino. Gre 
za prvo tovrstno kapaciteto v Sloveniji, namenjeno poglob-
ljenemu individualnemu prevajalskemu delu.

Projekt, začetek katerega je bil prvotno načrtovan za leto 
2020, zaradi epidemije pa je bil prestavljen v leto 2021, omo-
goča štiri- do šesttedensko bivanje in delo prevajalcem in 
prevajalkam, ki so objavili vsaj dva knjižna prevoda. 

 »Prednost pri izboru bodo imeli prevajalci in prevajalke, ki 
prevajajo iz slovenščine v tuje jezike in bodo s prijavljenim 
projektom prispevali k promociji in uveljavljanju slovenskega 
leposlovja in humanistike v tujini, hkrati pa bodo Občino 
Hrastnik in Slovenijo predstavljali svetu tudi kot turistično in 
gospodarsko destinacijo,« so ob pričetku projekta povedali 
v Društvu slovenskih književnih prevajalcev.

V času bivanja na Dolu pri Hrastniku, kjer se prevajalska 
rezidenca nahaja, so rezidenti programsko vključeni tudi v 
kulturne dogodke občine. Prva letošnja rezidenta, Sebastian 
Walcher in Božidar B. Bagola, sta se izvrstno vključila v 
lokalno okolje in v času svojega bivanja postala del njega.
Na Občini Hrastnik poudarjajo pomembnost projekta in to, 
da je bil za rezidenco izbran prav Hrastnik in ne prestolnica 
ali kakšno večje slovenske mesto. »Izvedba projekta v naši 

občini nas na področju kulture postavlja ob bok nekaterim 
največjim slovenskim mestom in nas še dodatno umešča 
med kulturi prijazna mesta. Gre za področje, ki je za občino 
izjemnega pomena, saj se je pri nas rodil eden največjih 
slovenskih prevajalcev antičnih del, filolog in prevajalec 
Anton Sovre.«

Sovretov kabinet je odlična dopolnitev že obstoječih pro-
jektov na tem področju – podeljevanja Sovretove nagrade 
v Knjižnici Antona Sovreta Hrastnik ter vsakoletnega 
Sovretovega pohoda. 

Sebastian Walcher, sin slovenske matere in avstrijskega očeta, je bil prvi gost prevajalske 
rezidence. Na Dolu je preživel skoraj mesec dni, v času bivanja na Dolu pa se je lotil 
prevajanja kriminalk Tadeja Goloba. In kaj najraje prevaja? »Rad imam leposlovje, tudi 
poezijo, pomembno pa je, da mi je knjiga všeč, da me pritegne. Rad imam besedne igre. 
Za prevod je tudi pomembno, da se bere kot izvirna knjiga, da se ne opazi, da je prevod.«

Med prostim časom, ko ni prevajal, se je podal na kolo ali na tek, tako da je spoznal 
bližnjo in daljno okolico. »Marsikomu na Dolu sem razlagal, kako se pride na Babe ali 
Ostri vrh, saj še nikoli niso bili gor,« se je smejal. Seveda se je povzpel tudi na vse druge 
hribe v okolici, na Kopitnik, Gore, Kovk, Kal ... »Z vaših hribov se vidi po celi Sloveniji,« 
je bil navdušen. »Na Dolu je narava tako blizu in imenitno izhodišče na vse strani. Vse 
je na dosegu roke, Dol ima lego centra Slovenije ... Se zavedate tega?« 

»Z vaših hribov se vidi po celi Sloveniji«
Avtorica: Fanči Moljk

Osrednji del otvoritve je bil pogovor s prevajalcem Sebastianom Walcherjem, prvim 
rezidentom, ki ga je povezovala Tanja Petrič, predsednica Društva slovenskih knji-
ževnih prevajalcev.
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Hrastničanka grunta … 

… o svojem domačem kraju.

Rojena sem v Šavni Peči, v osnovno šolo sem hodila najprej v Podkraj, potem pa v Hrastnik. Hrast-
ničanka, Hedvika Pavlica Kolman sem. To vedno povem, čeprav sem od doma odšla kar kmalu, na-
jprej v srednjo šolo, takratno Gimnazijo pedagoške smeri. Potem sem se preselila v Ljubljano. Vedno 
rečem, da sem doma iz Hrastnika, natančneje iz Šavne Peči, živim pa v Ljubljani. 

Srečo imam, da je rojstna hiša še vedno dom moje sestre in njene družine, in tako se vedno lahko 
vračam domov. Ko sem bila mlajša, se nisem zavedala lepote rojstnega kraja in vezi z ljudmi, ki os-
tanejo ne glede na to, kako daleč od doma greš. 

In šele ko sem se zaposlila na Filozofski fakulteti v Ljubljani 
kot bibliotekarka, sem spoznala, da je moj rojak, Anton Sovrè, v 
tem okolju zelo čislan in spoštovan, v rojstnem kraju pa skora-
jda pozabljen. Ni bilo veliko visoko izobraženih ljudi v tej va-
sici, ki bi tam ostali. Šli so po svetu, s trebuhom za kruhom 
iz umazanih revirjev, in tam delovali in si pridobili izobrazbo 
in ugled. Poleg Sovretovega Tončka še Anton Strgaršek, gra-
ditelj dravskih elektrarn, in Mejačeva dva in še Pepelnakovi in 
Bostičeva Tinka. Upam, da nisem koga pozabila. 

Takrat sem se odločila napisati pismo tedanjemu županu Leo-
poldu Grošlju, da si Anton Sovre zasluži spomenik v rojstni 
vasi. Zamisel je bila sprejeta in v dveh letih tudi uresničena. Ta 
zgodba je poznana, uresničena pa v veliko večjem obsegu, kot 
smo si takrat, leta 1998, lahko predstavljali. Sovretov spomenik 
v amfiteatru, pa Sovretov pohod vsako leto oktobra, poimeno-
vanje knjižnice, podelitev prevajalskih nagrad, Sovretovi večeri 
v knjižnici, kašča, Sovretov kabinet …

Veliko ljudi smo privabili in srečali res imenitne goste, ki so z 
veseljem delili svoje spomine in spoznavali Hrastnik in Hrast-
ničane. Kar ponosna sem, da sem zasejala kulturni poganjek, ki 
tako dobro uspeva. In sreča je, da smo srečali vse te ljudi. Zdaj 
so gosti prevajalci v Sovretovem kabinetu.

Če bi si kaj želela, je res še nekaj. Sovretova samostojna spletna stran je ta želja. Saj je veliko strani, 
kjer je predstavljen po malem. Dvakrat je moje delo že poniknilo v elektronsko brezdanje. Mogoče 
bo v tretje uspelo.

In zaradi Sovreta prihajam domov v Hrastnik še večkrat kot sicer. 

— Hedvika Pavlica Kolman, pobudnica Sovretovega obeležja v Šavni Peči

* Kolumna izraža stališča avtorja in ne nujno tudi uredništva.

HRASTNIČANKA GRUNTA
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OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

Prvi učni čebelnjak v urbanem okolju
Avtorica: Mateja Jecl  •  Foto: Branko Klančar

V poletnih mesecih je bil svojemu namenu predan prvi 
učni čebelnjak v urbanem okolju. Gre za projekt sodelo-
vanja Občine Hrastnik in Čebelarskega društva Hrastnik. 
Otvoritve se je udeležil tudi predsednik Čebelarske zveze 
Slovenije Boštjan Noč.

Čebele imajo v naravi eno najpomembnejših vlog, zato je 
od njihovega preživetja odvisen tudi naš obstoj. Čebelarstvo 
je del naše nacionalne identitete in tradicije, zato tudi ne 
preseneča podatek, da je pobuda, da se 20. maj razglasi za 
svetovni dan čebel, prišla prav iz Slovenije.

Kako pomembno vlogo opravljajo čebele in kako pomembno 
je čebelarsko znanje prenašati na mlajše generacije, se zave-
damo tudi v naši občini, zato je občina skupaj s Čebelarskim 
društvom Hrastnik pristopila k postavitvi prvega učnega 
čebelnjaka v urbanem okolju.

»Čebelnjak je postavljen v parku pod Domom starejših 
Hrastnik, krasijo pa ga ročno poslikane panjske končnice s 

hrastniškimi motivi, ki so jih narisale slikarke, ki delujejo v 
okviru Mladinskega centra Hrastnik, v okolici pa najdemo še 
igralni poligon za otroke, ki so ga zasnovale vzgojiteljice iz 
Vrtca Hrastnik. Lahko bi torej rekli, da gre za čebelnjak lokalne 
skupnosti – za lokalno skupnost,« povedo na občini.

Za čebelnjak bodo skrbeli člani hrastniškega čebelarskega 
društva, njegov namen pa je učne narave – namenjen bo 
izobraževanju in usposabljanju članov društva, šolarjev, vrte-
čanov, občanov … vseh generacij, torej. Ob tem pa občane 
prosijo, da se v parku 
držijo sprehajalnih poti 
in ne zahajajo preblizu 
čebelnjaka. »Čebele so 
sicer zelo miroljubna 
bitja, vseeno pa prosimo, 
da čebelnjak opazujete 
z dovolj velike razdalje. 
Sobivajmo s čebelami na 
do njih prijazen način.«

Avtor in foto: Anton Štaut, Čebelarsko društvo Hrastnik

Prihajajo hladnejši jesenski in zimski dnevi in želja večine 
izmed nas je, da bi čim bolj okrepili imunski sistem in tako 
pomagali našemu telesu v boju proti prehladom in virusnim 
obolenjem. Pri tem nam pomagajo tudi čebelji pridelki: med, 
propolis, cvetni prah in matični mleček. Vsi delujejo protibakte-
rijsko, protivirusno, protivnetno, antikariesno, biostimulativno, 
čistilno – pomagajo telesu pri razstrupljanju. Učinek čebeljih 
pridelkov se pomnoži, če uporabljamo mešanice čebeljih 
pridelkov, ki jih sestavljajo vsi zgoraj našteti pridelki.

Propolis je smola, ki ima voskasto sestavo, star slovenski izraz 
zanj je zadelovina. Čebele ga nabirajo na brstih in skorji dreves, 
kot so češnja, sliva, breza, topol, kostanj, hrast, bukev. Je najbolj 
raziskan čebelji pridelek, vsebuje smole, vosek, cvetni prah, 
hlapljiva eterična olja, flavonoide. Uporabljali so ga že v antiki, 
danes ga uporabljamo pri ustnih in zobnih boleznih, boleznih 
dihal, prebavil in kože. Uporabljamo ga surovega, v obliki tink-
tur, mazil in krem, v obliki inhalacij, svečk in ovul. Zelo redko se 
zgodi, da smo ljudje alergični nanj, v takem primeru se uporaba 
odsvetuje. Topen je v alkoholu, slabo v vodi.

Je zelo učinkovit v boju proti virusom. Raziskave, ki so jih opra-
vili v zadnjem času, so pokazale, da uživanje propolisa v obliki 
tinkture močno pomaga imunskemu sistemu v borbi z virusi. 

Čebelji pridelki kot pomoč pri krepitvi imunskega sistema
Čebelar svetuje

To seveda ne pomeni, da 
ne moremo zboleti, mož-
nost je bistveno manjša, 
sam potek in posledice 
obolenja pa so blažje kot 
pri osebah, ki niso jemale 
propolisa. Preventivno se 
priporoča, da tinkturo uži-
vamo večkrat na dan (zelo 
primerna je steklenička, ki 
ima namesto kapalke vgrajeno pršilko). Osebam, ki so zbolele 
zaradi okužbe, se priporoča, da zaužijejo do 3 mililitre tinkture 
propolisa na dan.

Čebelji pridelki so naravna živila, priporočljivo je, da jih kupu-
jemo pri lokalnih čebelarjih, saj na ta način pomagamo pri 
samooskrbi in posredno skrbimo za raznolikost rastlinja v 
našem okolju in obnavljanju poškodovanih površin, ki so pos-
ledica delovanja težke industrije. 

Vse, ki vas bolj podrobno zanima zanimivo življenje čebel in 
pridelava in uporaba čebeljih pridelkov, vabim, da se včlanite 
v Čebelarsko društvo Hrastnik. Člani se dobivamo vsak prvi 
torek v mesecu ob 18. uri v Čebelarskem domu v Hrastniku. 

Med v prvobitni embalaži – satovju 
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Hrastnik je praznoval
Avtorica: MJ  •  Foto: Branko Klančar

Občina Hrastnik svoj občinski praznik praznuje 3. julija, na 
dan, ko se spominjamo velike gladovne stavke rudarjev leta 
1934, ki so se jim s svojim bojem pridružili tudi steklarji in 
kemičarji. V okviru praznovanja praznika vsako leto potekajo 
številni dogodki, osrednji dogodek pa je proslava, na kateri 
se podelijo tudi občinske nagrade. Gre za najvišja priznanja 
občine tistim, ki s svojimi dosežki prispevajo k boljšemu, kva-
litetnejšemu in polnejšemu življenju občanov in so pomembni 
za razvoj in ugled občine na različnih področjih. 

Letos so bila podeljena dva bronasta, eno srebrno in eno 
zlato priznanje:

 – Slobodanu Filipoviču je bilo podeljeno zlato priznanje 
Občine Hrastnik za delo in uspehe na kulturnem področju,

 – Območni obrtno-podjetniški zbornici Hrastnik je bilo 
podeljeno srebrno priznanje Občine Hrastnik za delo in 
uspehe na gospodarskem področju,

 – Andreju Kovaču je bilo podeljeno bronasto priznanje 
Občine Hrastnik za dolgoletno delo na področju varstva 
narave in skrbi za pestro biodiverziteto v gozdovih občine,

 – Leopoldu Majesu je bilo podeljeno bronasto prizna-
nje Občine Hrastnik za delo in uspehe na društvenem 
področju.

Podeljeno je bilo tudi zlato županovo pero, to se podeljuje 
učenkam in učencem osnovne šole, ki so dosegli izjemne tek-
movalne uspehe na republiški ravni ali so se posebno izkazali 

med osnovnim šolanjem in ga končali s samimi peticami v 
vseh letih šolanja. Kriteriji, ki jih dosežejo le najboljši, naj-
boljše – letos je to uspelo eni osnovnošolki. Prejemnica zlatega 
županovega peresa je Deja Romih.

Zbrane je v slavnostnem govoru nagovoril župan Marko 
Funkl, ki je izpostavil razvojne projekte občine, v kulturnem 
delu proslave pa so nastopili: izjemni Branko Potočan, ki je 
svojo točko izvedel z vrvjo na jašku, Gal Gjurin v družbi Krasa 
Gjurina in violinistke Nine Pečar ter združeni Steklarska in 
Rudarska godba Hrastnik. Proslave, ki je letos potekala na 
edinstveni lokaciji na ploščadi pred vhodom v jamo, so se 
udeležili tudi prijatelji iz pobratene občine Raška. 

Sprejem nagrajenke in nagrajencev pri županu Marku Funklu

Letošnji občinski nagrajenci: Slobodan Filipovič, 
Mirko Mastnak (OOZ), Leopold Majes, Andrej Kovač
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Obisk prijateljev iz Raške
Avtorica: MJ  •  Foto: arhiv Občine Hrastnik

Hrastnik so v času praznovanja občinskega praznika obi-
skali prijatelji iz pobratene občine Raška. Hrastniška občina 
je s srbskim mestom Raška pobratena že vse od leta 1974, 
pred nekaj leti pa so bili stiki ponovno obujeni in okrepljeni. 
Vse od takrat se je zvrstilo že nekaj medsebojnih obiskov, 
žal pa je vmes posegla epidemija in za dve leti preprečila 
ponovna srečanja.

Zato je bilo letos ob ponovnem snidenju veselje toliko 
večje. Delegacija iz Raške je Hrastnik obiskala v dneh pred 
občinskim praznikom in pri nas ostala nekaj dni. Gostitelj 
njihovega obiska je bil župan Marko Funkl. Bili so gostje na 
osrednji občinski proslavi, se udeležili festivala delavskega 
filma Kamerat, si ogledali razstavo o uporništvu v Zasavju 
»Struna je počila« … Tekom obiska so stekli tudi pogovori o 
nadaljnjem povezovanju in novih skupnih projektih, konkret-
neje na področju kulture in mladine.

Izjemen nastop Branka Potočana 
ob razvitju hrastniške zastave

Deja Romih, prejemnica županovega zlatega peresa
Osrednji glasbeni gost večera je bil 
Gal Gjurin z violinistko Nino Pečar.

Združeni – Steklarska in Rudarska godba Hrastnik 
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Za izgradnjo kanalizacije Hrastniku 1,5 milijona 
kohezijskih sredstev

KS Boben z novima avtobusnima postajama

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko je odobrila evrop-
ska sredstva za projekt »Odvajanje 
in čiščenje komunalne odpadne vode 
v porečju Save – Občina Hrastnik«. 
Za 2,8 milijona evrov vreden projekt, 
ki ga bo izvajala Občina Hrastnik v 
okviru Dogovora za razvoj Zasavske 
razvojne regije, bo Kohezijski sklad 
prispeval 1,5 milijona evrov. 

