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tudi v najmanjših stvareh v življenju, ki so srčni in zagnani ter jim
je mar za ljudi okrog sebe … Želim vam takšne ljudi, kot je ekipa
Hrastovega lista.
– Mateja Jecl, urednica
Naj bodo pošten »muskelfiber« po sprehodih, pohodih, kolesarskih
turah in ostalih športnih aktivnostih; hripav glas, pekoče dlani in
napeti živci ob navijanju za športne junake pred televizorji ali, še
bolje, na športnih prizoriščih ter »maček« po proslavljanju njihovih
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uspehov vaše edine tegobe v letu 2022. Športno uredništvo
Hrastovega lista vam želi same zmage!
– Gregor Lisec
Prijazen nasmeh vsak dan,
veliko uresničenih načrtov in sanj!
– Ana Černuta Deželak
Vsem želim dobro mero ustvarjalnega pogona, iskrenih odnosov,
ukvarjanja s samim s seboj – in da bi vsi začeli živeti po principu
»Bodi tako 'fer', da lahko zvečer sam sebe pogledaš v ogledalo
mirne vesti«. Predvsem pa vsem želim kvaliteten počitek ter
premislek o vaših načrtih in željah za novo leto, ki se kaže na
obzorju.
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– Nejc Ašič
Želim vam, da bi lučka, ki se skriva v vsakem izmed nas,
žarela tudi, ko bodo decembrske luči ugasnile, in da bi poleg
vsakodnevnih obveznosti vsake toliko našli čas tudi za tisto, kar vas
osrečuje.
– Dijana Stojančić
Ob prihajajočem božiču in novem letu 2022 vam želim mir,
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zdravje, srečo in pogum.
– Primož Frajle
Želiva vam čudovito leto, polno vzponov, novih priložnosti,
pozitivne energije, radosti in seveda veliko užitkov v dobri hrani!
– Tajda in Tamara Šrot
Želim vam, da bi praznike preživeli čim bolj brezskrbno in v družbi
najbližjih ter da bi bila na čestitkah vselej pravilno napisana božič
in novo leto. :)
– Patricija Sanchez Draksler
Sočutja, ljubeznivosti, razumevanja – v odnosu do soljudi,
predvsem pa do samih sebe. Sr(e)čno 2022!
– Lara Jerkovič
Srjčnga pa zdrauga, kumerati!
– Boštjan Laznik

INTERVJU

INTERVJU
konkurenco na globalnem trgu. Ob tem bi rad poudaril, da
je omenjena investicija omogočila delo 130 podizvajalcem
in vplivala na ohranitev večine delovnih mest v steklarni.
Z investicijo v preteklem letu smo v svojo proizvodnjo vgradili
trenutno najmodernejšo in čisto tehnologijo. Peč zagotavlja
manjšo porabo energije in ne povzroča dodatnih vplivov na
okolje ob povečanih kapacitetah proizvodnje stekla. Poleg
tega smo seveda investirali tudi v nove proizvodne linije in
optimizirali vzporedne proizvodne procese.
Z investicijami ste nadaljevali tudi v letošnjem letu. Nam
poveste kaj več o njih?
21. septembra letos smo skupaj s podjetjem Messer, ki je
največje družinsko vodeno podjetje na področju industrijskih
plinov, uradno otvorili enoto za proizvodnjo kisika na lokaciji
steklarne. Z Messerjem smo dolgoletni poslovni partnerji in
oboji smo trdno zavezani ekološkim rešitvam in spremembam procesov v zeleno tehnologijo.

Intervju s Petrom Časom

»Če se ozrem nazaj, je bila odločitev prava«
Avtorica: Mateja Jecl • Foto: arhiv Steklarne Hrastnik

Peter Čas je vodenje hrastniške steklarne prevzel leta

vpeljavo zelenih tehnologij si podjetje le še utrjuje

2017. Tako dobra štiri leta vodi steklarno in v tem času

svoj vodilni položaj na globalnih trgih. O uspehih,

mu je uspelo podjetje izjemno transformirati. S števil-

načrtih in izzivih, ki so pred njim, je spregovoril

nimi investicijami, odgovornim odnosom do okolja in

tudi za naš časopis.

Steklarna je v Hrastniku ne samo največje podjetje, temveč
tudi najbolj znano. Razlog za to se verjetno skriva tudi v tem,
da javnost redno obveščate o svojih aktivnostih. Kakšna je
steklarna danes? Kaj izdelujete?
Steklarna Hrastnik je ugleden globalni poslovni partner pri
razvoju in proizvodnji vrhunske specialne steklene embalaže
v najvišjem kakovostnem segmentu pijač, parfumerije in
kozmetike. Izdelujemo tehnično najzahtevnejše izdelke iz
enega najčistejših stekel na svetu. Naša prednost je zagotovo
to, da ponujamo celovito storitev, torej vse od ideje, oblikovanja, razvoja, proizvodnje steklenih izdelkov do grafičnega
dizajna za dekoracijo, izvedbe dekoracije in logističnega
servisa. Prizadevamo si, da smo pri tem čim bolj prilagodljivi
in odzivni, da kupcu resnično ponudimo storitev po meri.
Se pravi – danes izdelujete samo še steklenice različnih
oblik in za različne vsebine. Ta odločitev verjetno ni bila ne
spontana in ne lahka.
Investicija v proizvodni obrat specialnega embalažnega
stekla je igrala pomembno vlogo za Steklarno Hrastnik. Z
njo smo zaključili triletno obdobje produktne transformacije in razvoja steklarne v visokotehnološko nišno podjetje,
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usmerjeno na področje proizvodnje specialnega embalažnega stekla v najvišjem kakovostnem segmentu žganih pijač
in parfumerije.
Naložba je bila ključnega pomena za dolgoročni obstoj steklarne in konkurenčnost na globalnem trgu. Še posebej, ker
smo jo izpeljali v res neponovljivem obdobju, ko nas je zadela
covid pandemija. Torej smo istočasno tehtali več izjemnih
dejavnikov – ohranitev proizvodnje, varovanje zdravja zaposlenih, kako kupcem dostaviti naročene izdelke, v določenem
obdobju v letu 2020 smo imeli tudi res izrazit padec naročil
zaradi pandemije – in s tem popolnoma neznane situacije.
Hkrati smo vedeli tudi dvoje: peč v enoti Vitrum je nujno
potrebna remonta, pa tudi peč v enoti Special gre počasi
proti koncu svoje življenjske dobe. In v primeru, da bi se na
tej peči zgodilo kaj nepredvidenega, bi to pomenilo, da bi
ostali brez peči in brez možnosti realizacije naročil.
Če se ozrem nazaj, je danes morda lažje reči – prav smo
se odločili, ko smo kljub težkim razmeram na trgu izvedli
za 26,2 milijona evrov naložb v proizvodnjo najčistejšega
stekla, s čimer smo lahko držali korak pred vse zahtevnejšo

V Steklarni Hrastnik pri proizvodnji stekla že več kot 50 let
uporabljamo kisik. Prav zaradi nove postavitve kisikarne
ni več potreben transport kisika z avtocisternami do nas. S
proizvodnjo čistega kisika za potrebe proizvodnega procesa
na sami lokaciji podjetja se bodo tako krepko zmanjšale transportne poti, hkrati pa se bo povečala zanesljivost dobave.
Uporaba kisika v novi peči poveča učinkovitost zgorevanja,
istočasno pa znatno zmanjša emisije onesnaževanja okolja.
Gradnja kisikarne je dodaten kamenček v mozaiku zelenih
tehnologij. Lahko bi dejali, da je to nekakšna mini tovarna
za proizvodnjo čistega kisika iz okoliškega zraka s pomočjo
destilacije zraka. Pridobivanje čistega kisika se torej izvaja
s pomočjo razgradnje zraka z zelo napredno tehnologijo
in praktično nima vplivov na okolje. Čisti kisik iz kisikarne
bomo uporabljali pri proizvodnji stekla v novi G-peči, s tem
pa bomo dodatno poskrbeli za mnogo nižje izpuste ogljikovega dioksida.

smo izjemno zavezani trajnostni naravnanosti za prihodnje
generacije.
Proizvodnja stekla z bistveno nižjimi vplivi na okolje, hkrati
pa brez kompromisa pri zagotavljanju vrhunske kakovosti
stekla, je nagrada za naš trud. Zagotavljanje enega najčistejših stekel na svetu ostaja v ospredju našega poslanstva,
toda z roko v roki s trajnostno naravnanostjo.
Na področju trajnostnega razvoja ste res izjemno aktivni
in inovativni. Zakaj vam je to pomembno?
Podnebne spremembe so izjemno pereč problem za okolje,
človeka in družbo. Doseganje zmanjšanja emisij v naslednjem desetletju je ključnega pomena za to, da EU do leta
2050 postane prva podnebno nevtralna celina in evropski
zeleni dogovor postane resničnost.
Gospodarski subjekti, med katerimi je – in to povemo res
ponosno – tudi Steklarna Hrastnik, ki smo zavezani ciljem,
da ne glede na izzive ohranimo trajnostni razvoj na vrhu
prioritet kot enega od pomembnejših temeljev poslovanja,
bomo zato verjetno nosilci uvajanja velikih tehnoloških inovacij na področju dekarbonizacije.
Na tem v zadnjih letih res 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
trajnostno naravnanih investicijah v najsodobnejšo steklarsko
tehnologijo, avtomatizacijo, digitalizacijo, energetski razvoj
ter razvoj novih storitev, procesov in produktov, povezanih z
zeleno transformacijo.

Uporaba zelenih tehnologij se kaže tudi v vaših produktih
– letos ste lansirali najbolj trajnostno steklenico na svetu.
Res je, jeseni smo predstavili najbolj trajnostno steklenico na
svetu. Ta je dokaz, da je tranzicijo v trajnostno naravnanost
mogoče izvesti tudi na energetsko intenzivnih področjih.
Glavno vlogo v tem preboju pa nosi vodik.