Občina Hrastnik bo z izvedbo pro-
jekta poskrbela za ureditev javne 

Krajevna skupnost Boben je v letoš-
njem letu svoja investicijska sredstva 
iz občinskega proračuna namenila 
postavitvi dveh novih avtobusnih 
postaj. Pri postavitvi postaj se je 
razmišljalo tudi o njuni umestitvi v 
prostor, zato sta postaji leseni, želelo 
se je namreč ohraniti ruralno podobo 
območja. Vrednost investicije znaša 12 
tisoč evrov.

infrastrukture odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda v aglomeraciji Hrastnik. 
Predvidena je izgradnja 5113 metrov 
kanalizacije in dveh črpališč, in sicer:

 – izgradnja kanalizacije Hrastnik 
center: 3.343 m gravitacijske 
kanalizacije,

 – izgradnja kanalizacije Pot na Kal: 
897 m gravitacijske kanalizacije,

 – izgradnja kanalizacije Prapretno: 
610 m gravitacijske kanalizacije, 263 
m tlačne kanalizacije in dveh fekal-
nih črpališč.

Komunala Hrastnik pa je uredila še 
ekološki otok pri avtobusni postaji pri 
zadružnem domu in mu nadela novo, 
leseno podobo.

Na občini si želijo, da bi novi avtobu-
sni postaji krajanom dobro služili, še 
posebej šolarjem, saj sta bili postaji 
postavljeni predvsem z mislijo na njih in 
zagotavljanju njihove varne poti v šolo. 

Boljšega čiščenja odpadne vode bo 
deležnih dodatnih 815 prebivalcev. Z 
bolj urejeno komunalno infrastrukturo 
se bo dvignila kakovost bivanja občanov 
in s tem ohranila poseljenost lokalnega 
okolja. Občina pa bo z naložbo omo-
gočila zmanjšanje izpustov škodljivih 
snovi v vodo.

Za izvedbo projekta je Občina Hrastnik 
na državnem portalu septembra že 
objavila javno naročilo, rezultati bodo 
znani konec oktobra. 
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Zaključene investicije v krajevnih skupnostih
V preteklih mesecih so se zaključile nekatere manjše in že 
v prejšnji številki časopisa napovedane investicije. Medtem 
ko so v teku že nove, si poglejmo tiste že izvedene.  

KS Turje - Gore
Zaključena je bila rekonstrukcija ceste Gore–Kopitnik. 
Investicija v ureditev 215 m odseka je znašala nekaj več 
kot 35 tisoč evrov. Gre za pomembno izboljšavo v krajevni 
skupnosti Turje - Gore, saj je bil ta cestni odsek eden od 
bolj dotrajanih v občini.  

Z investicijo bo olajšano tudi delo zimske službe, kar bo 
povečalo varnost uporabnikov ceste.

KS Dol
Izvedena je bila tudi investicija v rekonstrukcijo cestnega 
odseka Tršek–Ramšak na Partizanski cesti na Dolu. Na novo 
je bil asfaltiran odsek, kjer je naklon ceste največji, saj je bil 
v zimskih mesecih zaradi drsenja neprevozen. 

Investicija je znašala 10 tisoč evrov, urejene pa so bile 
tudi nove mulde in kanaleta za odvodnjavanje ob vznožju 
odseka.

Na cesti LK 122461 Majcen–Slatno–Selan na Dolu pri 
Hrastniku je bila zaključena rekonstrukcija z ureditvijo 
odvodnjavanja in asfaltiranjem.

Investicija v dotrajan cestni odsek je bila financirana iz 
sredstev za redno vzdrževanje cest v občini Hrastnik, vred-
nost investicije je 10 tisoč evrov.

Občina je v mesecu septembru zaključila obnovo odseka 
lokalne krajevne ceste LK 622611 Cesta na Laz. Obnova je 
obsegala izgradnjo drenažne kanalizacije za odvod mete-
ornih voda in asfaltiranje ceste v dolžini 80 m in širini 3 m. 
Vrednost naložbe je znašala 23 tisoč evrov.

KS Steklarna (Frtica)
Zaključila se je investicija v urejanje križišča Taborniška 
pot–Pot Franca Pušnika. Poleg postavitve novega opor-
nega zidu je bila narejena tudi razširitev cestišča, s tem 
pa se je povečala preglednost križišča ter varnost za vse 
udeležence v prometu. 

Svet krajevne skupnosti Steklarna je s to investicijo v višini 
5 tisoč evrov obkljukal prvi projekt, ki je načrtovan v leto-
šnjem letu.
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Drago Ostrovršnik

OSEBNO S
SVETNIKI

1. Kako izgledajo vaša jutra?
Med delovnim tednom moja jutra potekajo po že ustaljenem 
urniku. Vstajam pred peto uro zjutraj, po jutranjem ritualu s 
partnerko skupaj spijeva jutranjo kavico, brez katere si težko 
predstavljam začetek dneva, potem pa sledi odhod v službo. 
Tudi med vikendi vstajam zgodaj, saj zelo rad na balkonu s 
skodelico kave v roki opazujem rojevanje novega dne.
 
2. O čem najpogosteje razmišljate, ko se sami vozite v avtu?
Odvisno od tega, kam se peljem in kako dolga pot je pred 
mano. Ko se vozim v službo, najpogosteje razmišljam o delov-
nem dnevu pred menoj in delovnih nalogah, ki jih moram 
opraviti, ko pa se vozim na dopust ali izlet, pa mi misli naj-
večkrat uhajajo h končni destinaciji, ker je nastop dopusta 
vedno težko pričakovan in ker vem, da ga bom maksimalno 
izkoristil in na kakšen način. Vsekakor pa sem v avtu, seveda 
obvezno ob poslušanju radia, vedno pozoren in osredotočen 
na dogajanje na cesti.

3. Če bi na kavo lahko povabili kogarkoli – koga bi izbrali 
in zakaj?
Kavico s svojimi prijatelji, ko se srečamo, vedno spijem z vese-
ljem, če bi pa moral izbrati eno osebo, bi pa izbral svojega 
najboljšega prijatelja iz časov služenja vojaškega roka, ki ga 
nisem videl že vrsto let.

4. Kateri film ste si nazadnje ogledali v hrastniškem kinu?
To je pa vprašanje, na katerega ne znam odgovoriti … Vem, 
da si že mnogo, mnogo let v hrastniškem kinu nisem ogledal 
nobenega filma, ker nisem ljubitelj obiskov kinodvoran, najbrž 
sem si zadnjega ogledal kot najstnik, naslova se pa več ne 
spominjam. Si pa z veseljem kdaj ogledam kakšno komično 
gledališko predstavo.

5. Katero knjigo trenutno berete in katera je tista, ki vam je 
od prebranih najbolj ostala v spominu?
Odkrito povedano trenutno ne berem nobene knjige, saj 
je obdobje od spomladi do zime čas, ko je treba marsikaj 

postoriti okrog hiše, izredno rad pa preberem kakšno knjigo 
med dopustom in pozimi. Kar nekaj knjig se mi je vtisnilo v 
spomin, izpostavil bi knjigi Draga Jančarja – To noč sem jo 
videl in Margaret Mazzantini – Ne premikaj se.

6. Vaši hobiji?
Kar nekaj jih je; od jeseni do spomladi rad z družino hodim v 
hribe, poleti pa obožujem aktivnosti ob vodi in na njej. Sem 
pa že več kot 40 let član Ribiške družine Hrastnik in se zelo 
rad sproščam z ribiško palico v rokah.

7. Ali imate kakšnega hišnega ljubljenčka ali domačo žival?
Seveda. Sem velik ljubitelj živali, predvsem psov in brez njih 
pri hiši ne gre že od otroštva. Sedaj nam že šesto leto družbo 
delata irski seter Eros in maček Maksi, poleg njih pa je naša 
hišna ljubljenka še bradata agama Živa, vrsta kuščarja, ki 
sicer zavzema svoj prostor v terariju, se pa izredno rada 
pocrklja tudi na rokah. 

8. Kako preživljate konce tedna?
Če je lepo vreme, potem zagotovo vsaj en dan med vikendom 
preživim aktivno v naravi ali pa ga izkoristim za kakšen izlet, 
srečanje z otroki in vnučki, pa tudi skupna družinska kosila 
z otroki so najpogosteje ob vikendih. Če je vreme slabo, pa 
grem običajno s partnerko po nakupih.

9. Kuhate? Katero jed najraje pripravite?
Ja, marsikaj znam skuhati, pa tudi peka mi ni tuja, zagotovo 
pa je priprava golaža moja največja specialiteta.

10. Najljubši kotiček v Zasavju? Kaj bi pokazali prijatelju, ki 
bi iz tujine prišel na obisk k vam v Hrastnik?
Med meni priljubljenimi kotički v Zasavju sta Kal in Mrzlica, 
tja bi tudi zagotovo odpeljal prijatelja, če bi bil ljubitelj hribov. 
Zagotovo pa bi mu pokazal tudi graščino Vila De Seppi, pova-
bil bi ga pa tudi na ogled ptic ujed v vasico Retje, ki se nahaja 
med Hrastnikom in Trbovljami.

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

12. Če bi bili superjunak, kakšna bi bila vaša supermoč?
Upočasniti življenjski tempo in ritem in omogočiti vsem poš-
tenim ljudem, ki so pripravljeni delati in ki delajo, človeku 
dostojno življenje.

OSEBNO S SVETNIKI
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1. Kako izgledajo vaša jutra?
Po jutranji telovadbi in zajtrku pregledam urnik z obveznostmi, 
ki mi jih nalagajo funkcije: podžupanje, občinske svetnice 
in predsednice Sveta za invalide pri Občini Hrastnik. Vsak 
začetek dneva je pester in zanimiv, poln različnih izzivov, ki 
mi zapolnijo ves dan, včasih tudi vikende.

2. O čem najpogosteje razmišljate, ko se sami vozite v avtu?
Z mislimi grem skozi posamezne projekte, ki se odvijajo, in 
razmišljam, ali lahko še kje kaj izboljšam, naredim več za ljudi 
v naši lokalni skupnosti. Velik izziv mi je tudi povezovanje ljudi 
v našem lokalnem okolju, zato namenim temu veliko svojega 
razmišljanja in energije.

3. Če bi na kavo lahko povabili kogar koli – koga bi izbrali 
in zakaj?
Odvisno od trenutka. Mogoče Ano Roš, ki je naša rojakinja, 
da bi nam postavila smernice kulinarike v naši dolini. Ali pa 
kar 3 ministre: za okolje in prostor, infrastrukturo ter gospo-
darskega, jih peljala na ogled rudarske industrijske dediščine 
ter jih ob kavi prepričala, kako smo z obnovo že začeli, pot-
rebujemo pa njihovo podelitev dovoljenja v imenu države, da 
lahko uporabljamo ‘jamo’ za turistične namene.

4. Kateri film ste si nazadnje ogledali v hrastniškem kinu?
Joj, zdaj ste me pa dobili. Dolgo je že tega.

5. Katero knjigo trenutno berete in katera je tista, ki vam je 
od prebranih najbolj ostala v spominu?
Jan Nemec Zgodovina svetlobe, ki jo je prevedla Tatjana 
Jamnik, Sovretova nagrajenka leta 2019. V spominu pa mi je 
ostala Če ubiješ oponašalca, pisateljice Lee Harper, ki obrav-
nava najbolj bolečo zgodovino naroda: namreč zgodovino 
suženjstva na ameriškem jugu.

6. Vaši hobiji?
Predvsem mi je všeč moje aktivno življenje, da lahko na eni 
strani v lokalnem okolju sodelujem pri raznih projektih in skozi 
te pomagam našim občankam in občanom v lokalnem okolju 
k bolj kakovostnemu življenju. Rada pa se sproščam s kole-
sarjenjem, plavanjem, hojo, vrtnarjenjem.

7. Ali imate kakšnega hišnega ljubljenčka ali domačo žival?
Žal smo ga imeli 19 let, letos junija pa smo našega Kokota, 
papigo nimfo, izgubili, poginil je.

Vojka Šergan

8. Kako preživljate konce tedna?
V večini delovno. Če pa je le mogoče, skočiva z možem na 
morje, pozimi pa na smučanje.

9. Kuhate? Katero jed najraje pripravite?
Z velikim veseljem kuham. Prisegam na lokalne sestavine 
in vsaka jed mora biti sveže pripravljena in okusna. Rada 
pripravljam sveže ribe, ki jih nabavimo pri lokalnih ribičih, na 
zelenjavi in krompirju v pečici – za oblizniti prste.

10. Najljubši kotiček v Zasavju? Kaj bi pokazali prijatelju, ki 
bi iz tujine prišel na obisk k vam v Hrastnik?
Na Podkumu Pr’Čop mi je najljubše – vrhunska kulinarika, 
prijazni in ambiciozni gostitelji v čudoviti naravi. V Hrastniku 
bi ga peljala po poteh steklarjev in rudarjev. Seznanila bi 
ga z dogodki, kot so Rdeči revirji, festival delavskega filma 
Kamerat, Funšterc, lutkovne predstave, ki so povezani z našo 
rudarsko- steklarsko industrijsko dediščino, in mu pokazala, 
kako smo začeli s prenovo posameznih objektov: Mlakarjevo 
stanovanje, kjer se nahaja še vsa oprema tedanje rudarske 
družine, kompresorske postaje, strojnice, ki je postala muzej 
uporništva v Zasavju. V prenovljenem TIC-u pa bi si lahko kupil 
spominke, npr. nakit iz ‘kulma’, steklarske izdelke ...

11. Brez katerega izuma si ne predstavljate življenja? 
Odvisno, v katerem življenjskem obdobju si. Ko sem postala 
mama, so bile to papirnate plenice, saj prihranijo ogromno 
časa, da se lahko posvetiš otroku. Danes pa je izumov in izbolj-
šanja kakovosti življenja na veliko področjih. Digitalizacija pa 
nam bo sploh spremenila življenje v prihodnosti. Ja, težko je 
to opredeliti v času računalnikov, robotov in ko imaš svet na 
dlani.

12. Če bi bili superjunakinja, kakšna bi bila vaša supermoč? 
Mojo supermoč bi uporabila za to, da bi ljudem pomagala 
do bolj kritičnega razmišljanja, da bi sami več raziskovali, se 
učili, družili z različnimi ljudmi in šele potem presojali. Da bi se 
veselili uspehov drugih. Da bi postali družba spoštovanja, ki bi 
ga dosegli z boljšo komunikacijo. Da je od naše povezovalne 
sposobnosti v naši občini odvisna naša skupna prihodnost.

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
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Na pobudo Študentske organizacije Univerze v Mariboru 
(ŠOUM) se že več kot dve desetletji vsakoletno zbere 
skupina študentov, ki pod imenom Študentska delovna 
brigada prostovoljno pomaga prebivalcem krajev, ki so jih 
prizadele naravne nesreče ali pa so demografsko ogroženi. 
Gre za enega največjih prostovoljnih dogodkov v Sloveniji, 
na katerem je do sedaj sodelovalo že preko tisoč študen-
tov, ki so skupaj opravili več kot 60 tisoč prostovoljnih 
ur. Letos so se mladi brigadirji odločili, da teden dni v 
poletnem času preživijo v Hrastniku, in tako je med 16. 
in 22. julijem v naši občini potekala že 22. Študentska 
delovna brigada.

Avtorica: Rebeka Kupec  •  Foto: arhiv Študentske delovne brigade

NOVICE

Študentska delovna 
brigada v Hrastniku

Na 'štircu', prostoru med teniškim igriščem in čebelarskim 
domom, je Hrastnik gostil 35 delovnih študentov in pro-
stovoljcev, ki so si tam postavili prostor za kampiranje in 
shranjevanje materiala ter delovne opreme in orodja. 
Zaposleni v osnovnošolski kuhinji so jim pripravljali tri obroke 
dnevno, dostavljal pa jih je KRC Hrastnik. Za dobavo in prevoz 
materiala in opreme, ki so jo pri delu uporabljali brigadirji, je 
skrbela Komunala Hrastnik.

Obnavljali, popravljali, urejali in barvali so na več lokacijah. 
»Prebelili smo notranje prostore in obnovili zunanjost čebe-
larskega doma, prebarvali klopi, napušč in zamenjali zaščitno 

Pozitivne energije več deset mladim prostovoljcem ni manjkalo. 

Brigadirjev na deloviščih ni zaustavilo nič, 
lotili so se celo čiščenja potoka. 

Mladi brigadirji so čebelarskemu domu nadeli osveženo podobo. 
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mrežo pri teniškem klubu. Urejali smo okolico in zbrusili ter 
prebarvali celotno ograjo na pešpoti od Naselja Aleša Kaple 
do glasbene šole, v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije pa 
smo čistili in markirali planinske pešpoti v občini,« je povedal 
predstavnik vodstva brigadirjev. Najtežje delovišče pa jim je 
predstavljala vzpostavitev nove pešpoti med Hrastnikom in 
Dolom, ki poteka nad Lešo in Brnico. 

Pridnim študentkam in študentom do živega ni moglo priti niti 
neurje, ki jih je presenetilo drugi in tretji dan bivanja v občini. 
V nedeljo njihov tabor navkljub vsem izkopanim jarkom ni 
bil kos tako obilnemu deževju, a je marsikdo od občank in 
občanov stopil do njih in jim ponudil pomoč, lokalni podjetnik 
celo možnost, da prespijo v njegovih poslovnih prostorih. Za 
prenočišče sta pravočasno poskrbela Občina Hrastnik in KRC 
Hrastnik, tako da so brigadirji dve noči preživeli v športni 
dvorani. Dež jim je za nekaj dni otežil pogoje na vseh delo-
viščih, vendar so kljub temu pred odhodom uspeli zaključiti 
vsa načrtovana dela. S svojim trudom in pozitivno energijo 
so Hrastniku dali izjemno veliko.

Občina Hrastnik se zahvaljuje občankam in občanom, da ste 
pridne študente tako lepo sprejeli, in za vso pomoč, ki ste jim 
jo bili pripravljeni ponuditi. Hrastničanke in Hrastničani smo s 
tem pomembnim projektom znova dokazali, da smo izjemno 
srčni ljudje, ki znamo stopiti skupaj, ko je to potrebno.  

Urejanje dobrega kilometra hrastniške pešpoti. 

Sprejem brigadirjev in nagovor župana 
Občine Hrastnik Marka Funkla.

Nova miss Slovenije okronana v Hrastniku
Avtorica: Rebeka Kupec  •  Foto: Branko Klančar

Že v drugi polovici lanskega leta je Občina Hrastnik v svojih 
objavah nekajkrat namignila, da bo finalni izbor za miss 
Slovenije 2020/21 v letu 2021 potekal v Hrastniku. Na poti do 
izbora je v sodelovanju s projektom Miss Slovenije občina 
organizirala in izvedla več dogodkov – dekleta so se v lanskem 
oktobru udeležila Sovretovega pohoda, pred novoletnimi 
prazniki pa so na daljavo izdelala marionetne lutke, ki so bile 
licitirane v dobrodelni dražbi, katere 
izkupiček je bil namenjen družinam 
v stiski. Februarja, ko se je bilo v luči 
mehčanja ukrepov v zvezi z epidemijo 
spet možno zbirati v skupinah, je bilo 
izvedeno dobrodelno kuhanje tradici-
onalnih zasavskih jedi, ki so jih dekleta 
pripravila za socialno ogrožene in sta-
rejše občanke in občane. 

Spremljevalne aktivnosti v občini 
Hrastnik so bile sklenjene s finalno pri-
reditvijo za miss Slovenije 2020/21, ki 
je potekala v nedeljo, 27. junija 2021. 

Prireditev je potekala v kompresorski postaji nad vhodom v 
jamo. Izmed 15 finalistk je miss Slovenije 2020/21 postala Maja 
Čolić iz Ribnice. Dobitnica naziva 1. spremljevalka je postala 
Lina Jenšac, naziva 2. spremljevalka pa Neža Simčič. Z dogod-
kom sta Miss Slovenia for Miss World ter Občina Hrastnik skupaj 
z društvi in javnimi zavodi sklenili izbor slovenske predstavnice 
za izbor za miss sveta 2021, ki bo potekal konec leta v Portoriku.
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Avtorica: Mateja Jecl  •  Foto: arhiv Rotary kluba Zagorje Kum

Zasavski Rotary klub Zagorje Kum, ki je v Zasavju poznan po 
svojem humanitarnem, izobraževalnem in kulturnem delu v 
lokalni skupnosti in ki združuje člane iz vseh treh zasavskih 
občin, je letos že deveto leto zapored organiziral druženje 
otrok v Taboru Mojca v Dolenjskih Toplicah. Gre za eno izmed 
lepših zgodb njihovega delovanja, ki jo že nekaj let podpira 
tudi Občina Hrastnik in s tem udeležbo omogoči tudi hra-
stniškim otrokom.  

Udeležbo na taboru so letos tako ponovno omogočili zasa-
vskim učencem. »Letos smo imeli dvanajst učencev osnovnih 
šol iz širšega Zasavja, vse od Radeč do Litije, tudi učenca 
posebnega programa vzgoje in izobraževanja iz Osnovne 
šole dr. Slavka Gruma iz Zagorja ob Savi. Zaradi koron-
skih razmer pa letos prvič ni bilo učencev iz krajev naših 
pobratenih Rotary klubov Brčko, Zrenjanin, Ulcinj in Doboj,« 
pove Janez Lipec, član zasavskega Rotary kluba ter guverner 
Districta 1912 Slovenija in Severna Makedonija v letu 2018/19. 

Prav mednarodna udeležba je sicer dodatna vrednost pro-
jekta, saj se otroci lahko srečajo z vrstniki iz drugih držav in 
v praksi spoznajo pomembnost povezovanja in spoštovanja, 
ne glede na meje držav. V taboru, ki otrokom nudi sproščeno 
preživljanje počitniških dni v neokrnjeni naravi in mogočni 
senci tabornih dreves, so preživeli teden dni. 

In kaj so o taboru povedali zasavski otroci? 
»V času, preživetem v taboru, smo sklepali nova prijateljstva 
in pridobivali nove spretnosti. Vsak dan smo naredili izdelek, 
ki nas bo spominjal na najrazličnejša doživetja. Vsi mentorji in 
mentorice so nam bili vedno pripravljeni pomagati, pokazali 

Zasavski otroci stkali pristne vezi, ki bodo živele dalje 
Deveto druženje zasavskih otrok v Taboru Mojca

pa so tudi svojo veliko potrpežljivost. Sami sebi pa smo doka-
zali, da smo vedno pripravljeni pomagati drug drugemu, ne 
glede na to ali se poznamo en dan ali pa deset let. Doživetja 
v Taboru Mojca so bila res nepozabna izkušnja in upam, da 
bom to izkušnjo lahko ponovno doživela drugo leto, a tokrat 
v vlogi mentorice,« je po taboru svoje vtise strnila učenka Eva. 

Podobno dobro izkušnjo je imel tudi Robert. »Najprej me je 
skrbelo, kako bo, ker ne bom nikogar poznal. Ta skrb pa je 
izginila že takoj prvi dan, saj smo se z drugimi udeleženci iz 
Zasavja takoj ujeli in bomo ostali v stikih tudi naprej. Niti en 
dan mi ni bilo dolgčas. Doma veliko časa preživim na tele-
fonu, na katerem igram igrice, vendar v taboru ni bilo časa za 
to, in priznati moram, da telefona niti malo nisem pogrešal. 
Obisk gasilcev in reševalcev nam je popestril dneve. Tudi 
kopanje v bazenih je bilo super. Žar piknik zadnji večer in živa 
glasba pa sta se mi zdela krasen zaključek našega druženja. 
Resnično sem užival in čas je prehitro minil. Čez kakšno leto, 
če bo možnost, se bom z veseljem vrnil kot pomočnik. Upam, 
da boste nadaljevali s tem projektom.«

Tudi odzivi staršev udeležencev so enako pozitivni, saj so 
enotnega mnenja, da so se otroci domov vrnili polni izredno 
pozitivnih vtisov, obogateni z novimi izkušnjami ter opre-
mljeni z novimi prijateljstvi. S tem se strinja tudi mati fantka 
Davida, ki je bil eden od udeležencev: »Po besedah vodje 
vzgojiteljev na taboru so se naši otroci (v sklopu Rotaryja) 
zares trdno povezali in stkali pristne vezi, kar danes – v svetu 
napredujoče tehnologije in površinskih odnosov – ogromno 
pomeni.«

Takšni odzivi pa zasavskemu Rotary klubu ter občinam, ki 
projekt podpirajo, dajejo potrdilo, da gre za srčen projekt, 
predvsem pa jim daje zagon za organizacijo že jubilejnega 
desetega tabora. 
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Letno srečanje zasavskih prostovoljcev 
programa Starejši za starejše

Avtorica: Jerica Laznik

Tako, pa nam je uspelo izpeljati naše srečanje, ki smo ga zaradi 
enoletne prekinitve z veseljem pričakovali. Ta srečanja vedno 
prinesejo nova prijateljstva, vesela snidenja, izmenjave izkušenj 
in dobrih praks ter iskrenje novih idej in načinov, da se tudi v 
teh korona časih lahko podružimo in nudimo pomoč našim 
starejšim uporabnikom. Predvsem pa je to dan za veselje, petje 
in širitev dobre volje ter širokih nasmehov.

In tako je tudi bilo. Dobili smo se v prijetnem okolju, ki premore 
nadvse prijazne ljudi – Pr Čop na Podkumu. Šef Lojze s svojo 
dobro uigrano ekipo je poskrbel, da je bilo naše druženje raz-
gibano, da smo ob okušanju dobrot zaprli oči od ugodja in 
pozabili na vsakdanje skrbi.

S svojim prihodom nas je razveselila naša vodja programa 
SzS na ZDUS Rožca Šonc, ki nam je namenila lepe besede 
vzpodbude in zahvale za opravljeno prostovoljsko delo, ki se še 
posebej pozna in ceni v času preventivnih ukrepov in epidemije 
covida-19. Prostovoljcev pri svojem delu ni ustavil niti virus in 
pokazali so, kako resničen je izrek – kjer je volja, tam je pot.

S svojim prihodom, prijaznimi pozdravi, vzpodbudnimi in 
pohvalnimi besedami so nas razveselili tudi predsedniki društev 
upokojencev Zagorja ob Savi, Hrastnika, Litije, Šmartnega pri 
Litiji in Gabrovke. Mislim, da je to izjemno dobra praksa, ki bo 
naše poslanstvo še bolj okrepila in delo prostovoljcev programa 
naredila še bolj prepoznavno v lokalnem okolju in širše.

Hrastničan Rok Hafner 
postal evropski univerzitetni debatni prvak

Avtorica: Mateja Jecl  •  Foto: osebni arhiv

V začetku avgusta je v Španiji potekalo Evropsko študentsko 
debatno prvenstvo 2021 (EUDC 2021), na katerem sta evropska 
prvaka v kategoriji ESL (angleščina kot drugi jezik) postala 
Hrastničan Rok Hafner in Filip Korošec! Izjemna zmaga dvo-
jice pa ni bil edini uspeh prvenstva – Rok je slovensko zmago 
namreč okronal še s 7. mestom med najboljšimi posameznimi 
govorci v omenjeni kategoriji. Gre za resnično velik uspeh mla-
dega Hrastničana. Ob povratku s tekmovanja mu je čestital 
tudi župan Marko Funkl. 

Tekmovanje je organizirala Univerza Juan Rey Carlos v Madridu, 
potekalo pa je v »hibridnem« formatu. »Hibridni format pomeni, 

da so nekatere ekipe bile v Madridu, nekatere pa doma, tako 
da je nekaj debatnih dvobojev potekalo tudi s pomočjo spletnih 
platform,« pove hrastniški debater. 

Na turnirju je sodelovalo najboljših 136 dvočlanskih ekip iz 
celotne Evrope, 67 od teh v kategoriji ESL. Pot do zmage tako 
ni bila lahka. »S Filipom sva morala na poti do zmagovalnih sto-
pničk najprej uspešno opraviti z devetimi preliminarnimi krogi, 
nato pa zmagati še v izločilnih »bojih«, v katerih se je pomerilo 
8 najboljših ESL ekip, kar nama je omogočilo vstop v finale.« 
Finale, v katerem sta spisala študentsko debatno zgodovino. 

Na poti do naslova evropskih prvakov sta med drugim prema-
gala ekipe iz naslednjih univerz: Dunaj, Cambridge, Tel Aviv, 
University College London, St. Petersburg, Imperial College, 
King's College, Glasgow. Ob vsem tem pa sta morala pokazati 
tudi ogromno znanja, saj so debatne teme pokrivale raznolika 
področja (politika, narava, družba …). 

Rok Hafner je sicer študent in član Debatnega društva Univerze 
v Ljubljani, svojo pot debaterja pa je pričel kot dijak v Debatnem 
klubu Logos na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje. 
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GLASBENA ŠOLA Vsebino pripravlja Glasbena šola Hrastnik

Pozdravljena jesen
Avtorica: Tjaša Šketako Razpotnik

Tudi poletne ležernosti je enkrat konec, zato se ponovno jav-
ljamo iz šolskih klopi. Otroci in učitelji smo pridno nabirali 
kondicijo za novo šolsko leto, učitelji pa smo pred začetkom 
šolskega leta opravili tudi nekaj izobraževanj. Znanje smo 
izpopolnjevali na daljavo, pa tudi gasili smo! No, v okviru 
rednega izobraževanja o požarni varnosti  smo pogasili 
manjši požar, pa ne na daljavo, da ne bo pomote.

Nekaj otrok smo razveselili tudi z glasbenimi delavnicami, 
kjer smo jim predstavili različne instrumente, nato pa smo 
celo skupaj zaigrali na Orffova glasbila in jim tako prikazali 
občutek igranja v komorni ali orkestralni zasedbi. Delavnice 
so bile brezplačne, le predhodno se je bilo treba prijaviti, zato 
bi si želeli nekaj več prijav, prav tako tudi pri samih vpisih v 
glasbeno šolo. 

V šoli trenutno celoten pouk poteka v živo in stiskamo pesti, da 
tako tudi ostane. Zato upoštevajmo pravila in se spoštujmo.

KNJIŽNICA Vsebino pripravlja Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik

Kaj se bere

Jamie Oliver – avtor največjih mednarodnih uspe-
šnic s področja kuharije – se vrača z najokusnej-
šimi jedmi iz zelenjave. Še nikoli si nismo tako pri-
zadevali, da bi zaužili več zelenjave, bodisi zaradi 
zdravja, stroškov ali skrbi za naš planet.

Knjige iz serije Gozdne filozofije Jazbeca Božidar-
ja opisujejo, kako jazbec s svojo gozdno modrostjo 
pomaga reševati vsakodnevne izzive sodobnih ot-
rok in staršev. V zgodbi DAN in NOČ pomaga zve-
čer zaspati, za tisti del dneva, preveč živahnima 
otrokoma.

Čeprav ima vse prvine kriminalke, gre v romanu 
Tramp tudi za premislek o socialnem protestu. Glav-
na junaka, ali bolje antijunaka, v kafiču ugotovita, da 
sta zavozila življenje in da najbrž ne bosta več doži-
vela česa velikega, še manj pa, da se bosta finančno 
postavila na noge. Zato se domislita ugrabitve kot 
edine možnosti, ki bi jima prinesla soliden finančni 
status. Ker pa z ugrabitvami nimata izkušenj, mora-
ta najprej izvesti ugrabitev za vajo …

Jamie Oliver: 
Vegi: preproste in okusne 
jedi za vsakogar

Rok Stritar: 
Gozdna filozofija jazbeca 
Božidarja: Dan in noč

Jernej Dirnbek: 
Tramp

Lokacija: oddelek za odrasle
Zvrst: neleposlovje za odrasle
Strani: 309
Leto izdaje: 2021
Založba: Založba Mladinska knjiga

Lokacija: oddelek za mladino
Zvrst: otroška zgodba
Strani: 40
Leto izdaje: 2021
Založba: Kibuba, Ljubljana

Lokacija: oddelek za odrasle
Zvrst: roman
Strani: 187
Leto izdaje: 2021
Založba: Litera Maribor
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Operacija »Vsaka oljna kapljica šteje!«   
V Zasavju se zavedamo, kako pomembno je 
za nas in naše okolje pravilno ravnanje 
z odpadnim jedilnim oljem. Zato smo v 
vseh treh občinah komunalna podjetja 
zadnja leta že namestila zbiralnice za 
odpadno jedilno olje, skupna operacija 
zasavskih komunalnih podjetij »Vsaka 
oljna kapljica šteje!« v okviru partnerstva 
LAS Zasavje pa projekt nadgrajuje in ga 
želi z dodatnimi aktivnostmi čim bolj približati 
občanom. 

Glavni namen operacije je dolgoročno vzpostaviti sis-
tematično zbiranje odpadnega jedilnega olja ter zbrano 
olje koristno uporabiti. Rezultati operacije bodo naslednji: 
manjša obremenitev pitne vode z odpadnim jedilnim oljem, 
manjša obremenitev kanalizacijskih sistemov in čistilnih 
naprav ter s tem nižji stroški delovanja in čiščenja javnega 
komunalnega sistema, višja ekološka ozaveščenost prebival-
stva ter višja kakovost življenja. 

Večina aktivnosti v okviru operacije se bo odvila v septembru 
2021. Komunalna podjetja bomo po občinah postavila 

KOMUNALAVsebino pripravlja Komunala Hrastnik

dodatne ulične zbirne 200-litrske posode za 
zbiranje odpadnega jedilnega olja, gospo-
dinjstvom se bodo razdelile gospodinjske 
posodice 3,5 l (ročke) za zbiranje odpa-

dnega jedilnega olja, v osnovnih šolah se 
bodo izvedle izobraževalne delavnice na 

to temo in otroci bodo na teh delavnicah iz 
odpadnega jedilnega olja izdelovali svečke … 

Poskrbeli bomo za izdelavo celostne grafične 
podobe operacije in tisk zloženk o odpadnem 

jedilnem olju, ki jih bodo prejela vsa zasavska gospo-
dinjstva, ter za medijske objave.

V poletnih mesecih je 
potekala nabava uličnih 
posod in gospodinjskih 
posodic (ročk) za odpa-
dno jedilno olje, v 
septembru in oktobru 2021 
pa bodo organizirane 
ostale predvidene aktiv-
nosti, s katerimi bomo 
naše uporabnike redno 
seznanjali v medijih, na 
spletnih straneh vseh treh 
komunalnih podjetij in v 
obvestilih poleg položnic.

Prepričani smo, da bodo naše aktivnosti zanimive in koristne 
ter bodo občutno prispevale k manjšemu obremenjevanju 
okolja, kanalizacije in čistilnih naprav zaradi neustrezno zavr-
ženega odpadnega jedilnega olja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj  (ESRR, http://www.
eu-skladi.si).