V načrtu imamo tudi več novih projektov za dekarbonizacijo v obdobju naslednjih petih let in naprej. Nekaj jih je že
bilo izvedenih v preteklosti – prva B2B sončna elektrarna,
dekarbonizacija taljenja stekla z zelenim vodikom, postavitve oxy-fuel peči in lastne kisikarne, vse to sem podrobneje
omenil prej. Nekaj projektov je še v teku, v načrtu pa je še
nekaj večjih, kot so nova green-field hibridna zelena nizkoogljična steklarna, prehod na obnovljiva goriva in hibridno
taljenje stekla z zeleno elektriko. Načrtujemo tudi nakup in
postavitev novih proizvodnih naprav za pridobivanje čiste
električne energije, s ciljem, da bomo nekoč samooskrbni.

Taljenje stekla za prvo butično serijsko proizvodnjo najbolj
nizkoogljičnih steklenic na svetu je vključevalo obnovljive vire
energije. Proizvodnja je stekla s kombinacijo uporabe sončnih
celic, t. i. zelenega vodika in odpadnega recikliranega stekla.
Kisik in vodik sta bila uporabljena kot gorivo. Edini stranski
produkt pri proizvodnji je bila vodna para, brez emisij ogljikovega dioksida. Steklarna Hrastnik je pripravljena, da bomo
lahko nadaljevali z uvajanjem velikih tehnoloških inovacij
na področju dekarbonizacije na industrijskem nivoju, saj

V steklarni smo pripravljeni za t. i. zeleno tehnologijo, pospešeno dekarboniziramo in sistemsko znižujemo vplive na
okolje. Z izvedbo vseh načrtovanih projektov imamo namen
do leta 2025 nadomestiti tretjino porabe fosilnega goriva z
zeleno energijo, za 10 % zvišati energetsko učinkovitost in za
več kot petino znižati svoj ogljični odtis. Do leta 2030 imamo
namen uresničiti ambiciozen cilj – zmanjšati ogljični odtis
za 40 %, do leta 2050 pa želimo postati povsem ogljično
nevtralni.
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Kakšen profil kadra boste večinoma zaposlovali v prihodnje
– ne samo naslednje leto, ampak vezano na vaše načrte
za širitev?
Danes in v prihodnje si želimo našo ekipo okrepiti predvsem
z visoko in srednje kvalificiranim tehničnim kadrom (strojni,
elektro, mehatronika, IT, orodjar, CNC operater …). Seveda
bomo iskali oziroma že iščemo tudi nekaj dodatnih profilov
za različne podporne službe – izkušeni kadri s področja
prodaje, nabave, razvoja …
To so zanimiva delovna mesta, delovna mesta prihodnosti,
vezana na industrijo 4.0 (računalniško vodenje, tehnološka
naprednost …). Predvsem želimo našo ekipo krepiti z novimi
sodelavkami in sodelavci, ki jim je mar za zeleno prihodnost
ter imajo poleg strokovnega znanja tudi prave osebnostne
kompetence in vrednote.

Odgovor na vprašanje, zakaj nam je to pomembno, pa je
zelo lahko. To jemljemo kot obvezo prihodnjim generacijam.
To delamo za prihodnost naših otrok. V Steklarni Hrastnik
bomo opravili svoj del naloge. Iskreno upamo, da bo človeštvo kot celota enako uspešno. Potrebna je trajnostna,
predvsem pa sistemska sprememba delovanja človeštva
na vseh področjih.
V Hrastniku je v načrtu obrtno-industrijska cona, celo imenovana Steklarna – TKI Hrastnik. Kaj pa načrtujete v tej
coni?
Steklarna Hrastnik bo na omenjenem območju partner RC
eNeM d.o.o., ki bo nosilec projekta za t. i. pametno tovarno.
Načrtujemo izgradnjo objekta v velikosti 4000 kvadratnih
metrov.
Kako pomembne so te investicije za gospodarski razvoj
Hrastnika?
Investicije, o katerih sva govorila, imajo pomembno vlogo
pri gospodarskem razvoju občine, kar s seboj prinaša tudi
višjo kakovost življenja. Steklarna v Hrastniku deluje že od
leta 1860, kruh dajemo več kot tretjini gospodinjstev v občini.
Kot podjetje delamo vse, da znanje in razvoj obdržimo v
Hrastniku, v Zasavju. Pri tem pa moramo poskrbeti za vse
ravni – od varnih zaposlitev do varnega okolja.
Kje tu vidite vlogo lokalne skupnosti?
Predvsem pri zagotavljanju vsega, za kar je odgovorna,
torej da imajo ljudje, ki tukaj živijo in delajo, na voljo vse,
kar potrebujejo za življenje. Ustrezne vrtce, šole, stanovanja,
bogat nabor aktivnosti za prosti čas in še bi lahko našteval.
Pri tem pa je pomembno, da ne »obstane v preteklem času«
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ali kako naj se izrazim. Prilagajati se je treba bolj in hitreje kot
v preteklosti. Hitreje je treba zagotavljati celoten podporni
servis in infrastrukturo.
Podjetje lahko ljudem ponudi top zaposlitve z nadpovprečno
plačo in dodatnimi ugodnostmi. Toda če ti isti ljudje nimajo
kje stanovati in če ni poskrbljeno za visoko kakovost bivanja izven zidov podjetja, za otroke, za zdravje in razvoj, za
mobilnost, je na trgu kadrov takoj v slabšem, manj konkurenčnem položaju.
Tudi zato podpirate projekte, kot je recimo nedavna postavitev novega centralnega otroškega igrišča?
V Steklarni Hrastnik smo letos skozi sodelovanje z Občino
Hrastnik podprli več kot deset različnih projektov, predvsem
na področju kulture in športa. Lokalni skupnosti pomagamo
po najboljših močeh – kot podjetje, kot kolektiv in tudi kot
posamezniki v njem. Kakšno leto zmoremo več, kakšno
pa malce manj. Pomagamo na različne načine, finančna
pomoč in donacije v obliki izdelkov so morda le tiste bolj
javno opazne.
To slikovito in zanimivo otroško igrišče, ki ste ga omenili, bo
poskrbelo za še več gibanja na zraku. Največja zahvala
vsem, ki smo sodelovali pri projektu postavitve novih otroških
igral, pa bodo srečni in zadovoljni otroci. Naj bo to igrišče
vsak dan polno gibanja in pristne otroške energije, da bo
vsak dan odmeval glasen in prešeren smeh.
Ste eden izmed največjih zaposlovalcev v regiji. Koliko ljudi
ste zaposlili v letu 2021?
V letu 2021 smo do tega trenutka zaposlili 118 novih delavcev.

Žal v Sloveniji – kljub relativno visoki brezposelnosti, predvsem v Zasavju – ne uspemo dobiti ustreznega števila novih
zaposlenih, zato se toliko usmerjamo v avtomatizacijo,
digitalizacijo, ki zahteva kadre z malo višjo izobrazbo, ki
so posledično tudi bolje plačani in jih lažje zaposlimo. Čisto
fizično delo pa vsako leto zmanjšujemo.
In preden vprašate, bom povedal kar sam (smeh). Steklarna
Hrastnik ima nadpovprečne plače za Zasavje. Ravno letos
poleti smo povišali maso plač, predvsem za zaposlene na
delovnih mestih, povezanih s proizvodnim procesom, kot
so na primer operater kontrolnih strojev, strojnik, operater
peči. Ti so ključni za kakovostne izdelke, za vodenje procesa
in uspešno proizvodnjo.
Kaj pa so tiste ovire, zaradi katerih občasno kader iščete
tudi v tujini?
Štiriizmensko delo je kar velik izziv. Verjamem, da bralcem
vašega časopisa ni treba pojasnjevati, da je narava proizvodnje žal takšna, da vsi procesi potekajo v štirih izmenah.
Veliko se je treba prilagajati. Če je nekdo zaposlen v steklarni,
partner pa nekje drugje, potem nimata skupnih vikendov.
Če pa sta oba zaposlena pri nas, potem je s tega vidika
lažje, lahko si organizirata prosti čas tudi med tednom, ko
so prosti dnevi.
Je pa to področje, na katerem bi recimo želeli več prilagodljivosti lokalne skupnosti, več podpore ljudem – torej bolj
prilagodljive urnike vseh zavodov, ki so na voljo občankam
in občanom.
Moram se dotakniti širitve podjetja. Zakaj ne v Hrastniku?
Zakaj iščete druge lokacije?
Večkrat sem javno povedal – že leto in pol smo iskali primerno zemljišče, najprej v Hrastniku, našem domačem kraju,
kjer je sedež podjetja. Ampak enostavno smo zaprti v ozko
dolino in ni primernega zemljišča za postavitev tako velike

tovarne z vso pripadajočo infrastrukturo, kot jo potrebujemo. Lokacije smo si ogledovali tudi drugod po Sloveniji.
Nazadnje smo bili zaradi prenosa znanja in ker izhajamo iz
Zasavja, zelo veseli, da se je pokazala priložnost za zemljišče
v Trbovljah. Še posebej, ker gre za degradirano zemljišče
in ga lahko koristno uporabimo. Zato smo se odločili, da
podpišemo pismo o nameri.
Če zaključiva malce bolj lahkotno, tudi osebno. Dobra štiri
leta se že vozite v Hrastnik in delate v Zasavju. Kakšni se
vam zdijo Zasavci?
Delal sem v Savinjski dolini, na Koroškem, Gorenjskem …
Lahko rečem, da so si – seveda po mojem osebnem mnenju
– najbolj podobni Korošci in Zasavci. Najbrž zaradi trdega
življenja, bitk za vsakdanji kruh v preteklosti. Delno tudi zato,
ker sta to najbolj prometno odrezani regiji. To so vzdržni,
srčni in pripadni ljudje. Borbeni. Same pohvale.
Moram pa res omeniti in pohvaliti ekipo Steklarne Hrastnik.
To homogenost. Strast do stekla. Željo po napredku. Ne
morem drugače, kot da sem ponosen na tim.
V tako delovno intenzivni panogi, kot je steklarstvo, je preplet
znanja, inovativnosti, strasti in predvsem srčnosti zaposlenih daleč najbolj ključnega pomena. Naši pretekli uspehi in
ambiciozni načrti so plod celotne ekipe – njihovega znanja,
spoštovanja tradicije, želje po rasti in doseganju ciljev, motivacije, iskanja rešitev ter odličnosti.
Na kaj pa stavite kot vodja?
Na poštenost in »fair play«. Mislim, da je na svetu še zmeraj
ogromno poštenosti in da v Sloveniji žal rajši izpostavljamo
slabe primere, prej vidimo slabe ljudi kot dobre. Verjamem,
da je večina ljudi dobrih.
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Avtorica in foto: Fanči Moljk