V Hrastniku bomo namestili tri nove ulične 
zbirne 200-litrske posode za zbiranje 
odpadnega jedilnega olja na naslednjih 
lokacijah: v naselju Novi Log, v naselju 
Abeceda in za cerkvijo v Hrastniku. 
Gospodinjstvom se bo razdelilo 2000 
kosov posodic 3,5 l za zbiranje odpadnega 
jedilnega olja. Posodice se bodo prevzemale 
v tajništvu Komunale Hrastnik d.o.o.
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KRC Vsebino pripravlja KRC Hrastnik

Letovanje otrok v Savudriji

Počitniške dejavnosti

Avtor: Lilijana Oplotnik (OZPM)

Avtor: OZPM, VGC

Občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik je tudi letos 
organizirala letovanje hrastniških otrok. Sedeminštirideset 
predšolskih otrok in osnovnošolcev se je 13. julija 2021 v 
spremstvu sedmih vodičev – spremljevalcev odpravilo v 
Savudrijo, v hostel Center. Hostel leži v senci dreves in je le 
nekaj deset metrov oddaljen od obale. Vsakodnevno plavanje, 
čofotanje in različne igre v vodi so otroke razveseljevali in 
navduševali. Poleg tega so imeli za rekreacijo na razpolago 
športne površine, kjer so se občasno pomerili tudi v različnih 
športnih igrah. Bolj ustvarjalni so se lahko udeleževali zani-
mivih delavnic in tam je imela njihova domišljija prosto pot. 

Otroci so aktivno preživljali počitniški čas. In kar je najpo-
membneje, vse to so počeli v družbi vrstnikov. Spletla so se 
številna nova prijateljstva, ki trajajo še danes. Kljub občas-
nemu domotožju so si bili na koncu enotni – bilo je lepo in 

V času poletnih počitnic smo nekatera društva in zavodi 
pripravili različne dejavnosti za otroke, ki smo jih časovno 
uskladili, da so se otroci lahko udeležili vseh dejavnosti, ki so 
jih zanimale.

Večgeneracijski center Zasavje in Mladinski center Hrastnik sta 
za otroke in mlade pripravila različne ustvarjalne delavnice, 
izdelovali so nakit z Niko Žnidar, izdelali prvo knjigo s Klaro 
Šlenc, risali po kamenčkih in celo izdelali mini gledališče. 
Veliko časa pa so posvetili tudi športnim aktivnostim – z Nives 
Jakopič so tako otroci in mladi igrali košarko, odbojko na mivki, 
badminton, speedminton in različne igre v naravi.  

Občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik je otroke v začetku 
julija popeljala na kopanje na bazen v Trbovlje, na pravo 

deset dni je kar prehitro minilo. Nekateri so si že obljubili, da  
se naslednje leto spet srečajo na letovanju. Družba vrstnikov 
in različne dogodivščine bodo pri »savudrijskih« počitnikarjih 
še dolgo ohranjale lepe spomine. 

osvežitev v tistih vročih dneh. Sledili je obisk Polhograjskega 
doživljajskega parka v Polhovem Gradcu. Popotovali smo po 
pravljično domišljijski deželi, ki ima svoj začetek v Polhograjski 
graščini, otroci pa so polhu pomagali najti novi dom. Ob 
tem so jih na poti pričakale velike lesene skulpture gozdnih 
živali, lesene hišice, otroški čebelnjak, živalska pošta, jazbina, 
didaktični elementi in še in še.

Tudi na domači kraj nismo pozabili, zato smo na Kovku smo 
obiskali Mišin dol, kjer nas vedno prijazno sprejmejo. Družili 
smo se s konji, jih negovali, jahali skozi gozd … in preživeli pri-
jetno dopoldne v naravi. Domače okolje sicer dobro poznano, 
a vedno ga je prijetno na novo odkrivati, kar smo tudi sto-
rili. Od Mlakarjevega stanovanja smo se odpravili po »poti 
Srečno«, ki ohranja rudarsko dediščino. Pri pomembnih kul-
turno-zgodovinskih točkah stojijo informativne table, kjer smo 
se seznanili z rudarsko zgodovino kraja, spoznali, kakšno je 
bilo življenje v starih rudarskih časih, izvedeli marsikaj novega, 
vmes pa se tudi malo poigrali …

Naslednje pravo doživetje za bolj adrenalinske otroke je bil 
obisk pustolovskega parka Geoss na Vačah, kjer smo preiz-
kusili svoje spretnosti in pogum. Kar naporno je bilo … Prosti 
koncu počitnic smo se odpeljali še v Tropsko hišo v Celje. 
Spoznali smo veliko vrst živali iz različnih koncev sveta, Azije, 
Afrike, Arizone, predela Amazonke ter tudi nekaj hišnih ljub-
ljenčkov, ki so nam že poznani. 

Počitnice so minile, otroci so se zopet vrnili v šolske klopi … 
Zdaj pa čakamo na naslednje počitnice in ponovno druženje.
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KRCVsebino pripravlja KRC Hrastnik

Rdeči revirji
Festival Rdeči revirji je letos dopolnil že 19 let. Kljub spre-
menljivim razmeram organizatorji niso obupali. Festival so 
razdelili na dva dela in tako vseeno ponudili pestro ume-
tniško dogajanje. 

V mesecu juniju je potekala glavnina festivala, takrat je 
festival otvorila Pihalna godba Steklarna Hrastnik, temu je 
sledila plesno gledališka predstava idejnega vodje festivala, 
Branka Potočana. Festivalski vikend je tako prinesel interak-
tivne gledališke predstave, ulične nastope, akrobatski cirkus, 
koncerte, okroglo mizo in še mnogo več.

Zaključek festivala pa je potekal v začetku septembra. 
Obiskovalci so se lahko navduševali nad plesno gledališko 
predstavo Vitkar zavoda in Branka Potočana, Zarjavele 
trobente, ter komično ognjažo  Čupakabre, Lučka v temni 
deželi.

Se spomnite cepljenja proti črnim kozam v prejšnji državi? 
Cepljeni smo bili vsi in tako bolezen ustavili. Spraševali se 
nismo veliko. Kar se mora za dobro nas in vseh drugih, se 
mora. Danes pa se ne pogovarjamo o tem, da je bolezen 
covid-19 škodljiva in smrtonosna, pogovarjamo se o tem, da 
je cepljenje škodljivo. Kot da bolezen ne obstaja. Kot da ne 
živimo na istem svetu. 

Naj bo sporočilo zelo jasno: necepljeni smo nezaščiteni.  
Nihče se ne vpraša o spornosti avtomobilskih zavaro-
vanj. Zavarovanje vozila je obvezno in plačujemo ga vsi, 
ki imamo vozilo v lasti. Ne sprašujemo se, zakaj. Ne pišemo 
na Ustavno sodišče. Ne protestiramo proti zavarovanju 
vozil. Zavarovanje vozila pomeni, da je vozilo zavarovano 
v primeru, če se zgodi nesreča. Torej je zavarovano pred 
škodnim primerom. 

Necepljeni smo nezaščiteni
Avtor: Gregor Pajić, direktor ZD Hrastnik

Pri cepljenju je podobno. Cepljeni smo zaščiteni. Cepimo 
se zato, da smo zavarovani pred škodo, ki se imenuje virus. 
Lahko ga dobimo, lahko ga ne dobimo. Če zbolimo cep-
ljeni, v veliki verjetnosti ne bomo imeli hujših bolezenskih 
znakov. Če zbolimo necepljeni, je velika verjetnost za hujše 
bolezenske znake ali celo smrt. Smrti pa je bilo v Sloveniji 
in v svetu preveč. 

Cepljenje je edino učinkovito sredstvo za zaustavitev širjenja 
virusa in normalno življenje. Prav tako je bilo desetletja nazaj 
pri bolezni črnih koz. Predvsem kot svobodno razmišljujoč 
človek, občan Hrastnika, sosed, prijatelj, znanec vse necep-
ljene pozivam – cepite se. Za zavarovanje svojega zdravja 
in tudi zdravja ljudi okrog vas.

ZDRAVSTVENI DOM



26     •     Hrastov list št. 33     •     Oktober 2021

MLADI Vsebino pripravlja Mladinski center Hrastnik

Ljubitelji glasbe in umetnosti 
iz cele Slovenije so se zbrali v Hrastniku 

Avtor: Klub Šoht  •  Foto: arhiv Kluba Šoht

V Hrastniku smo po dveh letih ponovno gostili Hï Festival. 
Obiskovalci iz celotne Slovenije so se lahko v objemu našega 
zgodovinskega rudnika prepustili dvodnevnemu dogajanju. 
Povezava med glasbo in digitalno umetnostjo je napolnila 
koncertno prizorišče in poskrbela, da se je še daleč naokrog 
govorilo o našem malem kraju.

Organizatorji letošnjega Hï Festivala smo za uspešno 
izvedbo preživeli veliko ur v Klubu ŠOHT in Mladinskem 

centru Hrastnik. Med delom smo ob kratkih odmorih pose-
deli pred našimi pisarnami. Lepo je bilo videti, kako ste se 
sprehajali mimo in z nami spregovorili. Vaše zanimanje 
in spodbudne besede so ob delu dale še dodaten zagon! 
Fenomenalno je čutiti podporo domačega kraja!

Dogajanje se je pričelo v petek, 13. avgusta, ob 10. uri 
dopoldan, ko smo z odprtjem kampa Hï Village uradno 
otvorili letošnji Hï Festival. Veliko športnih aktivnosti, spro-

ščeno druženje, prijetna poletna 
vročina in hladna pijača najbolje 
opišejo dogajanje v kampu. Vrhunec 
prvega dneva je bila zagotovo otvo-
ritev večernega dela festivala. Glavni 
oder New Vision Arena je postregel z 
divjimi Tabuji in nostalgičnimi Rock 
Partyzani. Prav domačini ste prvi dan 
poskrbeli za nepozabno vzdušje in še 
danes nas veseli, da smo vas srečali 
v takšnem številu. Petkovo doga-
janje je še dodatno popestril drugi 
elektronski oder PULSE Vibracije. Na 
njem so štirje slovenski producenti in 
DJ-ji iz Štajerske poslušalce dolgo v 
noč zabavali ob avtorski in svetovno 
znani glasbi.
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MLADIVsebino pripravlja Mladinski center Hrastnik

Delavstvo na preseku zgodovine in prihodnosti

Foto: Branko Klančar

V letošnjem juliju je bil premierno izpeljan KAMERAT, edini 
festival delavskega filma v Sloveniji in eden redkih tovrstnih na 
svetu. V treh dneh se je skozi film kot orodje družbene kritike 
raziskovalo položaj delavstva na presekih med zgodovino 
in prihodnostjo, vprašanja spreminjajočega koncepta dela 
in delavskih pravic v raznolikih družbeno-ekonomsko-teh-
noloških kontekstih. 

Projekcije filmov so bile izpeljane na 
treh svojevrstnih lokacijah – v rudni-
ški jami, kompresorski postaji in bivši 
rudarski kopalnici (vašhavi).

»Ogledali smo si 13 filmov, ki so bili 
razdeljeni po programskih sklopih. 
Vendar nismo ostali samo pri projekci-
jah. Povezali smo se s sindikati, gibanji, 
aktivisti, umetniki in delavci v kulturi in 
skupaj z njimi izpeljali bogat spremlje-
valni program z okroglimi mizami in 
pogovori,« nam je povedala delovodja 

Festival delavskega filma Kamerat

in koordinatorka ekipe Kamerat festi-
vala, Nina Kavzar.

 V času festivala se je v Hrastniku odprla 
tudi nova galerija – Galerija Mašinhaus, 
v kateri je na ogled razstava Uporništvo 
v Zasavju, ki je nastala v sodelovanju z 
Zasavskim muzejem Trbovlje, pozdravili 
pa so tudi izid knjige Maruše Stoklasa 
Drečnik z naslovom Kvuln, glažuna in 
še kaj.

Festival je tkal prijateljstva tudi čez 
mejo. Otvoritve festivala so se udele-
žili britanska veleposlanica v Sloveniji 

Tiffany Sadler, priznani srbski režiser Želimir Žilnik ter direktor 
fotografije Karpo Godina. 

»Odzivi gostov in obiskovalcev so bili zelo pozitivni, kar nam 
je dalo nov zagon, tako da ekipa Kamerata že snuje nove 
načrte za prihodnje leto,« je za konec še dodala Kavzarjeva.

Ekipa festivala

Filmska projekcija v vašhavi

Poleg slovenskih pop rock skupin in house ritmov na drugem 
odru je bilo možno ob sprehodu po festivalskem prizorišču 
zaslediti še kulturni del festivala. Še posebej smo ponosni, da 
smo skupaj podprli mlado digitalno umetnico in ilustratorko 
Katjo Škorjanc, ki deluje pod umetniškim imenom Katie Shock. 
Katja je celotno grafično podobo festivala ilustrirala ter za njo 
porabila več kot 20 ur.

Drugi dan je postregel z raznolikim programom. Na glavnem 
odru so prišli na svoj račun predvsem ljubitelji elektronskih 
ritmov. V Hrastnik smo pripeljali svetovni zvezdi Tujamo in 

Matroda, ki navdušujeta na ameriških, evropskih in avstralskih 
odrih. Za ljubitelje disco glasbe so na drugem odru Simply 
Revival v stilu 70., 80. in 90. glasbeno vzdušje ustvarjale 
slovenske DJ legende − DJ Božo, Dr. Silvano DJ in DJ Karlo. 
Popeljali so nas na plesišče in nas navduševali z vrtenjem 
glasbe s CD-ji.
Organizatorji Hï Festivala se želimo vsem krajanom zah-
valiti za lep sprejem in soustvarjanje festivala. Z nami ste v 
Hrastniku pričarali čudovito dvodnevno dogajanje in prelepe 
spomine, ki jih bomo za zmeraj nosili v sebi. Se vidimo drugo 
leto, ob enakem času na istem mestu!
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Hrastkov dan
Foto: Jernej Peklar

V soboto, 11. septembra, bi se morali družiti na Funštercu – 
festivalu stekla in zasavske kulinarike, ki bi letos praznoval 
okroglih deset let. A ker festival z vsemi ukrepi in omejitvami 
ne bi bil to, kar je, je bila sprejeta odločitev, da se ga prestavi 
na naslednje leto in obletnico proslavi tako, kot si zasluži. 

»Kljub temu pa vsega le nismo odpovedali. Sončno in vročo 
septembrsko soboto smo polepšali in popestrili vsaj otrokom in 
izpeljali spremljevalni otroški program, ki smo ga  poimenovali 
Hrastkov dan,« so pojasnili v Mladinskem centru Hrastnik. 

Za otroke so pripravili kup zanimivih delavnic in predstav. 
Otroci so uživali na napihljivih igralih, se pomerili v športnih in 
družabnih igrah, se udeležili ustvarjalnih delavnic, uživali ob 
animaciji z baloni in se prepustili spretnim rokam ob poslikavi 
obraza. Za začetek so lahko prisluhnili pripovedovanju pra-
vljic, sledila pa prav posebna predstava kamišibaj gledališča. 
Kamišibaj (jap. kami: papir, šibaj: gledališče) je edinstvena 
oblika pripovedovanja zgodb ob slikah. Slike (ilustracije) 
so vložene v lesen oder, imenovan butaj. Pripovedovalec 
(kamišibajkar) ob pripovedovanju menja slike, ki prikazujejo 
dogajanje v zgodbi. »Obiskala nas je tudi bobnarska skupina 
Perkakšns, ki je izvedla bobnarski nastop, po njem pa so se 
kot bobnarji lahko preizkusili tudi otroci. Za pravo zabavo in 

pravljično vzdušje pa je na koncu poskrbel čarodej Jole Cole 
s čarovniško predstavo Skrivnostni kovček, ki je navdušila vse 
otroke,« doda ekipa mladinskega centra.

Tudi za starše  je bilo poskrbljeno v »kotičku za starše«, kot so 
poimenovali gostinsko ponudbo.  Seveda pa brez vsaj koščka 
sveže pečenega funšterca vseeno ni šlo, za kar gre zahvala 
Prosvetnemu društvu Čeče, ki je  tudi tokrat razveselil s svojo 
»knapovsko kuhinjo« in palačinkami za otroke. Dan je minil v 
znamenju zabave in druženja ter otroškega veselja.

MLADI Vsebino pripravlja Mladinski center Hrastnik



Hrastov list št. 33     •     Oktober 2021     •     29

Prvi šolski dan
Avtorice: učiteljice Natalija, Mojca in Saša 

Prvošolci OŠ narodnega heroja Rajka 
Hrastnik so se prvi šolski dan zbrali 
na šolskem dvorišču. Sledil je kratek 
zabavni program, kjer sta prvošolce 
pozdravila tudi ravnateljica Polona 
Dolanc in župan Marko Funkl. Nato 
pa so se v spremstvu učiteljic napotili v 

Prvega septembra je v hrastniško šolo 
vstopilo 700 učenk in učencev, med 
njimi tudi 79 prvošolk in prvošolcev, ki 
so velika šolska vrata prestopili prvič. Da 
bi jim vsaj malo polepšali prvi dan, so na 
Občini Hrastnik za njih pripravili darilo. 
Povezali so se z Varstveno delovnim 
centrom Zasavje, kjer so za prvošolčke 
ročno izdelali unikatne pisane peres-
nice. Z darilom so želeli podpreti lokalno 
okolje ter prispevati svoj delček k vklju-
čujočemu svetu za vse. 
 
»K peresnici smo priložili še zanimivo 
in poučno knjigo Flance tete Johance, 
ki so jo pripravili v Društvu za zdravilne 
rastline Zasavje, ter pismo župana. 

PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCAVsebino pripravlja OŠNH Rajka Hrastnik

šolo. Ob vstopu jih je pričakal Hrastko, 
ki jim je nadel rumene rutice. Starši so 
otroke lahko pospremili do razreda 
in se od njih poslovili. Vsi prvošolci 
so pogumno zakorakali v učilnico. 
Po uvodni uri z učiteljicami so imeli 
učenci posebno pogostitev. Nato so 

Za varno pot v cestnem prometu pa si 
bodo prvošolci lahko nadeli še odsev-
nik,« so sporočili z občine. Prvošolce je 
prvi šolski dan na matični in podružnični 
šoli pozdravil tudi župan Marko Funkl in 
jim namenil nekaj spodbudnih besed.

Poleg majhne pozornosti za prvošolce 
občina tudi v letošnjem letu sofinan-
cira drugega strokovnega sodelavca v 
1. razredu. Za sofinanciranje te storitve 
v letošnjem šolskem letu so v občinskem 
proračunu namenili 25 tisoč evrov. »V 
okviru občinske denarne pomoči smo 
objavili tudi razpis za pomoč pri nakupu 
šolskih potrebščin, saj se zavedamo, da 
je za marsikatero družino to izjemno 

se še malo poigrali in že je prišel čas 
odhoda proti domu. Polni novih doži-
vetij in spoznanj so zapustili šolsko 
učilnico.

Kako se imajo v šoli, pa so prvošolci 
povedali kar sami.

težak čas in si stroška nakupa delovnih 
zvezkov in potrebščin ne morejo privo-
ščiti. Pri nakupu šolskih potrebščin smo 
pomagali 86 otrokom, skupna vrednost 
pomoči je znašala 8 tisoč evrov.«

Tarik: Meni je v šoli všeč, da sem spoz-
nal nove prijatelje. Najbolj uživam, 
kadar se igramo zunaj.

Ajla: Meni je najbolj všeč, kadar se 
učimo. Zelo rada imam šolsko kosilo, 
saj je zelo dobro. 

Andraž: Všeč mi je, ker se lahko veliko 
družim s prijatelji. Vesel sem, ker smo 
spoznali nova junaka – Lili in Bineta.

Občina prvošolce razveselila z darilom
Avtorica: Mateja Jecl  •  Foto: arhiv občine
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Športni tabor na Kalu

Vrtec Hrastnik nadaljuje potep po evropskih poteh

Od 23. do 25. avgusta je na Kalu potekal športni tabor za 
učence od 1. do  3. razreda. Udeležilo se ga je 25 otrok. Učenci 
so se preizkusili v različnih športnih spretnostih, športnem 
kvizu, ugankah, ustvarjalnih delavnicah. Skupaj z učitelji so 
igrali nogomet ter osvojili Mrzlico. Z učiteljevo pomočjo so si 
pripravili leskove palice, da so zvečer lahko pekli ob ognju. 
Odpravili so se tudi na nočni pohod z lučkami. 

Zadnji dan so športne igre potekale na travniku pred kočo 
na Kalu. Učitelji so za učence v bližnjem gozdu pripravili 
tudi igro lov na zaklad. Tabor so zaključili tako, da so se peš 
odpravili v dolino, kjer so jih na šolskem dvorišču pričakali 
starši.

Mateja, Saša, Lucija in David (učitelji) pa so enotnega 
mnenja, da je bil tabor od prvega do zadnjega dne odli-
čen! Vsi udeleženci so se med seboj povezali, sodelovali, 
bili zelo sproščeni in v teh treh dneh postali super ekipa. Na 
njih so zelo ponosni, saj so se izkazali kot zelo samostojni, 
še posebej tisti, ki so prvič prespali brez prisotnosti staršev. 
Vsi skupaj pa se že veselijo tabora prihodnje leto! 

V Vrtcu Hrastnik se od 1. oktobra 2019 že izvaja Erasmus+ 
projekt z naslovom »Z eksperimentiranjem odkrivamo svet 
okrog nas«. Projekt je bil zaradi epidemije podaljšan do 
konca avgusta 2022. V okviru tega projekta smo v vrtcu 
skupaj s partnerji izvajali t. i. eksperimentalnice s pod-
ročja jezika, gibanja, narave in uporabe IKT tehnologije. 
Otroci so spoznali robotka BeeBota in se učili prvih stikov 
rokovanja z njim.

V šolskem letu 2020/21 smo bili v vrtcu ponovno uspešni 
s prijavo na razpise Erasmus+ projektov in pridobili kar 2 
nova projekta. 

Projekt KA1 z naslovom »Vsi smo eno, varuj zeleno« bo omo-
gočal krajše obiske učenja in usposabljanja za zaposlene 
v sosednjih državah. Povezali smo se z vrtcem Dabas 
(Budimpešta, Madžarska), vrtcem v Varaždinu (Hrvaška) 
in vrtcem iz Toskane (Italija), kjer bomo iskali ideje, dobre 
prakse, se podali na izmenjavo izkušenj in novih spoznanj 
s področja ekologije, varovanja voda, ločevanja odpadkov 
in sonaravnega vrtnarjenja. Projekt bo trajal 18 mesecev 
in se bo pričel s 1. 11. 2021.

Avtorica: učiteljica Saša Šeško 

VRTČEVSKE ISKRICE Vsebino pripravlja Vrtec Hrastnik

PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCA Vsebino pripravlja OŠNH Rajka Hrastnik

S projektom KA2 z naslovom »Daj 5 za evropski polet« pa 
smo se povezali z vrtcem v Rijeki (Hrvaška), s katerim bomo 
izmenjali svoje izkušnje na področju večjega vključevanja 
otrok z manj priložnostmi v naše okolje, aktivirali zaposlene 
obeh vrtcev v skrbi za boljše počutje zaposlenih in izvedli 
izobraževanja za ambasadorje delovne sreče. Projekt se 
bo pričel s 1. januarjem 2022 in bo trajal 24 mesecev.

Vrtec Hrastnik bo preko Erasmusovih projektov v tujino 
ponesel tudi glas Hrastnika, Zasavja in Slovenije. Vabljeni, 
da se nam na aktivnostih za zunanje udeležence pridružite 
tudi vi.
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Muzej in šole z roko v roki: Pokukajmo v muzej

Vrtec Hrastnik nadaljuje potep po evropskih poteh

Začetek novega šolskega leta in nadaljevanje večletne 
tradicije sodelovanja muzeja s šolami, ki se začne s poši-
ljanjem ponudbe vodstev, učnih ur in muzejskih delavnic 
(vsebinsko vezanih na naše stalne in občasne postavitve) 
šolnikom, nadaljuje z izborom in skupnim oblikovanjem 
želene vsebine med učiteljem in kustosom, zaključi pa z 
veselim doživetjem vseh prisotnih na različnih lokacijah 
muzeja.

Letos je muzej prvič izdal knjižico s 
ponudbo pedagoških programov, ki 
nosi naslov Pokukajmo v muzej. V njej 
šole najdejo ponudbe za:

 – vodstva po razstavah, ki jih pri-
lagodimo starosti, interesom in 
predznanju skupin; razstavljeno 
gradivo opremimo s podatki, 
posameznim eksponatom pa 
poskušamo vdihniti dušo z 
zgodbami, ki pripomorejo k lažji 
predstavi minulega, 

 – učne ure, vezane na izbrane raz-
stavne vsebine, ki jih prilagodimo 
potrebam šolskih programov; 

tako udeleženci poglobijo znanja, ki so jih pridobili in 
osvojili v šolskih učilnicah, istočasno pa jih spodbujamo 
h kritičnemu razmišljanju in presojanju, 

 – muzejske delavnice, ki omogočajo vsem zainteresira-
nim, da preizkusijo uporabnost znanj, ki so jih pridobili 
na vodstvih ali učnih urah; tako z osvajanjem novih 
veščin ali izdelovanjem praktičnih izdelkov spodbu-
jamo njihovo ustvarjalnost in inovativnost. 

V letošnjem šolskem letu vabimo šol-
nike in šolarje, da se nam med drugim 
pridružijo na občasni razstavi Sava 
združuje. Savo bomo na njeni poti 
spremljali od  izvira pa vse do slo-
vensko-hrvaške meje, skupaj pa še 
ugotovili, kje se njena zgodba konča. 
 
Dejavnosti, navedene v knjižici in 
napovedniku, omogočajo šolnikom, 
da si vsebine izbirajo po lastni želji ali 
pa odločijo že za predlagane kom-
binacije. Za več izbranih aktivnosti, 
izvedenih v enem dnevu, bodo nagra-
jeni s paketi ugodnosti.

ZMTVsebino pripravlja Zasavski muzej Trbovlje

Avtorica: Nevenka Hacin (ZMT)  •  Foto: Fototeka ZMT
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RRA Vsebino pripravlja RRA Zasavje

Zasavska turistična konferenca

Regijska razvojna konferenca 2021

Regionalna razvojna agencija Zasavje je 14. julija 2021 v 
Delavskem domu Zagorje ob Savi organizirala Regionalno 
turistično konferenco 2021. Namen konference je bilo poe-
notenje turizma v regiji in povezovanje različnih deležnikov 
v zasavskem turizmu, saj si vsi želijo Zasavje preoblikovati 
v turistično privlačno in zanimivo regijo. Udeleženci so se 
strinjali, da je za uspeh v tej trenutno zelo negotovi panogi 
ključno sodelovanje deležnikov iz vseh štirih občin.

Direktor Regionalne razvojne agencije Zasavje Jani Medvešek 
je uvodoma ugotovil, da veliko zanimanje za konferenco doka-
zuje, da je interes za razvoj turizma pri nas velik: »Konferenco 
smo v prvi vrsti organizirali zato, da slišimo glas ljudi s terena, 
saj bomo le tako lahko pripravili vključujoče in realne razvojne 
dokumente.« 

V prvem delu konference so predstavniki iz različnih institu-
cij predstavili aktualne in v letu 2021 zaključene Interregove 
evropske projekte, ki se nanašajo na vse štiri zasavske občine, 
med drugimi tudi projekt Inspiracija, ki se nanaša na revi-
talizacijo mest industrijske dediščine za preboj kulturnega 
turizma v Trbovljah, Slovenski Bistrici, Labinu in na Reki. 

V drugem delu konference sta bila kot osnova za širšo raz-
pravo predstavljena dva primera projektnih idej za nadaljnji 

Regionalna razvojna agencija (RRA) Zasavje je 16. junija v 
Trbovljah organizirala Regijsko razvojno konferenco 2021. 
Namen konference je bil seznanitev deležnikov in javnosti z 
Regionalnim razvojnim programom zasavske regije 2021–
2027 (RRP) in pregled projektov, ki so bili s strani različnih 

razvoj turizma v regiji. Jani Medvešek je predstavil turistične 
aktivnosti, ki že potekajo ob trboveljskem dimniku in predstavil 
tudi možne potenciale in ideje za prihodnji razvoj dimnika, 
ki bi lahko Zasavje postavil na svetovni turistični zemljevid. 
Marjan Krajnc, direktor podjetja Hoteli in turizem Rogaška, 
pa je predstavil projekt razvoja Medijskih toplic, kjer se bo 
postavil sodoben in edinstven turistični kompleks. 

Ves čas konference je potekala tudi živahna diskusija o pre-
dlogih glede nadaljnjega razvoja turizma v Zasavju. Na 
koncu je sledilo neformalno druženje in povezovanje turi-
stičnih deležnikov ob pogostitvi s tradicionalnimi zasavskimi 
jedmi, ki jim je kuharski mojster Branko Podmenik vtisnil 
pridih sodobnosti.

organizacij iz zasavske regije predlagani za vključitev v t. i. 
programski del RRP. V sklepnem delu konference so udele-
ženci poskušali določiti ključne strateške regijske projekte. 

Udeleženci so izpostavili pomen dialoga in sodelovanja pri 
pripravi in uresničevanju novega regionalnega razvojnega 
programa, izpostavili mnoge prednosti, potenciale in poseb-
nosti zasavske regije in poudarili pomen podpore svetovno 
konkurenčnim gospodarskim dejavnostim iz regije. RRA je 
predstavila razvojni program, ki trenutno vsebuje skoraj 200 
projektnih predlogov za izvedbo v novem programskem 
obdobju 2021–2027. 

Posebnost aktualnega regionalnega razvojnega programa je 
44 projektov, ki so bili predlagani za izvedbo v okviru Sklada 
za pravični prehod in Nacionalne strategije za izstop iz pre-
moga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli 
pravičnega prehoda. Sklad za pravični prehod (JTF – Just 
Transition Fund) je nov finančni instrument v okviru kohezijske 
politike, ki naj bi podpiral območja, ki se zaradi prehoda na 
podnebno nevtralnost soočajo z velikimi družbeno-gospo-
darskimi izzivi.
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»Tisti, ki nimajo radi živali, 
imajo težko iskreno radi ljudi.«

Intervju z Damjanom Zelenikom

Avtor: Nejc Ašič  •  Foto: osebni arhiv

Damjan Zelenik je vodja službe prehrane v Domu starej-
ših Hrastnik, predsednik Aktiva prehranskih delavcev 
in avtor mnogih publikacij na temo prehrane za posame-
znike v tretjem življenjskem obdobju. V domu dela že od 
svojega 23. leta starosti. Ko zaključi z delom v službi pre-
hrane, ga doma veselo čakajo njegove čivave in japonski 
čini, s katerimi dosega najvišja mesta na pasjih razstavah, 
prav tako pa postanejo kužki iz njegove vzreje novi dru-
žinski člani mnogih lastnikov po Sloveniji ter tujini. Kako 
usklajuje svoji dve veliki ljubezni v življenju? To izveste 
v pričujočem intervjuju.

Svoje življenje posvečaš prehrani za osebe v tretjem življenj-
skem obdobju. Kdaj si začutil prvi klic za ta poklic?
V otroških letih sem mami zelo rad pomagal v kuhinji. Bila je 
odlična kuharica, ki je iz preprostih sestavin vedno pripra-
vila odlične jedi. Ko sem imel počitnice, je bila moja mama 
vedno vesela, saj ko je prišla domov, je vedno imela priprav-
ljeno kosilo. Ne bom pa nikoli pozabil enega pripetljaja. Moja 

mama je vedno imela rada kremne rezine. Ko sem hodil v 
srednjo šolo, sem nekega dne nakupil vse potrebne sesta-
vine in doma naredil kremne rezine. Ko je prišla mama iz 
popoldanske izmene, je pojedla kar štiri in mi dejala: »Nisem 
si mislila, da bo moj otrok kdaj delal kremšnite.« Moji mami 
je ogromno pomenilo, da sem rad kuhal. Kuhanje se mi je 
vedno zdel ustvarjalen proces. Vedno sem rad brskal po starih 
kuharskih knjigah, odkrival sem rad recepte za stare jedi in jih 
skušal pripraviti na nov način. Nikoli nisem obžaloval odločitve 
za ta poklic. Zelo rad pa sem od nekdaj imel starejše ljudi in 
se rad družil z njimi.

Zakaj pa so ti starejši ljudje blizu?
Moji starši so vedno delali izmensko in vedno so me čuvali kakšni 
sosedi. Recimo, v živo se spominjam žal pokojne tete Anice in 
pokojnega Košakovega strica tukaj iz Prapretnega. Zelo lepe 
spomine imam na oba. Na splošno mi je všeč toplina, ki jo 
starejši ljudje izražajo. Pripovedovali so mi pravljice in zgodbe 
iz preteklosti, to pa se mi je vedno zdelo nekaj posebnega.

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.

OBRAZI HRASTNIKA
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Kaj vse zajema tvoje delo v domu starejših?
Moje delo zajema načrtovanje in organiziranje prehrane, 
načrtovanje nabave živil, nadzor delovnega procesa, nadzor 
kakovosti prehrane, zagotavljanje varnosti prehrane. Skupaj 
s sodelavkami in sodelavcem tvorimo odlično delovno ekipo. 
Trudim se čim bolj prisluhniti našim stanovalcem, njihovim 
željam, pobudam, pripombam. Seveda pa je treba reševati 
tudi probleme, ki se pojavljajo. Tudi v prostem času dom ostaja 
v mojih mislih. Tovrstno delo namreč poteka 365 dni v letu. 
Vedno mi je v veliko zadoščenje, ko pri nekomu, ki pride v dom 
slabo prehranjen oziroma celo podhranjen, čez čas ugotoviš, 
da je s prehransko podporo zaživel bolj polno življenje. 

Kaj pa je značilno za prehrano starejših? Kaj bi izpostavil?
Precej se razlikujejo njihove potrebe po energijskem vnosu 
in hranilnih snoveh. V institucionalno varstvo ljudje prihajajo 
z zelo utrjenimi prehranskimi navadami. Veliko starejših ima 
vsaj eno od bolezni, kar zahteva ustrezno načrtovano pre-
hrano. Ustrezna prehrana omogoča, da je kakovost življenja 
posameznika boljša in da je zdravljenje določenih bolezni 
uspešnejše. Izjemno pomembno je tudi zadostno uživanje 
tekočine, na pitje starejši pogosto pozabljajo.