Avtor: Adi Zaletel • Foto: Branko Klančar

Avtorica in foto: Fanči Moljk

Kuoln, glažuna in še kaj

Z ljubeznijo do stekla in glasbe

Sovretov pohod

V četrtek, 21. oktobra 2021, smo v Knjižnici
Antona Sovreta v Hrastniku po dolgem
času doživeli predstavitev nove knjige.
Simpatična Maruša Stoklasa Drečnik,
avtorica knjige Kuoln, glažuna in še kaj,
je namreč Hrastničanka in je za vsebino
knjige pridobila različne informatorje. O
čem govori, pa pove že naslov. Knjigo je
z ilustracijami lepo opremila Dragica
Hauptman, naslovnico pa Petra Narobe.
Pogovor je suvereno vodila Ana Černuta
Deželak.

V soboto, 2. oktobra 2021, je potekal pohod do Šavne Peči,
rojstne vasi našega imenitnega prevajalca Antona Sovreta.
Osemnajsti po vrsti. Na železniški postaji se je zbralo okoli
petdeset pohodnikov, ki so se registrirali, prav toliko pa je
bilo tudi takih, ki so šli v Šavno Peč po svoje. Nekateri so se
odločili za pot do Krnic s prevozom in tam počakali na ostale.
V Krnicah so se spet izkazali z gostoljubjem, tako da je bil
daljši postanek neizbežen.

V soboto, 9. oktobra, je pod imenom Z ljubeznijo do stekla
in glasbe potekalo mednarodno srečanje pihalnih godb ob
90. obletnici Steklarske godbe Hrastnik. Srečanja se je udeležilo 6 pihalnih godb: Rudarska godba Hrastnik, Godba
veteranov Štajerske Ervina Hartmana (KUD Pošta Maribor),
Frajhajmska godba (KUD Šmartno na Pohorju), Godbeno
društvo Nabrežina (Trst, Italija), Vaška godba Vrh nad Laškim
in Steklarska godba Hrastnik kot prireditelj srečanja.

Prva Marušina avtorska knjiga je ena
izmed petih, ki so letos izšle pri Založbi
ZRC SAZU, hkrati pa 56. knjiga v zbirki
Glasovi, ki skozi pisano besedo ohranja živa narečja v Sloveniji in tudi izven
naših meja. Tam, kjer slovenska narečja
še obstajajo.
Navdih za stvaritev tega – posebej
za zasavski prostor – pomembnega
dela sta ji dala tema njenega znanstvenega magisterija
s področja ljudskega slovstva in slovstvene folkloristike ter
etnologinja, literarna zgodovinarka, znanstvena svetnica in
redna profesorica za slovensko slovstveno folkloristiko dr.
Marija Stanonik. Pri transkripcijskem delu, ki odraža pravilno
izgovorjavo, ji je na pomoč priskočila prof. dr. Vera Smole,
redna profesorica na Oddelku za slovenistiko Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani, ki izvaja predavanja in seminarje iz socialnih zvrsti, zgodovinske slovnice in dialektologije
slovenskega jezika.
Knjiga je luč sveta ugledala 3. julija letos v sklopu festivala
Kamerat, ko je bila ravno sveže stiskana in zvezana, uradna
predstavitev pa je bila izvedena 9. septembra 2021 v ZRC
SAZU v Ljubljani. Kot izdajatelj je podpisan Inštitut za slovensko narodopisje. Slovenski jezikoslovni prostor je tako postal
bogatejši za 500 izvodov knjige Kouln, glažuna in še kaj. V
knjigi se avtorica dotika pripovedk vseh treh zasavskih mest,
ki sta jih zaznamovala rudarstvo in steklarstvo. Razdeljene
so tematsko: etnološke, zgodovinske, socialne, razlagalne,
strašljive ter vraže in anekdote. Na koncu najdemo še slovar
narečnih besed in seznam informatorjev.
Na predstavitvi, kjer so bile posamezne povedke tudi prebrane, je narečje prišlo lepo do izraza. Ko se zgodbe berejo le
potihoma, nimajo tistega pravega zvena. V knjižnici pa smo
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se tako lahko nasmejali ob anekdotah in marsikaj podoživeli
ob socialnih povedkah.
K odločitvi za zbiranje zgodb skozi pripovedovanja ljudi jo
je spodbudilo družinsko okolje, prepleteno z zasavsko industrijo. Avtorica, sicer dolgoletna profesorica slovenščine na
Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje, je namreč sad
mešane ljubezni. Mama izhaja iz »knapuske« družine, oče
iz »glažerske«, kar je skozi jezik občutila že kot deklica – po
eni strani je imela staro mamo in starega ata, po drugi pa
»omo« in »ota«. Zasavsko narečje jo spremlja iz otroštva, ko
je poslušala pripovedi mame Marjete in stare mame Metke.
Informatorjev, ki so dali osnovo za nastanek pripovedk, je
okrog sto. Zasavski svet se skozi povedke izkazuje preko
samega govora, narečnih besed in germanizmov, pa tudi
sočnih kletvic, ki so bile in so še vedno del našega vsakdana.
Na prvi predstavitvi so se oglasile tudi ženske, ki so prav tako
pomembno sooblikovale zasavski delavski prostor, znan tudi
kot Črni ali Rdeči revirji. Oglasile so se upokojene delavke
nekdanjega Sijaja in ji že podale nekaj namigov z zamislijo,
da popiše tudi delavske in vsakdanje zgodbe nežnejšega
spola. Profesorici, ki že 25 let predano uči slovenščino, ob
možu in šestošolki, ki sta bolj športno navdahnjena, ter
19-letnemu sinu, ki ga vleče v tehnične vode, tako izzivov
za prihodnost kar ne zmanjka.

Godbe so se najprej predstavile s samostojnim promenadnim nastopom na treh lokacijah: pred Delavskim domom
Hrastnik, na ploščadi pred spomenikom NOB na Dolu in
pred KS Steklarna v Podkraju. Po končanih nastopih in
predstavitvah posameznih godb na ploščadi pred športno dvorano Dolanka je najprej vse pozdravil predsednik
Steklarske godbe Hrastnik Adi Zaletel, nato pa še župan
Občine Hrastnik Marko Funkl. Sledil je skupni nastop vseh
godb, pri katerem so se pridružile in predstavile še prikupne
mažorete Majde Marguč.

Pred spomenikom Antona Sovreta je zbrane najprej pozdravila predsednica KS Krnice - Šavna Peč Nina Kmetič in v
krajšem nagovoru vsem zaželela dobrodošlico. Slavnostna
govornica je bila Tanja Petrič, predsednica Društva slovenskih književnih prevajalcev, literarna kritičarka, prevajalka
leposlovnih in humanističnih besedil, esejistka in urednica.
Pozdravili smo tudi Makedonca Davorja Stojanovskega,
prevajalca, ki je nekaj časa preživel v prevajalski rezidenci
na Dolu pri Hrastniku.
Ker sem pot zasnovala, imam to čast, da podeljujem priznanja za petkratno udeležbo na pohodu. Letos ga je dobil samo
župan Marko Funkl. Sicer je bil na pohodu že sedemkrat, je
povedal, le da se ni vedno registriral.
Za glasbeni program sta poskrbeli flavtistka Urška Velikonja
in citrarka Urša Šmid.

Vodja trboveljske območne izpostave Javnega sklada RS
za kulturne dejavnosti Blaž Rojko je vsem godbam podelil
priznanja in zahvale za sodelovanje na srečanju, predsednik
godbe pa jim je izročil promocijske izdelke glavnega sponzorja, Steklarne Hrastnik.
Lahko rečemo, da je srečanje godb uresničilo svoj namen, to
je sproščeno druženje godbenikov in utrjevanje vezi sodelovanja, kar so vsi dirigenti potrdili z željo, da se srečanje
izvede tudi v letu 2022.
Za pripravo in izvedbo odmevnega kulturnega dogodka v
Hrastniku se zahvaljujem Občini Hrastnik, Steklarni Hrastnik
in JSKD OI Trbovlje ter Javnemu zavodu KRC Hrastnik za tehnično pomoč pri izvedbi prireditve. Največja zahvala pa gre
vsem godbenicam in godbenikom, ki so uspešno izvedli svoje
nastope ter popestrili kulturno dogajanje v občini Hrastnik.

Tanja Petrič, slavnostna govornica

Hrastov list št. 34

•

December 2021

•

07

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE
v hrastniških javnih zavodih, ki z lokalnimi ponudniki dobro
sodelujejo in del živil naročajo direktno pri njih.
Svojevrsten izziv pa predstavljajo naravne danosti, a minister
dr. Jože Podgoršek v Hrastniku kljub manj primernim naravnim danostim za kmetijstvo vidi veliko rezerv in potenciala.
»Nedvomno so rezerve v dodajanju vrednosti – pridelovanje hrane višje kakovosti, ekološko kmetijstvo. Višja kvaliteta
primarne pridelave hrane in njene predelave na kmetiji
lahko pomeni priložnost za to okolje.« Po besedah ministra
bodo v novem programskem obdobju na ministrstvu dvignili
sredstva za kmetijstvo na območjih z omejenimi dejavniki,
med katera spada tudi Zasavje. Kmetije bodo tako dobile več
sredstev, kar bo pripomoglo k ohranjanju in razvoju kmetij.

Vladni obisk Zasavja

Z ministri o izzivih in priložnostih v hrastniški dolini
Avtorica: Mateja Jecl • Foto: arhiv Občine Hrastnik

28. septembra je Vlada RS obiskala zasavsko regijo.
V okviru obiska so se ministri srečali s predstavniki
podjetij, zavodov, občin in drugih deležnikov v regiji.
V Hrastniku so se z županom Markom Funklom srečali
ministri Jernej Vrtovec, Jože Podgoršek, Andrej Vizjak
in Zdravko Počivalšek. Regijski obisk je vlada zaključila
z javno tribuno, kjer je s predstavniki gospodarstva in
lokalnih skupnosti spregovorila o izzivih in priložnostih
v regiji.

Z ministrom Vrtovcem o infrastrukturnih projektih
Dan pred torkovim vladnim obiskom so Hrastnik najprej obiskali minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, Ljiljana Herga,
direktorica Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI), in Sandra
Kržan iz Sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost. Župan in minister sta spregovorila predvsem
o rudniških zapiralnih delih in s tem povezani gradnji ceste
na Lešo ter o načrtu investicij na državni cestni mreži v prihodnjih letih.
»Sodelovanje z ministrstvom je bilo v zadnjem obdobju izjemno plodno. V lanskem letu smo realizirali izjemno zahteven
projekt podvoza na Cesti Hermana Debelaka, letos pa je v
teku izgradnja cestnega odseka Rinaldo in preplastitev ter
izgradnja ceste Spodnje Marno s prehodom za pešce na
Slatnem. V prihodnjem letu naj bi pričeli z izgradnjo ceste
skozi nastajajočo OIC Hrastnik, izgradnjo ceste skozi Dol, z
deli na cesti Hrastnik–Zidani Most ter izgradnjo dveh krožišč v Hrastniku, pri Sparu ter pri tržnici,« je ob obisku dejal
župan Marko Funkl.
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Naravne danosti so svojevrsten izziv
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože
Podgoršek je na dan vladnega obiska skupaj z županom
najprej obiskal lokalne ponudnike na hrastniški tržnici ter si
ogledal prostore TIC-a, spregovorila pa sta o lokalni samooskrbi ter kmetijskih skladih in razpisih. Občina je v preteklih
letih namreč uspešno pridobila sredstva in izpeljala več razpisov Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP).

Srečanje z ministrom Vizjakom na CEROZ-u
Srečanje z ministrom za okolje in prostor Andrejem Vizjakom
je potekalo na lokaciji Regijskega centra za ravnanje z
odpadki v Zasavju (CEROZ), sestanku se je pridružil tudi
direktor centra Enes Rakovič.
Hrastniški župan je najprej izpostavil problematiko plazov
in urejanja vodotokov. Delna neurejenost vodotokov namreč
v občini ob vsakem deževju povzroča materialno škodo na
infrastrukturi in objektih, že z manjšimi investicijskimi posegi
pa bi se bilo temu moč izogniti. Občina vseskozi skladno s

finančnimi zmožnostmi izvaja intervencijska in najnujnejša
vzdrževalna dela, seveda pa to še zdaleč ne zadošča za
zagotovitev ustrezne zaščite in varnosti, zato je potrebno
sistematično načrtovanje ukrepov.
Prav tako se v občini nenehno spopadajo s pojavi plazenja
tal. »Relief in sestava tal povzročata plazenje praktično v
vseh delih občine, ki je zaradi posledic rudarjenja že tako
prostorsko in s tem razvojno omejena. Sanacijski programi, ki
se izvajajo s pomočjo sredstev države, so finančno omejeni,
zato v Hrastniku še precej plazov ni bilo saniranih. Vse odprte
programe iz preteklih let je potrebno nujno zaključiti, saj se
bodo v nasprotnem primeru težave v prostoru samo stopnjevale,« je problematiko ministru predstavil župan. Minister je
zagotovil, da se bodo povečala sredstva za sanacijo plazov
in vzdrževalna dela na vodotokih.
Ob koncu srečanja so se dotaknili še vprašanja CEROZ-a.
Direktor Enes Rakovič je izpostavil problematiko starih okoljskih bremen, predvsem nakopičene lahke frakcije (RDF), in
pa prenehanja izvajanja gospodarske javne službe obdelave
in odlaganja Občine Trbovlje v okviru CEROZ-a. Ministru je
bila predstavljena uspešna začetna faza sanacije zatečenega stanja – ureditev čiščenja izcednih vod, predvsem pa
končanje prve faze ter začetek izgradnje druge faze zapiranja odlagališča.

Župan pove: »Eden večjih projektov preteklega leta je bil projekt prenove hrastniške tržnice, ki je doprinesel k izboljšanju
pogojev prodaje, kar so pozdravili tako ponudniki kot obiskovalci tržnice. Vrednost projekta je bila 125 tisoč evrov, od tega
je bilo s strani EKSRP pridobljenih 50 tisoč evrov. Potem je tu
projekt TIC Hrastnik, rezultat tega 60 tisoč evrov vrednega
projekta je vzpostavitev lokalnega turistično informacijskega
centra in ustvarjeno novo delovno mesto. Vrednost sofinanciranja EKSRP je bila dobrih 47 tisoč evrov. Največji projekt pa
je Partnerstvo LAS Zasavje, za izvedbo katerega so bila odobrena sredstva v skupni višini 1,9 milijona evrov. Partnerstvo
pokriva območje vseh treh zasavskih občin, javne zavode,
društva, podjetja, kmetije … pripravlja pa tudi novo strategijo
lokalnega razvoja za obdobje 2021–2027.«
Župan je ministru predstavil tudi aktivnosti, s katerimi občina
spodbuja uporabo izdelkov in pridelkov lokalnih ponudnikov,
saj se zaveda pomena lokalne samooskrbe – vzpostavitev
prve zasavske e-tržnice ter kampanjo #lokalnojeidealno.
Pomena lokalno pridelane hrane se vse bolj zavedajo tudi
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Varne zaposlitve z višjo dodano vrednostjo
Vladni obisk v hrastniški občini se je zaključil s srečanjem z
ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom
Počivalškom. Srečanje je potekalo v Steklarni Hrastnik,
udeležili so se ga tudi generalni direktor Steklarne Hrastnik
mag. Peter Čas, direktor TKI Hrastnik Branko Majes in glavni
direktor podjetja Plinovodi d.o.o. Marjan Eberlinc. Lokacija
srečanja ni bila naključna, saj je bila tema srečanja z ministrom nova obrtno-industrijska cona (OIC).
Projekt bodoče OIC sledi ciljem prostorskega razvoja
Hrastnika po ločitvi gospodarskih in stanovanjskih območij.
Za zagotovitev 19 tisoč m2 prostih površin je treba porušiti vse
dotrajane nefunkcionalne objekte in nato območje opremiti
z ustrezno komunalno infrastrukturo.
Projekt bo obsegal odstranitev dotrajanih večstanovanjskih
objektov in preselitev stanovalcev, izgradnjo podpornih konstrukcij (pilotne stene) zaradi doseganja optimalne izrabe
prostora, izravnavo platojev za bodočo gradnjo, ureditev
skupnih manipulacijskih površin, izgradnjo cest in parkirišč
ter komunalno ureditev za zagotovitev priključnih mest na
gospodarsko javno infrastrukturo (meteorna, fekalna kanalizacija, vodovod). Dobavitelji bodo zagotovili napajanje z
energenti (električna energija, zemeljski plin) in telekomunikacije, prometna priključitev cone na regionalno cesto pa
se bo izvedla s sočasno rekonstrukcijo državne ceste in z
dodatnim levim zavijalnim pasom, investitor bo DRSI.

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE
»S funkcionalno zaokrožitvijo komunalno urejene gospodarske cone v južnem delu hrastniške doline bodo odpravljene
ovire za rast in razvoj podjetij, predvsem obstoječih, ki želijo
širiti svojo poslovno dejavnost in ustvariti nova delovna
mesta. Hrastniška dolina je ozka in utesnjena in ima na voljo
zelo malo površin, primernih za izvajanje večjih proizvodnih
dejavnosti. Ureditev južnega dela hrastniške doline za razvoj
podjetij bo prispevala k lokalni in regijski prostorski ureditvi
ter dostopnosti podjetij, saj so površine locirane ob regionalni
cesti in v bližini železnice,« projekt predstavi župan Funkl.
S tem se je strinjal tudi minister Počivalšek, ki meni, da glede
na potencial, ki ga ima regija, največji izziv – pa tudi priložnost – ostaja prestrukturiranje regije ter nuja po digitalnem
in zelenem prehodu. Končni cilj vseh prizadevanj ministrstva
je tako ohranjati zaposlenost v zasavski regiji in odpirati
nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo ter doseči
večji delež zelene in digitalne transformacije podjetij v regiji.

Avtorica: Rebeka Kupec

Investicije v krajevnih skupnostih
Čeprav se koledarsko leto izteka, se v
več krajevnih skupnostih na področju
investicij veliko dogaja.
KS Krnice - Šavna peč
Svet krajevne skupnosti Krnice - Šavna
Peč je v preteklih mesecih sprejel odločitev, da zamenja dotrajano ograjo na
stopnišču in balkonu svojega doma KS
v Šavni Peči. Investicija znaša slabih 5
tisoč evrov, ograja pa je bila zmontirana in dokončana konec novembra.