Mnogi, ki te poznajo, vedo, da si močno vpet v Dom starejših 
Hrastnik, saj imaš stkane posebne vezi s stanovalci. Katera 
osebna zgodba pa se te je najbolj dotaknila?
V Hrastniku imamo veliko srečo, da je naš dom med manjšimi 
in da lahko zaposleni vzpostavimo oseben odnos s stanovalci. 
Mnoge izmed stanovalcev poznam tudi iz njihovega doma-
čega okolja. Seveda moram izpostaviti žal že pokojno gospo 
Majdo Velej. Kot velika ljubitelja živali sva takoj našla skupni 
jezik. Sodelovala sva pri organizaciji predstavitev pasemskih 

psov, se pogovarjala o njenem delu v šolski kuhinji na Dolu, 
gospa Majda je narisala mnogo mojih psov. Sploh se ne zave-
damo, koliko znanja, izkušenj in modrosti skrivajo naši starejši, 
ki bivajo v domovih. Vsi tisti, ki delamo v njih, smo lahko zelo 
hvaležni za vse trenutke, ki jih stanovalci delijo z nami. 

V preteklem letu so pod okriljem NIJZ izšle Smernice za izva-
janje prehranske oskrbe v domovih za starejše, ki so dostopne 
tudi na medmrežju. Si eden izmen glavnih avtorjev in tudi 
pobudnik, da so te smernice nastale. Zapisal si zelo lep stavek: 
»/.../ stanovalci v zavodih niso naši gostje, ki pridejo in gredo, 
temveč gre za osebe, ki v domovih preživijo pomemben del svo-
jega življenja.« Zakaj si čutil potrebo po pobudi za smernice? 
Ko sem začel pred leti delati v domu, sem iskal literaturo na 
temo prehrane starejših. Te literature je bilo takrat zelo malo. 
Z mislijo na vse starejše, ki bivajo v institucionalnem varstvu, 
in na kolege, ki delajo na področju organizirane prehranske 
oskrbe starejših, se mi je zdelo prav, da se spišejo smer-
nice. Smernice so nastajale več let in so plod sodelovanja več 
vidnih strokovnjakov, ki delajo na področju klinične prehrane, 
javnega zdravja in prehranske oskrbe starejših. Posebno 
pozornost pa smo namenili področjem, ki so specifična za 
prehrano starejših: hrani s spremenjeno konsistenco, enteralni 
prehrani, dotaknili smo se tudi prehranske podpore v času 
paliativne oskrbe. Smernice zaokrožujejo jedilniki za starejše, 
ki so ovrednoteni z energijskimi in hranilnimi vrednostmi. Kot 
zanimivost naj povem, da je v poglavju z jedilniki predstavljen 
tudi hrastniški krumpantoč.

Veliko ljudi te pozna tudi kot velikega ljubitelja živali. 
Predvsem te tako v Sloveniji kot tudi v tujini poznajo po čiva-
vah in v zadnjem času tudi po japonskih činih. Od kdaj in 
zakaj so kužki tvoja strast?
S kužki se ukvarjam že preko 15 let. Vzrejam tako čivave kot 
japonske čine. Ukvarjam se z rodovniško vzrejo psov, sem 
dolgoletni član Slovenskega kluba za pritlikave pasme, ki 
deluje pod okriljem Kinološke zveze Slovenije. Psi me sicer 
spremljajo že celo moje življenje od otroštva dalje. Vedno 
so mi bile zelo všeč bolj eksotične pasme psov. Najmanjšo 
pasmo psov, čivave, sem sicer videval na razstavah, od blizu 
pa sem jih spoznal pri vzrediteljici na Hrvaškem in so me kot 
pasma povsem prevzele. Ob zaključku študija ob delu sem 
si omislil svojo prvo čivavo, ki pa je žal umrla zaradi napada 
nesocializiranega psa. Seveda sem bil zelo žalosten, vendar 
se je takrat rodila ideja, da bi morda lahko naredil kaj več 
za to čudovito pasmo, in sem se potem začel ukvarjati tudi z 
vzrejo. Kot prvi mladič v moji psarni je prišla na svet Damjan's 
Diamond Aisha.

Tvoja psarna čivav se sedaj imenuje Damjan's diamonds 
(Damjanovi diamanti). Znano je, da kužke tudi oddajaš. Pod 
katerimi pogoji?
Za mladičke iz moje vzreje občasno iščem nove lastnike. 
Seveda pa lahko mladička dobijo samo odgovorni in skrbni 
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novi lastniki, ki bodo psu nudili vse potrebno za srečno pasje 
življenje. Pomembne so ustrezna nega, veterinarska oskrba, 
primerna prehrana, predvsem pa, da imajo kužka radi in 
da mu zagotovijo zadostno količino gibanja in mir, ko ga 
potrebuje. Novim lastnikom nudim vse informacije, ki jih pot-
rebujejo, da je njihovo sobivanje z novim družinskim članom 
čim bolj prijetno. Mladiči iz moje vzreje so praktično po celi 
Sloveniji in tudi v tujini. 

Kakšne vezi so se spletle med lastniki tvojih kužkov in teboj?
S tem, ko mladiča oddam novim lastnikom, se moje naloge kot 
vzreditelja ne končajo. Z novimi lastniki smo v pogostih stikih 
še mnogo let po tem, ko je mladiček odšel od mene. Z mnogimi 
so nastale zelo prijetne prijateljske vezi. Rečem lahko, da so se 
najlepše vezi stkale z mojimi prijatelji iz Litve – s prav posebno 
družino. V znak prijateljstva mi je omenjena prijateljica iz Litve 
naslikala kužke na platno, saj je sedaj uspešna slikarka psov. 
Zelo se razveselim obiskov kužkov iz moje vzreje, mnogi mi 
pošiljajo fotografske pozdrave z dopustov. Zelo sem vesel, 
če se novi lastniki začnejo tudi sami bolj intenzivno ukvarjati 
s kinologijo in imajo pri tem vso mojo podporo.  

Kako pa bi na splošno komentiral splošno naraščajočo obse-
sijo s psi, ki se je razvila v zadnjih nekaj letih? Zakaj je pes 
postal človekov najboljši prijatelj in ne sočlovek?
Prejemam veliko klicev za mladičke, veliko ljudi se zanima za 
kužke. V tem svetu, kjer so ljudje pogostokrat odtujeni eden 
od drugega, ti iščejo iskreno prijateljstvo. Žival nam nudi 
brezpogojno prijateljstvo in te nikoli ne razočara ter se te 
vedno razveseli, ko prideš domov. Ob tem bi pa poudaril, da 
moramo živalim pustiti, da so živali. Je pa res, da tisti, ki nimajo 
radi živali, imajo težko iskreno radi ljudi. To sem velikokrat 
spoznal v svoji praksi. V preteklem covidnem letu skorajda ni 
minil dan, ko ne bi prejel povpraševanja po kužkih. Ljudje so 
bili osamljeni in iskali so družbo ter razvedrilo. 

Svoje kužke vodiš na različne razstave tako v Sloveniji kot v 
tujini, pred kratkim pa si bil uspešen s svojim kužkom Vitkom 
na 28. razstavi CAC Trbovlje?
Res je, moj japonski čin Vitko – Vito Carleone Baltic Sand 
– je postal najlepši v svoji pasmi, hkrati pa je v posebnem 

tekmovanju postal najlepši pes v Zasavju za leto 2021. Določeni 
psi se rodijo kot razstavni psi, določeni pa kljub svoji lepoti to 
nikoli ne postanejo. Gre za kombinacijo lepote in karizme. Na 
razstavah ne ocenjujejo zgolj lepote, ampak se mora kužek 
izkazati tudi s svojim karakterjem, namreč v razstavnem ringu 
se morajo ustrezno predstaviti, pokazati morajo svoje giba-
nje, se nastaviti v posamezne poze in dovoliti sodniku, da jih 
pregleda. Še vedno mi pa največ pomeni prvi mladinski šam-
pionat in odrasli šampionat, ki sem ju na razstavah dosegel 
s prvo psičko iz moje vzreje. 

Govoriva o dveh tvojih velikih ljubeznih, ki sta na videz 
povsem nepovezani, pa vendar – ali si kdaj peljal kužke k 
starostnikom? Kako so se odzvali? 
V preteklih letih sem v svojem prostem času svoje kužke 
predstavil tudi stanovalcem našega doma starejših. Ob obi-
skih mojih kužkov v domu so se spominjali svojih kužkov, ki so 
jih morali zaradi odhoda v dom pustiti doma ali pa so umrli 
v preteklosti. V očeh številnih sem videl solze. V zadnjih nekaj 
letih smo v domu pripravili prave pasje razstave pasemskih 
psov, kamor so moji prijatelji iz celotne Slovenije prišli s svojimi 
kužki, imeli smo tudi posebne goste, kot sta pasja frizerka 
in veterinarka. Med drugim je v naš dom prišla tudi krasna 
gospa Mira Bizjan, inštruktorica in lastnica kužka novofun-
dlandca Jakoba, ki je nastopal v kultnem filmu Sreča na vrvici. 
Pripravili smo tudi predstavitev edine slovenske pasme psov 
kraškega ovčarja. Ob tej priložnosti nas je obiskal tudi pred-
sednik Kinološke zveze Slovenije Štefan Šinko.
 
Hrastov list zagotovo bere veliko starejše populacije. 
Marsikdo se boji iti v dom starejših. Vsi upajo, da bodo zmogli 
do smrti oskrbovati sami sebe, a to žal ne uspe vsem. Kaj bi 
ti, kot vodja prehrane, sporočil nekomu, ki se boji iti v dom? 
Rekel bi, da je velika modrost vsakega posameznika, da najde 
tisti pravi čas, da sam oceni, da ne zmore več in da potrebuje 
pomoč drugih. Odločitev za bivanje v domu starejših zagotovo 
ni lahka, lahko pa pomeni začetek nekega novega in lepega 
dela življenja. Mnogi naši stanovalci so v domu našli novi 
smisel življenja, poiskali nove prijatelje in tako ubežali osa-
mljenosti, ki jih je morda pestila v domačem okolju. Kot vodja 
prehrane pa zagotavljam, da se celotna naša ekipa zelo trudi, 
da so vsi obroki hrane tisti lepši del dneva v našem domu.  
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Po pripovedovanju starejših prebivalcev Kovka so konec 

19. stoletja na območju blizu »keltskega grobišča« iskali 

zlato tele. Kopali so ponoči, v soju svetilk, saj so menili, 

da se bo v temi tele svetilo.

Kljub trudu teleta niso našli.

Najljubši kotiček v KS Kovk je dom krajanov in pripa-

dajoče igrišče.

KS Kovk je »zelena« krajevna skupnost v pravem 

pomenu besede, saj jo obdajajo gozdovi in travniki. Je 

zelo prijazna za bivanje, za kar imamo zgodovinske 

dokaze, saj so na Kovku bivali že v času železne dobe, 

torej v prvi četrtini 4. stoletja pred našim štetjem.

Živimo v KS, ki se lahko pohvali z visoko samooskrbo 

s sadjem in zelenjavo (obdelujemo njive in vrtove ter 

gojimo sadno drevje) ter mesnimi izdelki.

Otvoritev prenovljenega cestnega odseka Turje–Kovk, 

ki smo se je vsi krajani z veseljem udeležili.

Skupna želja vseh krajanov je preplastitev preostanka 

ceste Turje–Kovk.

Da bi se družili v domu krajanov, kot smo se včasih 

(pred korono).

Da bi našo KS približali svetu, si želimo telekomuni-

kacijskega optičnega omrežja, ki je v današnjih časih 

nujno potrebno.

Predsednik: Marko Doberšek

Moto: Kar te ne ubije, te okrepi.

Kontakt: Marko Doberšek, 031 410 408

Člani: Marko Doberšek, Anže Rovšek, Vanja Gianini, 

Damjan Škoberne, Mojca Koritnik Homšek

KS v treh povedih

Zanimivost

NAJ kotiček v KS NAJ dogodek v KS

Cilji in želje

      KS Kovk skozi oči predsednika

Foto: Branko Klančar
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Največja slovenska sončna elektrarna bo v Prapretnem
Avtorica: MJ  •  Foto: Branko Klančar, HSE

Holding Slovenske elektrarne, največji slovenski proi-
zvajalec električne energije, tudi iz obnovljivih virov, je v 
Prapretnem položil temeljni kamen za projekt izgradnje 
največje sončne elektrarne v Sloveniji, ki se bo ponašala 
s kar 3,036 megavati moči. Občina Hrastnik pozdravlja 
razvoj zelene energetike.

Investicija v sončno elektrarno Prapretno sodi v sklop 
novogradnje novih proizvodnih virov električne energije iz 
obnovljivih virov, ki je skladna tudi z usmeritvami strateških 
dokumentov na nivoju države. Elektrarna bo postavljena 
na rekultiviranem in zaprtem delu odlagališča nenevarnih 
odpadkov Prapretno in je dober primer oživitve degradi-
rane lokacije: ne le zato ker je na tej lokaciji nekoč delovala 
Termoelektrarna Trbovlje, ki je veljala za ekološko neprijazen 
objekt, temveč tudi zato ker bo oživitev te lokacije skladna s 
smernicami EU za zmanjševanje ogljičnega odtisa države.

»Na področju proizvodnje električne energije iz sonca imamo 
v skupini HSE že izkušnje. Pod našim okriljem trenutno deluje 
pet sončnih elektrarn, šesta, sončna elektrarna Prapretno, 
pa bo prva v Sloveniji, ki ima več kot en megavat moči in 
je dobila gradbeno dovoljenje,« poudarja dr. Viktor Vračar, 
generalni direktor HSE.

S tem, da se v Hrastniku gradi največja sončna elektrarna 
v Sloveniji, je zadovoljen tudi župan Hrastnika Marko Funkl. 
»Vesel sem, da energetika ostaja v Zasavju, predvsem pa 
tega, da bo zelena. Želim si, da bi v dolino pripeljali čim več 

investicij in tako pripomogli k razvoju gospodarstva,« dodaja. 
Da gre za zgodbo o uspehu, meni tudi minister za infra-
strukturo v Vladi Republike Slovenije Jernej Vrtovec. »Začetek 
gradnje sončne elektrarne Prapretno je zgodba o uspehu, s 
katerim obračamo nov pomemben list v razvoju slovenske 
energetike in družbe, skrbi za okolje in izboljšanju kakovosti 
našega življenja nasploh. To je primer pametno naravnane 
razvojne politike,« pravi in dodaja: »Naj bo sončna elektrarna 
Prapretno naš zgled. Potrudimo se, da bo v naši državi sonč-
nih elektrarn čim več in čim prej.« 

Celotna ocenjena investicijska vrednost postavitve sončne 
elektrarne Prapretno z vso pripadajočo opremo je 2,5 mili-
jona evrov brez davka. Postopek pridobitve pravnomočnega 
gradbenega dovoljenja je bil zaključen v maju 2021, pričetek 
obratovanja ter s tem prva proizvodnja električne energije 
pa sta predvidena še letos.
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Otvoritev kisikarne Steklarne Hrastnik
Steklarna Hrastnik in Messer, največje 
družinsko vodeno podjetje na področju 
industrijskih plinov, sta 21. septembra 
2021 uradno otvorila enoto za proi-
zvodnjo kisika na lokaciji steklarne. 
Dogodek so s prisotnostjo in nago-
vorom počastili tudi župan občine 
Hrastnik Marko Funkl, minister za okolje 
in prostor mag. Andrej Vizjak ter gene-
ralni direktor na MGRT Jernej Salecl.

Steklarna Hrastnik uporablja kisik pri 
proizvodnji stekla že več kot 50 let. 
Prav zaradi nove postavitve kisikarne 
ni več potreben transport kisika z avto-
cisternami do tovarne. S proizvodnjo 
čistega kisika na sami lokaciji podjetja 
za potrebe proizvodnega procesa se 
bodo tako krepko zmanjšale transportne poti, hkrati pa se 
bo povečala zanesljivost dobave. Uporaba kisika v novi peči 
Steklarne Hrastnik poveča učinkovitost zgorevanja, istočasno 
pa znatno zmanjša emisije onesnaževanja okolja.

Fotografije: arhiv Steklarne Hrastnik

Peter Čas, generalni direktor Steklarne Hrastnik, je povedal: 
»Gradnja kisikarne je dodaten kamenček v mozaiku zelenih 
tehnologij. Lahko bi dejali, da je to »mini tovarna za proizvo-
dnjo čistega kisika iz okoliškega zraka s pomočjo destilacije 



Hrastov list št. 33     •     Oktober 2021     •     39

GOSPODARSTVO

zraka« (t. i. kriogeni postopek). Pridobivanje čistega kisika 
se torej izvaja z zelo napredno tehnologijo, s pomočjo raz-
gradnje zraka in praktično nima vplivov na okolje. Čisti kisik 
iz kisikarne bomo uporabljali pri proizvodnji stekla na novi 
G-peči, s tem pa bomo dodatno poskrbeli za mnogo nižje 
izpuste CO2.«

Z agilnim pristopom in z nadaljnjo nadgradnjo okolju prija-
znih in energetsko učinkovitih tehnologij za celoten proizvodni 
proces bodo v Steklarni Hrastnik vsekakor nadaljevali. Peter 
Čas je na temo zelene prihodnosti Steklarne Hrastnik še 
dejal: »Gospodarski subjekti, med katerimi je, in to povem 
res ponosno, tudi Steklarna Hrastnik, ki smo zavezani ciljem, 

Letošnja prireditev Dobrote slovenskih kmetij, ki poteka pod 
okriljem Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v sodelova-
nju z območnimi kmetijsko gozdarskimi zavodi iz vse Slovenije, 
je letos zaradi epidemije potekala nekoliko pozneje kot v pre-
tekih letih. A dogodek je bil uspešno izveden, med nagrajenci 
pa so ponovno tudi Hrastničani. 