KS Marno
V domu KS Marno se klančina za
invalide, ki je bila zgrajena v poletnih
mesecih, trenutno nadgrajuje z vetrolovom in nadstreškom, s čimer se bo
uredil tudi nov vhod v objekt. Investicija
znaša 50 tisoč evrov. Občina Hrastnik
z izbranim izvajalcem trenutno podpisuje tudi pogodbo za rekonstrukcijo
ceste Brdce–Marno, 1. faza, v skupni
dolžini 275 metrov. Investicija znaša
dobrih 130 tisoč evrov in zajema razširitev ceste ter ureditev izogibališč,
odvodnjavanja, dela pločnika in javne
razsvetljave.

»Obrtno-industrijska cona v Hrastniku je od države dobila
3,3 milijona evrov. Tu se že nahajajo uspešna majhna in srednja podjetja, ki so v fazi potrebne širitve in potrebujejo
prostor za razvoj novih dejavnosti. Ključnega pomena za
širitev obstoječih obratov in namestitev novih je vzpostavitev
potrebne javne infrastrukture, si pa želim, da se cona širi in
polni predvsem s podjetji, ki imajo miselnost prihodnosti. Ne
le nove zaposlitve, varne zaposlitve z višjo dodano vrednostjo
so to, kar Zasavje potrebuje.«

KS Steklarna
V krajevni skupnosti Steklarna si bodo
leto 2021 zapomnili kot drugo zaporedno leto z obsežnimi in pomembnimi
investicijami. V 2020 se je zgradil
podvoz na t. i. Dirmajerjev hrib, letos
pa se je izvedla prva faza rekonstrukcije cestnega odseka na cesti LK 123071
z obnovo kanalizacije; višina investicije je približno 50 tisoč evrov. Na Cesti
Hermana Debelaka pa se je izvedla
preplastitev in razširitev ostrega ovinka
za stanovanjsko hišo Korbar, ki bo prebivalcem in dostavljavcem olajšala
dostop do zgornjega dela hriba. Gre za
investicijo v višini slabih 8 tisoč evrov.

Avtorica: Radojka Odžič

Vrtičkarstvo

Avtorica: Mateja Jecl

Predčasno glasovanje ponovno
omogočeno tudi v Hrastniku

Prebivalci v urbanih predelih iščejo vsakdanji stik z naravo,
kjer lahko preživljajo svoj prosti čas in so aktivni. Mnogi med
njimi so si poiskali manjši ali večji košček zemlje, kjer lahko
obdelujejo vrtove in sami pridelujejo predvsem zelenjavo
in nekaj malega sadja. Na ta način so samooskrbni, imajo
lastno pridelano hrano in skrbijo za svoje zdravje, ko preživljajo prosti čas v naravi.

Na pobudo hrastniškega župana Marka Funkla je bil 5.
novembra sklican sestanek z Državno volilno komisijo (DVK) z
namenom oziroma željo, da se najde način, da se predčasno
glasovanje ponovno omogoči tudi v Hrastniku.
V letošnjem letu je namreč v veljavo stopil nov zakon, ki je
prinesel precejšnjo spremembo za hrastniško občino, saj sta
bili občini Hrastnik in Trbovlje združeni v volilni okraj Trbovlje
- Hrastnik s sedežem v Trbovljah. »Sprememba okraja je s
seboj prinesla tudi spremembo predčasnega glasovanja, ki
so se ga v preteklih letih v veliki meri posluževali tudi občani
in občanke Hrastnika, saj je bilo le-to odslej predvideno le
še v Trbovljah,« so dejali na občini.
V praksi je sprememba prvič zaživela letos v času referenduma o vodah. »Občani so se takrat precej obračali na nas
in izrazili precej nejevolje nad tem, da se je za predčasno
glasovanje treba odpeljati v sosednje mesto, kar je nekaterim
predstavljalo tudi oviro zaradi prevoza ipd.«
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Sestanka na občini so se udeležili direktor DVK Dušan Vučko,
svetovalka direktorja Silva Bratanič, tajnica okrajne volilne
komisije Anica Kirn in namestnica tajnice Nina Muhvič.
Skupaj z županom so preučili zadevo in dosegli dogovor,
da se odslej predčasno glasovanje ponovno omogoči tudi
v Hrastniku. Takšna rešitev je – ko volilni okraj obsega več
občin – mogoča, ker izdatno prispeva k uresničevanju volilne
pravice.

V letu 2020 je Občina Hrastnik prevzela zemljišča na območju Leše zaradi predvidene novogradnje doma starejših.
Vrtičkarji so imeli z RTH d.o.o. – v likvidaciji sklenjene najemne pogodbe za posamezne kmetijske površine oziroma
zemljišča. Občina Hrastnik je povabila vse najemnike,
da sklenejo novo pogodbo za določen čas, tj. eno leto, z
možnostjo podaljševanja glede na pričetek izvajanja gradnje. Najemnine za kmetijska zemljišča so ostale na enaki
ravni, kot so bile določene s strani prejšnjega lastnika, in se
niso spreminjale.

Občanke in občani Hrastnika bodo tako lahko že na državnozborskih volitvah, ki so v naslednjem letu prve pred nami,
svoj glas predčasno ponovno oddali tudi v Hrastniku.

Vrtičkarjem z območja Leše bo zaradi gradnje novega doma
starejših omogočena selitev na druge lokacije v občini.
Trenutna površina zakupnikov kmetijski zemljišč na tem

območju znaša približno 7 tisoč kvadratnih metrov, na ostalih
območjih celotne občine pa 10 tisoč. V pripravi je pravna
podlaga za vrtnarjenje na celotnem območju občine, katere
namen je, da se urbani vrtički v posameznih okoljih uredijo,
so usklajeni in sovpadajo z okoljem.
Glede na državne in evropske smernice, ki narekujejo
ohranjanje okolja, širjenje zelenih površin, prilagajanje
podnebnim spremembam ter spodbujanje lokalne samooskrbe, ima vrtičkarstvo v tem okolju pomembno vlogo, zato
ga je potrebno ohranjati in prenašati naprej na naslednje
generacije.
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OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

Foto: Branko Klančar

Avtor: Tomaž Sihur

Komemoracija ob 1. novembru

Avtorica: MJ

Avtor: Tomaž Sihur

Urejanje vodotokov v Hrastniku

Hrastnik obiskal češki
veleposlanik Juraj Chmiel

Sanacija plazu pod igriščem
na Marnem

V občini Hrastnik se vsako leto spopadamo z neurji in poplavami, ki zaradi svoje intenzivnosti in neugodnega reliefa
občine povzročijo veliko škode na infrastrukturi in tudi na
stanovanjskih objektih. Samo v lanskem letu so neurja
občino prizadela najmanj trikrat, in sicer v juliju in avgustu.
Hudourniške vode so največ škode povzročile na območju
Čeč, kjer je bilo ogroženih tudi več stanovanjskih hiš.

V dneh pred 1. novembrom, dnevom spomina na mrtve,
sta Občina Hrastnik in Združenje borcev za vrednote NOB
Hrastnik pripravila komemoracijo s krajšim kulturnim
programom.
Komemoracija je v petek, 29. oktobra, najprej potekala pri
centralnem spomeniku na Dolu pri Hrastniku, nato pa še pri
centralnem spomeniku v Hrastniku. Slavnostni govorec je bil
župan Marko Funkl, ki se je v svojem nagovoru spomnil »številnih prednikov, borcev in bork, ki so se borili za svobodo, za
bratstvo in enotnost, za družbo, kjer ni pomemben strankarski
ali družinski izvor. Borili so se za slovenski jezik, za kulturo
in narodno zavest. In borili so se proti okupatorju«. Kulturni
program sta pripravila Steklarska godba Hrastnik in Moški
pevski zbor Svoboda Hrastnik, veteranske organizacije pa
so položile vence vsem padlim borcem.

Občina je v letu 2021 uspela prepričati Direkcijo RS za
vode, da so sanacijski posegi na hudournikih nujni. Tako
so v mesecu novembru dela potekala na dveh območjih, in
sicer na hudourniku Bobnarica (v Govejem potoku) ter na
levem pritoku Bobna (nad zadružnim domom). Obe sanaciji
sta bili celoviti, zajemali sta regulacijo in oblaganje struge
ter gradnjo propustov in pregrad. Dela je izvajala družba
Hidrotehnik.
Z zaključeno sanacijo se je na širšem območju Čeč bistveno
povečala poplavna varnost za infrastrukturo in stanovanjske
objekte.

Na severnem obrobju platoja z igriščem pri Gasilskem domu
Marno se je 1. 7. 2020 sprožil plaz, ki je odnesel dobršen
del površine. Na igrišču je bil uničen del ustrojev in objektov, poškodovano je bilo balinišče in povsem uničena žična
ograja, poškodovani so bili tudi komunalni vodi.

Občino Hrastnik je v četrtek, 4. novembra, obiskal veleposlanik Češke republike v Republiki Sloveniji Juraj Chmiel.
V okviru obiska ga je na občini uradno sprejel župan Marko
Funkl, tekom srečanja pa sta se dotaknila različnih tem. Med
drugim sta spregovorila o različnih možnostih sodelovanja,
še posebej na področju kulture. Beseda je tekla tudi o povezovanju Hrastnika s sorodnimi češkimi mesti, ki se ponašajo
z bogato razvito kulturno dediščino.
Veleposlanik je obiskal tudi Knjižnico Antona Sovreta Hrastnik,
kjer se je srečal z direktorico Matejo Planko in si ogledal
razstavo Češka književnost v luči slovenskih prevajalk in
prevajalcev. Razstava na sedmih barvnih panojih predstavlja najvidnejše prevajalke in prevajalce češke književnosti
v slovenščino v 2. polovici 20. stoletja, njihovo profesionalno
pot in prevajalski opus. Projekt je podprlo Veleposlaništvo
Češke republike v Sloveniji.

Avtorica: MJ

Avtorica: DM

Prvi med iz urbanega
čebelnjaka

Pomoč občanom pri nakupu
šolskih potrebščin in ozimnice

V poletnih mesecih je Občina Hrastnik skupaj s Čebelarskim
društvom Hrastnik v parku pod Domom starejših Hrastnik
postavila prvi učni čebelnjak v urbanem okolju. In le nekaj
mesecev kasneje so člani hrastniškega čebelarskega društva,
ki skrbijo za čebelnjak, pridelali prvi med, količina pa je bila
nad pričakovanji – pridelanih je bilo kar 21 kilogramov medu.

Na javni razpis za dodeljevanje denarnih pomoči v občini
Hrastnik za leto 2021 je prispelo 205 vlog, od tega 55 za šolske
potrebščine in 150 za ozimnico.

Z medom iz urbanega čebelnjaka so se prvi posladkali otroci
hrastniškega vrtca, saj je sedem kilogramov medu romalo
k njim za zajtrk v okviru vseslovenske akcije Tradicionalni
slovenski zajtrk. Štiri kilograme medu pa so čebelarji v
125-gramskih steklenih embalažah podarili občini, in sicer
za namene promocije kraja.
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Občina Hrastnik je za sanacijo pripravila projektno dokumentacijo, sam projekt pa je bil uvrščen v Program odprave
posledic neposredne škode na stvareh zaradi poletnih neurij
s poplavami v letu 2020, ki ga je sprejela Vlada Republike
Slovenije. Izvedla je tudi postopek za izbor izvajalca in
z Ministrstvom za okolje in prostor RS julija 2021 sklenila
pogodbo za zagotovitev sredstev v višini skoraj 145 tisoč
evrov. Ministrstvo je tako prispevalo sredstva v višini neto
vrednosti gradbenih del, Občina Hrastnik pa sredstva za
vrednost davka na dodano vrednost, projektne dokumentacije in nadzora.
Sanacija nasipa je bila izvedena s pilotno podporno konstrukcijo, odvodnjavanjem in rekultivacijo površin. Skupna
vrednost stroškov sanacije plazu je znašala dobrih 190 tisoč
evrov.

Od 55 prejetih vlog za šolske potrebščine je bilo pozitivno
rešenih 54, ena je bila negativna. Pomoč je prejelo 86 otrok.
Višina sredstev, namenjenih občanom za pomoč pri nakupu
šolskih potrebščin, je bila 8 tisoč evrov.
Od 150 prejetih vlog za ozimnico je bilo pozitivno rešenih
149, ena vloga pa je bila negativna. Pomoč je prejelo 149
občanov. Višina sredstev, namenjenih občanom za pomoč
pri nakupu ozimnice, je bila 11 tisoč evrov.
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LAHKO BRANJE

NOVA OTROŠKA IGRALA
V Hrastniku imajo otroci novo igrišče.
Igrišče je pri osnovni šoli.
Na igrišče je podjetje Eko igrala d.o.o. postavilo nova igrala.
Igrala imajo podobo Vile de Seppi.
Vila de Seppi je stavba, ki stoji na hribu pri Steklarni Hrastnik.
Avtorica: Mateja Jecl • Foto: arhiv Občine Hrastnik

Na igrišču je tudi lesen vlak.

Odprli otroško igrišče v podobi Vile de Seppi
11. oktobra je župan Marko Funkl skupaj z vrtčevskimi
otroki slavnostno prerezal trak in jim v uporabo predal
novo centralno otroško igrišče, ki se nahaja v športnem

smo tudi barvito tablo z navodili za pravilno uporabo igral,«
so sporočili z občine. V naslednjem letu pa bo igrišče dobilo
tudi novo, sodobno urbano opremo.

parku na Logu, oblikovano pa je po podobi hrastniških
znamenitosti.

Najmlajši občani hrastniške občine so dobili nov prostor,
namenjen le in prav njim. Novo otroško igrišče, ki ga je posebej za občino Hrastnik oblikovalo podjetje Eko igrala d.o.o.,
je oblikovano v podobi hrastniške graščine Vile de Seppi, ki
je bila po vzoru italijanskega gradu Miramar zgrajena leta
1894. Poleg graščine je postavljen tudi lesen vlak z didaktičnimi igrami kot spomin na vlak, ki je leta 1849 prvič peljal
mimo Hrastnika in mestu odprl vrata v svet.
»Igrišče je namenjeno otroški igri in je kraj, kjer lahko otroci
razvijajo svoje motorične sposobnosti in socialne veščine.
Najbolj pa smo ponosni na to, da se igrišče ponaša tudi s prvo
certificirano gugalnico za gibalno ovirane otroke v mestu,
ki jim bo ponudila dodatno možnost igre ter vključevanje v
družbo,« je ob otvoritvi povedal župan Marko Funkl.

Na otvoritvi, kjer so v sodelovanju z Vrtcem Hrastnik,
Mladinskim centrom Hrastnik in OZPM-jem za otroke
pripravili tudi zabavno-ustvarjalni program, so se organizatorji zahvalili Zavarovalnici Triglav, Steklarni Hrastnik
in Mercatorju, saj je projekt zaživel tudi z njihovo pomočjo.
Na občini si želijo, da bi igrišče še leta ostalo takšno, kot je.
»Skupaj poskrbimo za to, da bo igrišče stična točka vseh
generacij, da bo to prostor, kamor se bodo tako otroci
kot njihovi starši z veseljem vračali in tu preživeli popoldneve, uživali v brezskrbni igri ter sklepali nova prijateljstva.
Poskrbimo, da bo igrišče zgledno, varno in čisto.«

Lesen vlak ima različne didaktične igre.
Na igrišču je tudi gugalnica za gibalno ovirane otroke.
Na igrišču je tabla z navodili za uporabo igral.
Uredila se je okolica igrišča.
Posadili so novo živo mejo in drevo.
Nova je tudi cvetlična gredica.
Pomembno je, da igrišče ostane
zgledno,
varno in
čisto.

Unikatna oblika igrišča je dosežena s kombiniranjem lesa
robinije in polietilena na varen in kvaliteten način, saj se
materiala lahko v celoti reciklirata. Zasnova stranic, ki so v
celoti izdelane iz polietilena, je novost na slovenskem trgu,
saj se bo v katalogih pojavila šele v naslednjih letih.
Novo podobo igrišča je zaokrožila tudi ureditev okolice. »Na
novo smo zasadili živo mejo iz lovorikovcev, posadili hitro
rastoče drevo katalpo, na vstopni točki na igrišče pa smo
oblikovali cvetočo gredico, ki mu da poseben čar. Postavili
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Avtorica: Urška Perko
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OSEBNO S SVETNIKI
Foto: Branko Klančar

OSEBNO S
SVETNIKI

V Občinskem svetu Občine Hrastnik v tem mandatu trenutno sedi sedem svetnic in enajst svetnikov. Programe
njihovih list in strank poznamo, prav tako 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 tokratni številki
še zadnjič zastavljamo ducat enakih vprašanj in predstavljamo še zadnja svetnika v tem mandatu.

6. Vaši hobiji?
Verjetno lahko rečem, da je moj najdaljši hobi igranje v godbi
oz. glasba, saj sem v tem že skoraj 30 let. Ko dobim kakšno
idejo, pa zelo rad izdelam kaj iz lesa.
7. Ali imate kakšnega hišnega ljubljenčka ali domačo žival?
Ne, nimam. Morda bomo kdaj v prihodnosti imeli kakšnega
psa. Hčerka je namreč čisto navdušena nad živalmi.

1. Kako izgledajo vaša jutra?
Po prebiranju novic na teletekstu je na vrsti zajtrk, kavica,
potem pa po jutranjih opravilih.
2. O čem najpogosteje razmišljate, ko se sami vozite v avtu?
V bistvu ne razmišljam veliko, raje se osredotočam na vožnjo,
ker nikoli ne veš, kaj te čaka za ovinkom.

Primož Frajle

3. Če bi na kavo lahko povabili kogar koli – koga bi izbrali
in zakaj?
Bi se našel kakšen znanec iz mladosti, da pade beseda o
dogodivščinah iz mladih let.
4. Kateri film ste si nazadnje ogledali v hrastniškem kinu?
Uf, težko vprašanje. V mladosti, ko je bil kinematograf pri
TKI, sem bil kar stalen gost, v delavskem domu pa približno
petnajst let nazaj. Spomnim se, da je bil nek zgodovinski film.
5. Katero knjigo trenutno berete in katera je tista, ki vam je
od prebranih najbolj ostala v spominu?
Pošteno rečeno nisem bil nikoli ljubitelj branja, če sem se pa
odločil za branje, sem v roke vzel kakšno zgodovinsko knjigo.
6. Vaši hobiji?
Od hobijev bi izpostavil smučanje. Že od malih nog me veseli
ta šport in je rdeča nit v mojem življenju. Pa motor – z motorjem sva prepotovala celo bivšo Jugo.
7. Ali imate kakšnega hišnega ljubljenčka ali domačo žival?
Doma imava majhen akvarij. Ima pa hčerka psa in se tudi
rad sprehodim z njim.
8. Kako preživljate konce tedna?
Ker imava čez teden z ženo obveznosti, saj paziva na vnuka,
imava potem vikende zase, kar večinoma izkoristiva za
vožnje z motorjem po lepi naši.
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kakšne tegobe in ponižanja so on in drugi slovenski rojaki
na avstrijskem Koroškem doživljali med 2. svetovno vojno
ter tudi po njej. Avtorja je leta 1947 angleško okupacijsko
sodišče obsodilo na dvanajst mesecev zapora zaradi govora
ob odkritju spomenika 85 partizanskim borcem. Na področju
domoznanstva pa bi predlagal knjigo Vinka Trinkausa z naslovom Velika stavka, ki govori o veliki stavki rudarjev leta 1889.