Letos so kmetije v oceno oddale nekaj manj kot tisoč izdelkov. 
Proizvode lahko v oceno namreč oddajo le kmetije – člani 
kmetijskih gospodarstev. Kar nekaj jih je bilo uspešnih in so 
za kakovost živil prejeli priznanja.

da ne glede na izzive ohranimo trajnostni razvoj na vrhu 
prioritet kot enega od pomembnejših temeljev poslovanja, 
bomo verjetno nosilci uvajanja velikih tehnoloških inovacij na 
področju dekarbonizacije,« in dodal: »Pravzaprav na tem 
v zadnjih letih že intenzivno delamo. Samo v obdobju med 
2018 in 2020 smo za razvoj zelenih tehnologij, povezanih s 
steklarsko proizvodnjo, namenili približno 20 milijonov evrov.«

Globalna rast Steklarne Hrastnik ima trdne temelje v traj-
nostno naravnanih investicijah v najsodobnejšo steklarsko 
tehnologijo, avtomatizacijo, digitalizacijo, v energetski razvoj 
ter v razvoj novih storitev, procesov in produktov, povezanih 
z zeleno transformacijo.

Dobrote slovenskih kmetij
Avtorica: JŽ  •  Foto: DSK

Med nagrajenci, ki so nagrade prejeli, so tudi Hrastničani:
 – Terezija Kovačič iz Čeč (Zeliščno posestvo Cvetka) je pre-

jela zlato priznanje za čaj iz citronke in bronasto priznanje 
za čajno mešanico Čisto grlo,

 – Jože in Zdenka Kreže iz Podkraja sta prejela zlato pri-
znanje za jabolčni bistri sok, srebrno za jagodni džem in 
jabolčno žganje ter bronasto priznanje za jagodni sok,

 – Ivanka in Tomaž Rožej iz Turja sta tokrat oddala v oceno 
jabolčni bistri sok, za katerega sta prejela srebrno 
priznanje,

 – Vojka Povše Krasnik z Dola pri Hrastniku je oddala v oceno 
ocvirkov šarkelj in hruškovo žganje, za oba je prejela bro-
nasto priznanje,

 – Matej Pust z Dola pri Hrastniku je prejel srebrno prizna-
nje za kislo zelje in šampinjone v slanici ter bronasto za 
domačo papriko v kisu.
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Glavna cesta, ki vodi z železniške postaje proti Hrastniku, se pri 
nekdanjem Rücklovem mostu razcepi proti Dolu. Neizbežno 
vsakega potnika, najsi bo peš, s kolesom ali z avtom, pot na 
Dol pelje čez Dolinškov klanec. Ime se je v lokalni folklori prijelo 
in tudi obdržalo po gospodu Avgustu Dolinšku, gostilničarju 
in lastniku t. i. gostilne Pod skalo, ki se ga marsikateri starejši 
občan Hrastnika še dobro spominja. 

Avgust Dolinšek se je rodil 29. 11. 1886 na Brnici, čevljarju Jožefu 
in gospodinji Ani. V otroštvu se je naučil opravljanja čevljar-
skih del pri očetu, a zanje ni bil preveč navdušen. Hodil je 
v osnovno šolo v Hrastnik, a se je že kot mlad zanimal za 
vojaški poklic. Kmalu je šel služit vojaški rok v Celje, kjer je v 
avstro-ogrski vojski počasi napredoval.1

Ob izbruhu prve svetovne vojne julija 1914 je Avgust Dolinšek 
s 87. celjskim pehotnim polkom odšel na fronto v Galicijo2. V 
celjskem polku so prevladovali Slovenci. Vojaki so se iz Celja 
v Maribor odpravili peš, ob tem pa je zanimiva anekdota s 
tega pohoda. Ko so korakali proti Mariboru, so prepevali 
slovenske pesmi. Mimo je prijahal komandant regimenta na 
konju, se ustavil in prepovedal peti slovenske pesmi. Vodnik 
Avgust Dolinšek se je takoj znašel in rekel svojim vojakom naj 
zapojejo avstrijsko državno himno v slovenskem jeziku (Bog 
ohrani, Bog obvaruj nam cesarja Avstrije). Vojaki zapojejo, 
komandant pa se je postavil v strumno držo in pozdravil. Ko 
so fantje himno odpeli, je brez besed odjahal naprej in nikdar 
več ni prepovedal peti slovensko.

V Galiciji se je kot četovodja 9. kompanije posebej izkazal v 
bojih pri Powitenskem Lasu blizu Grodeka3 in si v septembru 
tega leta prislužil srebrno medaljo za hrabrost 2. razreda in 
bil kmalu povišan v narednika ter nato še v častniškega name-
stnika. Kot častniški namestnik se je udeležil bojev pri Lipnu 
in bil v teh bojih konec januarja l. 1915 ranjen. Po okrevanju 
se je Avgust Dolinšek še ne popolnoma zdrav, prostovoljno 
prijavil za frontno službo in bil poslan na soško bojišče. V tretji 
soški bitki je proslavil svoje ime z neverjetnim pogumom in 

Avgust Dolinšek − hrastniški Maistrov borec
Avtor: Primož Frajle

odločnostjo. Dolinšek je 21. oktobra 1915, kljub temu da je bil 
takrat dvakrat ranjen, z iniciativo in pogumom odločilno vpli-
val na svoje vojake, da so zdržali vse italijanske napade. Za to 
izkazano hrabrost je bil Avgust Dolinšek 12. 12. 1916 odlikovan 
z zlato medaljo za hrabrost. Zanimivo je tudi to, da so se na 
italijanskem bojišču hkrati bojevali Avgust, njegov oče in tudi 
njegov dedek Andrej Dolinšek, ki je za svojo hrabrost prejel 
srebrno medaljo za hrabrost 2. razreda.4

Slovenci smo konec 1. 
svetovne vojne doča-
kali s podpisom premirja 
Avstro-Ogrske 3. novem-
bra 1918 v Villi Giusti blizu 
Padove na reki Piavi. 
Avstro-Ogrska kot država, 
in njena vojska, je tistega 
novembra praktično 
razpadla. Dokončno pre-
mirje v 1. sv. vojni pa je 
bilo podpisano v povelj-
niškem vagonu generala 
Focha5 11. novembra 1918 
v Compiegnu s pričetkom 
veljavnosti ob 11.00. Po 
podpisu premirja stare 

Evrope ni bilo več. Vojna je odnesla štiri velika cesarstva: 
Nemško, Avstro-Ogrsko, Rusko in Osmansko. Zmagoviti zavez-
niki so v Parizu dva meseca po podpisu premirja organizirali 
mirovno konferenco. Ta je bila uradno odprta 18. januarja 
1919, udeležili so se je delegati iz 32 držav in narodov. Države 
poraženke velike vojne na konferenco niso bile povabljene.6

V tem času pa so se organizirali so se tudi južni Slovani, ki so 
živeli v Avstro-Ogrski. V Ljubljani so 29. oktobra 1918 proglasili 
Državo Slovencev, Hrvatov in Srbov. Država je bila konfede-
ralnega tipa in je obsegala ozemlje južnoslovanskih narodov 
nekdanje AO. Dva dni po razglasitvi, 31. oktobra 1918, je bila 
v Ljubljani že ustanovljena Narodna vlada SHS. Ta država je 
obstajala le do združitve s Kraljevino Srbijo 1. decembra 1918.7 

V letu 1918 je bil Avgust Dolinšek po razpadu monarhije eden 
izmed vodilnih v uporu ''marškompanije'' 87. regimenta v Celju. 
Nadomestni bataljon 87. pešpolka je bil med prvo svetovno 
vojno v Celju. Proti koncu oktobra 1918 je bila pripravljena nova 
pohodna stotnija za odhod na bojišče. Pod vplivom močne 
jugoslovanske ideje oficirja Vladimirja Hafnerja in zlasti pod 
vplivom podoficirjev, predvsem častniškega nameščenca 
Avgusta Dolinška in enoletnega prostovoljca Kauklerja, je v 
marškompaniji uporno vzdušje naraslo do te mere, da je 27. 
oktobra celotna stotnija odpovedala pokorščino.8

Dolinškova gostilna Pod skalo

Avgust Dolinšek leta 1914 pred 
odhodom v Galicijo



Hrastov list št. 33     •     Oktober 2021     •     41

ZGODOVINA

Viri:
1. vir: arhiv Marjana Dolanca
2. Galicija: stara pokrajina na severnih obronkih Karpatov in Beskidov, 

ki se razprostira v Poljsko in Ukrajino. V njej živi približno 11 milijonov 
prebivalcev (vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Galicija) 

3. op. avtorja: mesto na Poljskem, blizu današnje meje z Belorusijo
4. vir: arhiv Marjana Dolanca
5. op. a.: Ferdinand Foch, francoski maršal, roj. 2. oktobra 1851, umrl 

20. marca 1929 v Parizu. Leta 1918 je postal vrhovni poveljnik 
zavezniških sil na zahodni fronti. (vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/
Ferdinand_Foch#Prva_svetovna_vojna)

6. vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/
Prva_svetovna_vojna#11._ura_11._dan_11._mesec 

7. vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/
Dr%C5%BEava_Slovencev,_Hrvatov_in_Srbov 

8. Studia Historica Slovenica, letnik 9 (2009), št. 2−3; Miro Hribernik; 
Vojaštvo v Celju v letih prve svetovne vojne 1914–1918, str. 372, 373

9. vir: arhiv Marjana Dolanca
10. vir: članek ''S tovarišem Leskoškom v bojih za severno mejo'' v reviji 

TV – 15 leta 1967, št.48.
11. vir: arhiv Marjana Dolanca
12. vir: Tedenske slike, priloga Domovini; št. 20, Leto X, 17.5. 1934, str. 4; 

dostopno na http://www.dlib.si 
13. vir: arhiv Marjana Dolanca

Društvo generala Maistra za Zasavje je skupaj z Občino 
Hrastnik v okviru praznovanja občinskega praznika slavnostno 
odkrilo spominsko ploščo Maistrovim borcem iz Zasavja.

Ploščo so odkrili župan Marko Funkl, predsednica Zveze dru-
štev general Maister Lučka Lazarev Šerbec in predsednik 
Društva generala Maistra za Zasavje Radigoj Perger.

Spominska plošča je namenjena obeleženju spomina in zah-
vali borcem generala Maistra z območja Hrastnika, Trbovelj in 
Zagorja, ki so aktivno sodelovali v osvoboditvi severnih krajev 
naše domovine v letih 1918 in 1919. Po znanih podatkih je bilo 
s tega območja v osvoboditvi udeleženih 24 borcev, največ iz 

Odkritje spominske plošče Maistrovim borcem iz Zasavja
Avtorica: MJ  •  Foto: Branko Klančar

Nadporočnik Sacin in Dolinšek sta iz teh upornih vojakov 
sestavila bataljon. Dvesto mož z desetimi častniki in dvema 
strojnicama je 11. novembra odšlo proti Mariboru, kjer so 
pomagali zavarovati spodnještajersko prestolnico. Ob pri-
hodu v Maribor jih je na kolodvoru pričakal general Maister 
ter jih pozdravil z besedami: »Sedaj, ko so prišli Celjani, se 
ne bojim nikogar!«9

Ob razglasitvi nove 
države se je Dolinšek takoj 
postavil na razpolago 
slovenskim oboroženim 
silam in kot Maistrov 
borec sodeloval v bojih 
za severno mejo. V teh 
bojih je bil v decembru 
1918 znova ranjen. Avgust 
Dolinšek je bil za pomem-
ben in odločilen prispevek 
v bojih za severno mejo 
kot Maistrov borec odli-
kovan in povišan v čin 
poročnika.10

Po končani vojni se je vrnil v Hrastnik in po očetu prevzel 
gostilno Pod skalo. Gostinsko obrt je opravljal z velikim 
veseljem, zato je njegova gostilna postala pravo zbirališče 
številnih Hrastničanov, ki so radi popili kozarec dobrega 
vina, pojedli prave domače klobase, se zabavali na kegljišču 
ali v družbi odigrali partijo kart. O gospodu Avgustu Dolinšku 
krožijo številne zanimivosti. Ena izmed njih je ta, da se nikoli 
ni vozil z avtom (avtobusom), saj je oboževal kolo. A vendar 
je pri 80. delno s kolesom, delno z vlakom odšel v Zadar, 
na obisk k svoji hčerki. Druga izmed njih je, da so se ga v 
gostilni in na splošno vsi bali, tudi hčerke, ki so v gostilni 
''kelnarile''.11

Takoj po prihodu domov v Hrastnik se je Dolinšek v času 
nastajanja nove države aktivno vključil v hrastniško druž-
beno življenje. Avgust Dolinšek je bil poleg Miloša Roša in 
Davorina Čandra ustanovni član leta 1919 ustanovljenega 
glasbenega društva.12

Priključil se je Gasilskemu društvu Hrastnik, ki ga je ustanovil 
njegov oče, in je bil tudi poveljnik gasilnega društva od leta 
1923 do 1936. Zaradi svoje odločnosti, spoštovanja in zavzetosti 
je leta 1930 s pomočjo zaposlenih v steklarni dosegel, da so 
ustanovili Prostovoljno gasilsko društvo Steklarna, ki obstaja še 
danes. Njegovi potomci danes živijo v Hrastniku, Trbovljah in 
Celju. Umrl je 17. 8. 1970 in je pokopan na pokopališču na Dolu.13

Zahvala: Posebna zahvala pri pripravi članka gre gospodu 
Marjanu Dolancu, članu Društva generala Maistra Zasavje, 
ki je dal na razpolago pridobljeno gradivo.

Trije rodovi Dolinškovih; levo stoji 
Avgust Dolinšek, desno oče Jožef, sedi 
pa dedek Andrej Dolinšek.

Hrastnika, zato tudi odločitev, da se spominska plošča postavi 
v občini Hrastnik.
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Praznovali smo s 
hrastniškima olimpijcema

Tokio v Hrastniku

Foto: Branko Klančar, Val 202

Dihali smo skupaj z njima. Stiskali pesti. Navijali budilke 
za zgodnje prenose. Glasno navijali. In sijali od ponosa, 
da smo lahko na tekmovanju, kjer se pomerijo najboljši 
in najmočnejši športniki sveta, stiskali pesti za kar dva 
Hrastničana – Petra Kauzerja in Darja Jorgića.

Po vrnitvi obeh hrastniških olimpijcev iz Tokia je Občina 
Hrastnik za oba športnika skupaj s KRC-em v športnem 
parku na Logu pripravila slavnostni sprejem. 
Pregled olimpijskega praznovanja smo ujeli v 
fotoreportažo.

Za Darka Jorgića so bile to prve olimpijske igre, Za Petra Kauzerja četrte. 
Župan občine Hrastnik Marko Funkl jima je 
predal priložnostni plaketi in darilo.  

Na odru so se hrastniškima junakoma 
pridružili njuni viri neomajne podpore 

– poleg njunih družin tudi trenerka 
Andreja Ojsteršek Urh ter ... 

… trener Peter Kauzer starejši.
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Na še mnogo športnih uspehov!

Torta velikanka, ki smo jo razdelili med obiskovalce.

Občina Hrastnik je izdala priložnostne majice in kartice, ki sta jih 
Darko in Peter pridno podpisovala vsem, ki so želeli njun avtogram.

Združeni hrastniški godbi … z novima članoma? 

Darko Jorgić z družino.

Sprejem se je zaključil z zabavo z Orleki.

Darku in Petru je čestital tudi župan občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan, sprejema sta se udeležila tudi mati in oče 
dobitnika zlate olimpijske kolajne, Primoža Rogliča. 

Ker hrastniški navijači športnih junakov nismo mogli spremljati 
v Tokiu, nam je ekipa Vala 202 olimpijsko razpoloženje prinesla v 
Hrastnik – s terenskim studiem in navijaškim središčem v okviru 
projekta »Tokio doma – z Valom 202 po Sloveniji«. 
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Tej Logar z Dola pri Hrastniku je odličen učenec – ima 
diplomo za izjemen učni uspeh, je pa tudi odličen špor-
tnik. Skače pri Smučarskem klubu Zagorje, sekcija za skoke. 
In kako se je začelo? Mama Nataša, Zagorjanka, doma z 
Jesenovega, je rekla: »Na Dolu vsi igrajo rokomet, pa naj 
Tej skače ...«

Pri petih letih in pol ga je peljal ati Tadej prvič na trening, 
rekoč, da mu je pripravil presenečenje. Tej je bil navdušen in 
treningi so se začeli: ponedeljek, sreda, petek. Na začetku je, 
ker je bil precej mlajši od drugih klubskih vrstnikov, večkrat 
rekel, da se bo izpisal. Ati pa ga je v hecu vprašal, od kod 
se bo izpisal, če se še vpisal ni!

Kisovški skakalni klub ima zelo dobre rezultate v vseh otroških 
kategorijah in vsako leto so veseli novih obrazov. Trenutno v 
klubu trenira približno 40 otrok in kadetov v starosti od 7 do 
18 let, nad njimi pa bdita trenerja Zvone Pograjc in Branko 
Baš za najmlajše otroke. Konec koncev je tudi Primož Roglič 
skakal in treniral v tem klubu, dokler ni smuči zamenjal za 
kolo.