Robert Sticher
9. Kuhate? Katero jed najraje pripravite?
Dokler so bili otroci doma, sem kar dosti kuhal, saj sva delala
na različnih izmenah, sedaj pa to delo raje prepustim ženi.
Mogoče golaž.
10. Najljubši kotiček v Zasavju? Kaj bi pokazali prijatelju, ki
bi iz tujine prišel na obisk k vam v Hrastnik?
Mogoče Gore – lepi spomini, saj je bila to prava destinacija
hrastniških steklarjev. Zadnje čase imamo v Hrastniku kar
nekaj destinacij za ogled, Vila de Seppi, hrastniški muzej in
marionete v njem.
11. Brez katerega izuma si ne predstavljate življenja?
Vsak izum tekom stoletij je doprinesel slabe, pa tudi dobre
novosti v življenja nas zemljanov, je pa res, da je elektrika
najbolj pripomogla k sedanjemu načinu življenja.
12. Če bi bili superjunak, kakšna bi bila vaša supermoč?
Ne želim niti pomisliti na to supermoč.

1. Kako izgledajo vaša jutra?
Moja jutra med tednom izgledajo precej rutinsko. Vstanem
malo pred sedmo, spijem kavo in nato zbudim hčerko.
Pripravim jo za odhod v vrtec, kamor jo pospremi babica.
Potem se registriram v službeni računalnik in pričnem z delom
na daljavo.
2. O čem najpogosteje razmišljate, ko se sami vozite v avtu?
V avtu najraje poslušam glasbo, včasih morda zraven tudi
malo zapojem.
3. Če bi na kavo lahko povabili kogar koli – koga bi izbrali
in zakaj?
Če bi imel priložnost, bi povabil Nika Kavčiča, ki pa je sicer že
pokojen. Vodil je gospodarsko dejavnost obveščevalnih služb
ter v 60. letih postavil na noge Ljubljansko banko. Mislim,
da bi lahko povedal marsikaj zanimivega in še neznanega
zgodovinopisju.

8. Kako preživljate konce tedna?
Odvisno, kaj je v koledarju. Kdaj pa kdaj pridejo na vikend
kakšni manjši »špili«. Letos je imelo veliko članov godbe okrogle obletnice in se je spodobilo, da jim gremo kakšno zaigrati.
V kolikor ni društvenih stvari, skušam čim več časa preživeti z
družino, tako da gremo na kakšen manjši izlet ali pa sprehod
v naravo. Dva »kumerata« prenavljata svoji hiši in če čas
dopušča, jima grem kdaj pa kdaj med koncem tedna tudi
pomagati.
9. Kuhate? Katero jed najraje pripravite?
Ne ravno, če je treba, kuham bolj v skrajni sili. Drugače pa
naredim še kar dobro omleto.
10. Najljubši kotiček v Zasavju? Kaj bi pokazali prijatelju, ki
bi iz tujine prišel na obisk k vam v Hrastnik?
Prijateljem, ki bi prišli v Hrastnik, bi najprej malo pokazal
godbeni dom. Dogovoril bi se za ogled jame in jih peljal še na
kakšno planinsko postojanko, zelo verjetno na Kal. Drugače
grem pa najraje na Jelenco, s katere je lep pogled na hrastniško dolino, seveda z izjemo kamnoloma.

4. Kateri film ste si nazadnje ogledali v hrastniškem kinu?
Ameriški akcijski film Hansel & Gretel: Witch Hunters, leta 2013.

11. Brez katerega izuma si ne predstavljate življenja?
Osnovni namen izuma ali pa če hočete tehnologije je to,
da nam lajša življenje. Morda se motim, ampak dandanes
imam občutek, da ljudje počasi, ampak vztrajno postajajo/
postajamo sužnji tehnologije. Na splošno pa bi rekel, da je
izum medmrežja oz. interneta tista stvar, brez katere si res
težko predstavljam življenje. Zamislite si ... če ni interneta, ni
elektronske pošte, ni elektronskega plačevanja, aplikacij in
verjetno še marsičesa.

5. Katero knjigo trenutno berete in katera je tista, ki vam je
od prebranih najbolj ostala v spominu?
Trenutno mi čas ne dopušča, da bi se poglobil v kakšno knjigo.
Najbolj pa mi je ostala v spominu knjiga Gamsi na plazu izpod
rok Karla Prušnika – Gašperja. Knjiga je pričevanje avtorja,

12. Če bi bili superjunak, kakšna bi bila vaša supermoč?
Teleportacija … saj Slovenske železnice skoraj vedno zamujajo.
Praktično bi bilo tudi pri semaforjih in prometnih zamaških.
Hkrati pa ne bi več potreboval avtomobila, posledično ne bi
bilo onesnaževanja.
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Avtorici: Fanči Moljk, MJ • Foto: arhiv Občine Hrastnik

Dan starejših

Avtor: Rok Jenko

Avtorica: MJ • Foto: arhiv Občine Hrastnik

Zakonca Drugovič
skupaj že petdeset let

Trgatev kolonijske brajde

V poročni sobi na Občini Hrastnik sta 23. oktobra zaobljubo
obnovila zlatoporočenca Vera in Jože Drugovič, ki sta svojo
mladostno, a veliko ljubezen pred petdesetimi leti potrdila
s poroko.
Župan Občine Hrastnik Marko Funkl je v svojem nagovoru
med drugim povedal: »Bodita ponosna, da sta znala ohraniti
medsebojno spoštovanje in razumevanje ter pripadnost drug
drugemu. Prepričan sem, da sta dala dober zgled svojim
potomcem, da bodo radostne trenutke tega slavja radi delili
z vama in da vama iskreno želijo vse najboljše tudi vnaprej.«

V petek, 1. oktobra, ob mednarodnem dnevu starejših,
je Občina Hrastnik skupaj z javnimi zavodi in društvi v
Mladinskem centru Hrastnik v dopoldanskem času organizirala vrsto zanimivih vsebin, namenjenih starejšim občankam
in občanom Hrastnika.
V pozdravnem govoru je župan Marko Funkl dejal, da je
vesel, ko vidi sposobnosti udeležencev, in poudaril, da bi se
morale take dejavnosti predstavljati pogosteje.
Da je razvijanje ročnosti pomembno pri starejših, je v okviru
predavanja na temo duševnega zdravja starejših povedala
tudi hrastniška zdravnica Amna Sarajlić. Predvsem pa je
izpostavila napotke in nasvete, ki jih je dobro upoštevati za
zdravo starost. »Med dejavnike tveganja za demenco sodijo
starost nad 65 let, družinska obremenjenost in življenjski
slog, na katerega lahko vplivamo sami. Zelo pomembno je
biti telesno in mentalno aktiven, skrbeti za zdravo in uravnoteženo prehrano (s poudarki na vitaminih in mineralih).
Skrbite za urejen krvni tlak, holesterol in sladkorno bolezen.
Čim manj se sekirajte, da ne bo stresa; dolgotrajen stres
vodi v depresijo.«
Na dogodku je bil predstavljen tudi projekt Prostofer – prikazali so temeljne postopke oživljanja in uporabo AED ter
podali informacije o pravicah iz javnih sredstev. V računalniškem kotičku so lahko obiskovalci nadgradili svoje znanje,
v šahovskem pa igranje šaha. Lahko smo spoznali še druga
hrastniška društva, ustvarjali na delavnicah ter si izmerili
pritisk in sladkor. Članice Društva kmečkih žena in deklet pa
so pripravile kulinarični kotiček, ki je bil zelo obiskan.
Občina ni pozabila niti na starejše obiskovalce, ki niso imeli
prevoza do prizorišča – ponudili so jim možnost brezplačnega prevoza s Prostoferjem.
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Jože je svojo aktivno poklicno pot začel v Jugotaninu v Sevnici,
zaokrožil pa v Steklarni Hrastnik, kjer je uspešno opravljal
delo ključavničarja. Pustil je pečat v gasilstvu, saj velik del
svojega časa namenja izobraževanju gasilske mladine, v
zadnjem času pa vodi komisijo za delo z veterani pri GZ
Hrastnik. Kot operativni gasilec je nesebično sodeloval pri
gašenju požara v Steklarni Hrastnik in s tem pomagal preprečiti še večjo katastrofo. Za pomoč, ki jo je takrat nudil, je
prejel odlikovanje za hrabrost. Skupaj z ženo rada vzdržujeta
kondicijo in sproščata um z obiski novih dežel, prav posebno
energijo pa jima daje psička Boya, ki ju spremlja povsod.
Verina karierna pot je najprej vodila v Sevnico, kjer je opravljala delo v vrtcu, nato pa se ji je uresničila dolgotrajna želja
iz otroštva, saj je pričela z delom otroške in šolske medicinske
sestre v Zdravstvenem domu Hrastnik. To je bilo delo, ki ga je
opravljala z vsem srcem in veseljem. V zgodnjih najstniških
letih je v baru v Sevnici spoznala čednega fanta, preskočila
je iskrica ljubezni in pred petdesetimi leti sta svojo ljubezen
tudi formalno potrdila. Stopila sta na skupno življenjsko pot,
si ustvarila topel dom, z rojstvom Nine in Anje pa so postali
prava družina. V mladosti je rada pletla in šivala, še vedno
pa se z Jožetom znata zavrteti na plesišču.
Zlatoporočenca Drugovič sta se tako drug drugemu zahvalila za skupna leta in si obljubila, da čez deset let ponovno
obnovita zaobljubo na biserni poroki.