Poletna sezona se začne v marcu, ko otroci nabirajo kon-
dicijo v telovadnici, v aprilu telovadnico zamenjajo rolerji, 

Tej Logar državni prvak v skokih
Avtorica: Fanči Moljk  •  Foto: osebni arhiv

v maju pa se že skače na umetni pla-
stični masi. Podoben cikel se ponovi v 
jeseni, ko skakalnico v drugi polovici 
oktobra in novembru zopet zamenja 
telovadnica in kondicijske priprave na 
zimsko sezono. Tekme poletne sezone 
se v normalnih časih odvijajo od junija 
do sredine julija, zaradi korone pa so 
bile že lani od septembra do oktobra. 
Zimska tekmovanja pa potekajo od 
januarja do druge polovice februarja.

Tej je začel kazati talent že po dobrih 
dveh letih treniranja. Zadnja tri leta je 
državni prvak – do 10 let, do 11 let in do 
12 let. Vsa tri leta je postal je tudi regij-
ski prvak. Obstajajo namreč tri regije: 
štajerska, ljubljanska in gorenjska. Tri 
leta zaporedoma pa je osvojil tudi 
pokal Cockta. Vse tekme se odvijajo 
tako v poletnem kot zimskem obdobju, 
tako da sta vsako leto dejansko dve 
sezoni. V poletni sezoni se skače na 
plastični podlagi, v zimski pa na snegu.
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Ponovno so se na zadnjo soboto v juniju v okviru praznika 
občine Hrastnik kolesarji pomerili na že 23. izvedbi kole-
sarskega vzpona na Kal. Najhitrejši je bil Blaž Goričar (KK 
Pocinkovalnica Celje), ki je do cilja potreboval 26 minut in 
44 sekund. Med ženskami je bila najhitrejša Martina Erjavec 
(KK Izvir Vipava), ki je v cilj prišla na 42. mestu absolutno s 
časom 36:18. Najhitrejši domačin je bil Miran Cvet, ki je s 
časom 27 minut in 8 sekund zasedel skupno tretje mesto ter 
prvo v svoji kategoriji Master E.

Na devetkilometrski trasi je tekmovalo 70 kolesarjev, ki so 
premagali traso z maksimalnim 12-% naklonom in 633 metri 
višinske razlike. 

V soboto, 14. avgusta 2021, je na Dolu pri Hrastniku potekalo 
državno prvenstvo v hitropoteznem šahu – posamezno, v 
ženski in moški konkurenci. Tekmovanje je organizirala Zveza 
za šport invalidov Slovenije − Slovenski paraolimpijski komite 
(ZŠIS − SPK), izvedba pa je bila v rokah Društva invalidov 
Hrastnik (DI Hrastnik).

Na prvenstvu je sodelovalo enajst šahistk, igrale so vsaka po 
sedem desetminutnih iger, v moški konkurenci pa je bilo 27 
šahistov, ki so igrali vsak po devet iger dolžine desetih minut.

Jaka Juvan iz DI Muta ter Pavla Košir iz MDI Kamnik sta bila 
zopet najboljša v svojih kategorijah in zasluženo postala 
državna prvaka. 

Vzpon na Kal

30. državno prvenstvo Zveze 
ŠIS − SPK v hitropoteznem šahu

Avtor: Aleš Venko  •  Foto: Ljoba Klanče

Avtor: Blaž Dvornik  •  Foto: arhiv društva

Hrastniško društvo invalidov je tudi tokrat upravičilo zau-
panje Zveze ŠIS − SPK, saj so člani društva svojo nalogo 
brezhibno opravili kljub težkim okoliščinam in direktivam 
NIJZ.

Ker je bil tudi v zimski sezoni 20/21 državni prvak v kategoriji 
do 12 let, je imel letos avgusta možnost udeležiti se kvali-
fikacijske tekme v Planici na skakalnici K80 m. To so bile 
kvalifikacije za tekmovanje FIS YOUTH CUP SKI JUMPING v 
nemškem Hinterzartnu. Pomerili so se dečki, stari 12, 13 in 14 
let. Teju se je uspelo med dečki starejšimi leto in dve uvrstiti 
v slovensko četverico, ki je zastopala našo državo v Nemčiji. 
Med 32 tekmovalci posamezno je dosegel deseto mesto, 
ekipno pa so se povzpeli na tretjo stopničko in si priborili 
bronasto medaljo.
 
Če bodo razmere v tem koronskem času dopuščale, ga do 
konca leta čaka še precej tekem. 



46     •     Hrastov list št. 33     •     Oktober 2021

Jadralna destinacija Hrvaška

Avtor: David Krajnc

S prijatelji se vsako leto pred poletnimi počitnicam ali 
po njih odpravimo na jadranje na hrvaško obalo. Poletja 
so ponavadi zelo vroča in močna sončna pripeka ni ravno 
idealna za bivanje na plovilu. Skozi turistično sezono 
precej več ljudi dopustuje, več je plovil na morju, v 
marinah, restavracije so polne turistov, skratka, gneča 
vsepovsod. Drugače je jeseni ali spomladi, ko so stvari 
malce bolj umirjene. Umiri se predvsem vreme. Jeseni 
vremenske razmere postanejo res popolne: ni takšne 
vročine, začnejo se vetrovni dnevi. Ti so za jadranje zelo 
pomembni. Predvsem so jesenski vetrovi bolj stabilni in 
pihajo s konstantno hitrostjo, kar omogoča lažje jadranje.

Hrvaška je ena vodilnih svetovnih destinacij za jadranje. 
Razpolaga s 1778 km dolgo obalo z več kot tisoč otoki. Marine 
na Hrvaškem naj bi nudile več kot 16 tisoč privezov, zato je 
navtični turizem eden izmed najrazvitejših. Ne glede na to ali 
pluješ po severnem Jadranu, južnem Jadranu ali dalmatinski 
obali te pričakajo skriti zalivi, neokrnjena narava in zgodo-
vinska mesta. Kornati, Telaščica, Primošten, Kaprije, Hvar, 
Modra špilja, Biševo, Vis … so le nekatere destinacije, ki si jih 
mora vsak morjeplovec nujno ogledati. Če to storiš v prijetni 
družbi, je čar toliko večji.

Jadranje
Jadranje je za nekatere romantičen način preživljanja počitnic, 
za druge dokaz popolne svobode in sprostitve. Le redki pa se 
zavedajo, da je jadranje na odprtem morju v resnici vsak dan 
znova zrelostni preizkus. Če nanj niste primerno pripravljeni 
oziroma k njemu pristopate nepremišljeno, boste imeli srečo, 
če bo izkušnja samo slaba. Šele na odprtem morju spoznaš, 
kako majhni in krhki smo … Plovbo je treba prilagoditi svojim 
izkušnjam in sposobnostim. Z izkušnjami raste tudi spoštova-
nje do plovbe in do nevarnosti, ki prežijo med njo. 

Vedno nas vodi izkušen skiper, ki je del naše družbe. Ostali 
si pridno nabiramo izkušnje z vsakim jadranjem. Vseeno 
imamo med seboj naloge porazdeljene, tako da vsak član 
pripomore k uspešni izvedbi jadranja. Veliko prijateljev, ki so 
prvič jadrali, pozneje omeni, da so potrebovali ravno takšen 
oddih, kot je dopust na barki. Gre za nekakšen »team buil-
ding« na morju, kjer nekdo skrbi za privez jadrnice, drugi 
za menjavo jader, tretji kuha, četrti pomiva posodo … peti 
najraje ne bi nič pomagal (haha).

V tem času smo se naučili tudi nekaj navtične termino-
logije. Jadrnice tako ne parkiramo, temveč jo zasidramo 
ali privežemo. Za bum obstaja slovenski izraz deblo, za 
škoto škotino uzde. Sprednji del barke se imenuje premec 
in njegov skrajni konec kljun, njen zadnji del pa je krma. 
Naučili smo se tudi veščine vozlanja vrvi. Osmica je na 
primer najbolj uporaben vozel, ki se dela povsod, kjer 
rabimo zanko.

Vremenske razmere
Na jadranju je pomembno spremljati vremenske razmere. 
V lepem vremenu večinoma vse poteka gladko, ko pride do 
poslabšanja razmer, pa se lahko pojavijo težave tako med 
samo plovbo kot v marini na privezu. Zato je pomembno, 
da morje in vreme spoštujemo ter poznamo načine, kako 
spremljati vremenske pogoje. Lahko npr. začne pihati veter, 
ki ga nisi pričakoval. Na Jadranu je najmočnejši veter tra-
montana, ki pride nenadoma, a je načeloma kratkotrajen 
veter. Običajno preide v burjo, severni veter, za katerega so 
značilni močni sunki. Ugoden veter za jadranje je maestral, 
vlažen veter z zmerno intenzivnostjo. Na odprtem morju je 
najmočnejši jugo ali široko, ki ustvarja velike valove. Zaradi 
vetra se največkrat tudi spremeni načrtovana pot jadranja.

HRASTNIČANI POTUJEJO

Ko se zmrači ... mesto Hvar na otoku Hvaru.
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Po drugi strani pa v lepem vremenu lahko uživaš ne le pod-
nevi, ampak tudi ponoči. Ni lepšega kot opazovati zvezde 
in zvezdne utrinke na zibajočem plovilu. Bistvo jadranja pa 
je zagotovo to, da se do določenega kraja prihaja z morja: 
tako da se najprej vidi obala, nato marina, nato zgradba 
mesta. Povsem drugače, kot če se v nek kraj pripeljemo z 
vozilom, parkiramo ter s kopnega vidimo marino.

Kulinarika in fotografija
Okusna hrana je vsekakor dober spremljevalec navtike in 
morja. Čeprav večinoma kuhamo sami, se včasih prilež-
ejo okusi lokalnih gostišč. Velikokrat na neznanih lokacijah 
tudi presenetijo z zasoljenimi cenami … Drugače uživamo v 
lastno pripravljeni hrani, sploh prvi dan, ki je zelo naporen: 
poleg vožnje do oddaljene marine tudi priprava jadrnice, 
natovarjanje ter izplutje. Ponavadi imamo prvi dan tradici-
onalno pripravljen bograč, ki ga pripravijo v domači gostilni 
Pri Tonetu na Ptuju.

Če se le da, vsak lep kotiček hrvaške obale ovekovečimo 
s klasičnimi fotoaparati, podvodnimi kamerami, kakor 
tudi z droni. Vsekakor so različno zajeti kadri tisti, ki naj-
bolj impresionirajo. Najlepše fotografije so vedno zjutraj 

oziroma pozno popoldan, ob sončnem zahodu, ko ni več 
močne svetlobe.

Anekdote
Anekdot se je v tem času zgodilo že skoraj za celo knjigo. 
Spomnim se obiska otoka Pašmana, kjer sta dve gostilni, ena 
poleg druge, vendar vsi obiskujejo prvo, ki je precej boljša. 
Nimajo privezov na obali, temveč je potrebno vezanje na 
boji, 100 metrov od obale. Skiper je poklical v prvo gostilno, 
naj pridejo s čolnom po nas. Pred tem smo nekateri plavali 
na obalo, ter se pri razgovoru z lastnikom napačne gostilne 
dogovorili za prevoz s čolnom z jadrnice na kopno. Komično 
je bilo, ko je lastnik druge gostilne opravil prevoz na obalo, 
mi pa smo nato odšli na večerjo h konkurenčni gostilni, kjer 
smo imeli rezervacijo.  

Za zaključek
Člani posadke smo v veliki meri v službah vpeti v dinamičen 
delovni ritem z obilico obveznosti. Zato je pomemben oddih, 
čas sprostitve, kar jadranje vsekakor predstavlja. Do zdaj 
smo skupaj zbrali že ogromno navtičnih milj, prijetnih in manj 
prijetnih izkušenj ter lepih spominov. In verjamem, da jih še 
bomo. Ne glede na to, kdaj in kje, morje nas bo vedno čakalo.

HRASTNIČANI POTUJEJO

Avtor članka za krmilomNa morju spoznaš, kako majhni in krhki smo.

Del ekipe je vedno tudi izkušeni skiper. 
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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. 

Preštej in poveži

Najdi 10 razlik

Izreži in prilepi na pravo mesto

Kremna 
korenčkova juha 

Avtorici: Tajda in Tamara Šrot

Sestavine
• 400 g svežega korenja (olupljenega) 
• 1 čebula
• 5 strokov česna
• 7 dl hladne vode 

Začimbe 
• pol žličke mletega popra 
• 1–2 žlički soli 
• 1 žlica česna v prahu 
• 1 žlica čebule v prahu 

Postopek
1. Korenje, čebulo in česen olupimo ter 

narežemo na majhne koščke, da se hit-
reje skuhajo. 

2. V lonec damo 7 dl hladne vode in 
vanjo stresemo narezano zelenjavo ter 
začimbe in zavremo. Ko zavre, na srednji 
temperaturi kuhamo še približno pol ure 
(oziroma dokler se korenje ne zmehča). 

3. Vodo, v kateri se je kuhala zelenjava, 
prihranimo, vso zelenjavo pa v mešalniku 
(ali s paličnim mešalnikom) zmiksamo v 
gladko kremo, po potrebi dodamo še 
malo jušne osnove. 

4. Kremo zlijemo nazaj v lonec in dodamo 
približno 4 dl tekočine, v kateri se je 
kuhala zelenjava, oziroma toliko, da 
dobimo želeno gostoto, dobro preme-
šamo in postrežemo. Po želji dekoriramo 
z vegansko smetano za kuhanje in posu-
jemo s suhim peteršiljem.

JUŽNA + OTROŠKI KOTIČEK
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MAVRSKI
VLADAR

ANDALUZIJE
(TRETJI)

SLABO
VREME

NEMŠKO
ŠVEDSKI
SKLADAT.
(JOSEPH)

ALENKA
BIKAR

ILUSTRIRAN
ČASOPIS

SLANO
JEZERO V

KAZAH-
STANU

VDOLBINA
V ZIDU

LETOVIŠČE
PRI KOPRU

LJUDSTVO V
S. AFRIKI

SOVJETSKA
ZVEZA

KRAVJE
USNJE

BOLG. PO-
LIT. (ŽELJU)

MAKE-
DONSKI
PESNIK
(KOČO)

LITERARNA
RAZPRAVA

DEL NUK-
LEIN. KISLIN

SLOVES,
UGLED

ŠTEVILO
DOLOČENE
DIVJADI V
LOVIŠČU

Avtor:
Vladimir

Milovanović,
NAJETO

PERO

PLEZALSKI
POLOŽAJ

TEK,
APETIT

POGORJE
NA SLO-
VAŠKEM

ANTON
TRSTENJAK

ITALIJANSKI
IGRALEC
VENTURA

ORGANI
VIDA

DEL
OSTREŠJA

AM. KEMIK
ONSAGER

VOJAŠKA
STOPNJA

DEL FOTO-
APARATA

KRAJ PRI
ZIDANEM
MOSTU

MODRČEK

EMMA
THOMPSON

LEKARNA

RED
CVETLIC
(ZLATICA)

SLIKARKA
KOBILCA

DEL KOLE-
SAR. DIRKE

ZAVARJENO
MESTO

NEKD. FIN.
SM. SKAKA-
LEC (TONI)

SUBJEKT

ZEMELJSKI
TEČAJ

TULEC, TOK

MESTO NA
FINSKEM

GLOBOČ-
NINA

MESTO V
Z. ZDA

SL. SMUČ.
(NUŠA)

VPAD
VOJSKE

POSTAVA,
RAST

TRZAJ

DODATNO
TEKMO-
VANJE

NAPIH-
NJENEC

PLAČILO
ZA REJO

HRASTOV
LIST

ČEŠKI
PISATELJ

(BOHUMIL)

IZDELOVAL.
TERACA

IZKUŠE-
NOST

BRAZILSKI
NOGOMET.

IND. PISAT.
(RADŽA)

EDINA HČI
MESTO V
HERCE-
GOVINI

MAJHEN
HRIB

SL. BALET-
NIK (METOD)

KITAJSKI
MEDVED

REKA V
KARELIJI

HEROJINJA
BELIČ

RUTENIJ

OBSEŽEN
EP

ZAČETNIK
ARIANIZMA

BRAZ. PIS.
(JORGE)

PODVRSTA
ČLOVEŠTVA

PUŠČAVA
NA SEVERU

ČILA

GERMAN.
BOGINJA
USODE

DOLINA

IGOR
SAMOBOR

UMETNOST
(LAT.)

DENARNA
ENOTA V
ETIOPIJI

IGRALEC
PAVLIN

TELUR

GR. MITOL.
VELIKAN

OTO VR-
HOVNIK

SLOVENSKA
SOPRA-
NISTKA
MEZE

DOHODEK
V DOLO-
ČENEM

OBDOBJU

ZNAK ZA
GLAS,

PISMENKA

PASJE
OGLAŠANJE

BASKOVSKA
PROVINCA
V ŠPANIJI

REKA SKOZI
MÜNCHEN

Do 30. novembra 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 32. številke Hrastovega lista je 
Jože Hochkraut. Čestitamo! Nagrado lahko prevzamete 
na vložišču Občine Hrastnik. 

Geslo:

Ime in priimek:

Naslov in pošta:

Email/telefon:

Podpis:

KRIŽANKA



MISSING DOG
A CRY FOR HELP FOR OUR FURRY FRIEND.

so namenjeni vsem, ki
ne vozite sami, nimate
sorodnikov in imate
nizke mesečne dohodke
ter slabe povezave z
javnim prevozom.  Naši
prostovoljni vozniki vas
odpeljejo po nujnih
opravkih: do zdravnika,
banke, pošte, lekarne,
trgovine  ...

BREZPLAČNI PREVOZI
ZA STAREJŠE

080 10 10 
TRI DNI PRED PREVOZOM POKLIČITE NA

 BREZPLAČNO ŠTEVILKO