Ob kompresorski postaji, opuščenem rudniškem objektu,
ki mu Občina Hrastnik želi vdahniti novo življenje, raste še
zadnja ohranjena potomka kolonijske brajde. Skrb zanjo sta
prevzela upokojeni rudar Peter Gole in član sadjarskega
društva Boris Deželak.
Zasluge za ohranitev brajde pa gredo tudi podžupanji Vojki
Šergan, ki s Petrom redno snuje skupne ideje o tem, kako in
na kakšen način ohraniti posamezne dele rudarske industrijske dediščine. In ohranjena potomka kolonijske brajde je
eden od elementov te dediščine. »Del letošnjega pridelka je
vzela pozeba, svoj delež so si vzeli tudi kosi, preostali pridelek
pa je na fotografiji in sva ga Petrom namenila Vrtcu Hrastnik,
kjer so ga uporabili za obisk v okviru Erasmus+ projekta,« je
o izkupičku trgatve povedala podžupanja.
Seveda smo ob trgatvi za rokav pocukali gospoda Petra, ki je
živi leksikon podatkov o življenju in delu rudarjev, ter ga prosili, da nam pove kaj več o kolonijskih brajdah. Objavljamo
njegovo zgodbo.

Avtor: Peter Gole

Kolonijske brajde
Sestavni del dvorišč v stari koloniji so bile tudi brajde.
Običajno so segale od vhodnih vrat do nasproti stoječih kleti.
Poleti so dajale senco, v jeseni pa se je z grozdjem sladkalo
staro in mlado. Če je bila letina obilna, so ga nekateri tudi
»sprešali« in pripravili »pikulo«. Omenjena pijača ni bila
zelo obstojna, so pa bile količine tako majhne in žeja tako
velika, da se ni imela časa pokvariti.
Sorta grozdja je bila rdeča izabela. Hauptmanov stric Johan
se je rad pošalil, da trta v koloniji ne zboli, ker je tam že zrak
tako žveplan, da ni treba škropiti.
Skupaj s kolonijo so odšle tudi brajde. Zadnje iz teh časov so
se obdržale ob kompresorski postaji. Sklenili smo jih ohraniti.

Foto: Jan Simončič
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Avtorica: Mateja Jecl

Avtorica in foto: Fanči Moljk

Kako se počutiš?

Na Dolu so imeli gasilci
dan odprtih vrat

srce, da v stiski niste sami in da je pomembno, da o duševnem
zdravju spregovorite ter poiščete pomoč, ko jo potrebujete.

Ob svetovnem dnevu otrok, 20. novembra, je UNICEF objavil
podatke mednarodne raziskave, ki razkrivajo, da več kot
tretjina mladih poroča o pogostem stresu in anksioznosti,
vsak peti pa o povečanju depresije. Ob tem UNICEF Slovenija
s kampanjo Kako se počutiš in projektom P-Odporni mladi
odpira pogovor o čustvih in si prizadeva za destigmatizacijo
duševnega zdravja.
»Večina otrok v svojih stiskah ostaja sama in se o njih ne
pogovarja z nobeno odraslo osebo, kot je potrdila tudi naša
raziskava s samooceno duševnega zdravja 400 otrok in
mladih, starih med 10 in 18 let, iz vse Slovenije,« so zapisali
pri slovenskem UNICEF-u. V okviru kampanje je nastala tudi
spletna stran www.kakosepocutis.si, kjer lahko otroci in mladi
pridobite še več informacij.
Akciji se je ob svetovnem dnevu otrok pridružila tudi Občina
Hrastnik, ki vsem mladim, ki berete ta prispevek, polaga na

Znotraj občine se otroci in mladostniki za pomoč in podporo
lahko obrnete na:
• Učitelje oziroma razrednike, seveda pa tudi na delavki
v šolski svetovalni službi – go. Andrejo Peterlin, socialno
delavko (03 56 42 447, andreja.peterlin@osnhr.si), in go.
Špelo Vuga Štruc, pedagoginjo (03 56 42 448, spela.
vuga@osnhr.si). Na šoli vam je na voljo tudi nabiralnik, v
katerega lahko oddate pismo, če potrebujete pomoč pri
reševanju težav. Nabiralnik praznita delavki svetovalne
službe in skupaj lahko poiščete pot do rešitve.
• Hrastniški center za socialno delo (CSD Zasavje, enota
Hrastnik, Log 9), kjer lahko prejmete vse informacije in
usmeritve glede pomoči, ki jo potrebujete, saj je enota
tudi UNICEF-ova varna točka.
Vedno pa so vam na voljo tudi:
• TOM telefon (tel. št. 116111, e-naslov tom@zpms.si);
• SOS telefon (tel. št. 0801155, spletna stran https://drustvo-sos.si);
• Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše
(Ljubljana, tel. št. 01 583 75 00);
• Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov v
Trbovljah.
• Dragi otroci, spregovorite o svojih stiskah, odrasli pa
bomo storili vse, kar lahko, da vas bomo tudi slišali.

Avtorica: MJ

Dobrodelni koncert za Dom starejših Hrastnik
V nedeljo, 24. oktobra, je potekal dobrodelni koncert, na
katerem se je zbiralo sredstva za Dom starejših Hrastnik.
Pobudnik in organizator koncerta je bil gospod Slobodan
Filipovič (KUD Veter).
»Mi že leta igramo za dobrodelne namene, to se mi je vedno
zdelo samoumevno. In če že leta pomagamo drugim, pa da
domačim ne bi. Moja mati je bila dve leti v domu, tako da
sem od blizu spoznal domsko situacijo in želel pomagati,«
je o razlogih za izvedbo dobrodelnega dogodka povedal
Filipovič.
Koncert so z nastopom podprli številni domači izvajalci,
pomoč pri izvedbi so nudili tudi člani Rdečega križa Hrastnik
in številni prostovoljci. Odziv na koncert je bil velik, saj je bilo
kupljenih nekaj več kot 170 vstopnic po pet evrov, s čimer se je
za dom zbralo malo manj kot 900 evrov. Vsa zbrana sredstva
so bila že nakazana na račun Doma starejših Hrastnik.
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Na Dolu so imeli gasilci v soboto, 23. oktobra, dan odprtih
vrat. Slovenci se zavedamo, da so vedno pripravljeni pomagati ljudem v stiski, zato so med društvi po priljubljenosti na
prvem mestu ravno gasilska.
Krajani so si z zanimanjem ogledovali nove prostore, gasilska vozila, tehniko in opremo. Predsednik društva je Urban
Romih, poveljnik Simon Drnovšek, oba pa imata tudi svoje
namestnike in pomočnike.
Operativna enota trenutno šteje 35 članov, med njimi je tudi
Denis Funkel, ki je obenem vodja prve pomoči pri Rdečem
križu Hrastnik. »Gasilec sem od svojega sedmega leta,« je
povedal, »saj sta tudi ata in mama gasilca. Pri gasilcih je bila
aktivna tudi Marinka Funkel, moja babica, ki je že pokojna.«
Nekaj let so z družino živeli v gasilskem domu in skrbeli za
njegovo vzdrževanje.
V novem domu imajo dolski gasilci tudi prostor za lesene
klopi in mize, ki pridejo prav na priljubljenih gasilskih veselicah. Žal jih je korona v zadnjem času preprečila. »Upajmo,
da bo naslednje leto bolje,« je zaključil Denis, sicer študent
računalništva.

Avtor: Marko Kušar • Foto: arhiv društva

Piknik društva Moja pot
V soboto, 25. septembra, smo se člani, podporni člani in
podporniki društva za mobilnost invalidov Moja pot zbrali
na neformalnem družabnem srečanju.
Okrog 11. ure dopoldan, ko so sončni žarki že (oziroma še)
greli del igrišča, smo se zbrali na igrišču in piknik prostoru
krajevne skupnosti Podkraj, ki je omenjeni prostor nedavno
povsem prenovila s sistemom participativnega proračuna.
Prostor je preverjeno dostopen tudi nam, gibalno oviranim,
kar nas še posebej veseli. Ob pomoči Občine Hrastnik smo
imeli na voljo tudi WC kabino za invalida, ki je dostopnosti
pridala še dodatno noto.
Druženje smo pričeli z odličnim bogračem, ki nam je ogrel
želodce in nas združil za mizo, kjer so se hitro razvnele različne debate. Nadaljevali smo s tradicionalno žar ponudbo,
ki ne sme manjkati na nobenem pikniku.
Ob dobri hrani, pijači, sproščeni družbi in zvokih harmonike
je skupno popoldne hitro minilo – tako nam kot našim najmlajšim, ki so ves čas uživali na in ob igralih.
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CSD

Vsebino pripravlja Center za socialno delo

Vsebino pripravlja Center za socialno delo

CSD

Avtorica: Barbara Jerman, pomočnica direktorja

Drugo leto bo bolje – pa bo res?
Mandat pomočnice direktorja CSD Zasavje, enote Hrastnik,
sem nastopila julija letos. Stopila sem v velike čevlje svoje
predhodnice Mirjane Kellner, ki je hrastniško enoto uspešno
vodila vrsto let. Kot eni izmed zaposlenih na enoti mi okolje ni
bilo nepoznano, se pa spoznavam z nalogami, ki mi jih daje
novo delovno mesto. Epidemija covid-19 je z vsemi svojimi
posledicami močno zarezala v življenje vseh nas. Najprej
strah pred neznanim, nato soočanje s stanjem, v katerem
smo se znašli, in nenazadnje jeza nad omejitvami so občutki,
s katerimi smo se in se še spopadamo dobro leto in pol. Ni
nam (bilo) lahko.
Preživeli smo oziroma bomo še eno koledarsko leto, ki je bilo
v vseh pogledih edinstveno in si ga ne želimo več. Primorani
smo se bili naučiti živeti z omejitvami svobode gibanja,
delom od doma, šolanjem na daljavo, prepovedjo druženja
in praznovanj ... Naučiti smo se morali živeti skupaj! Po letih
utečenega dnevnega urnika večine družin z delovnikom do
poznih popoldanskih ur ter delom ob vikendih in praznikih je
živeti in preživeti dan za dnem skupaj kar šok, tako za starše
kot otroke in mladostnike ter dedke in babice.
Ekonomski status družin se je spremenil. Veliko staršev je
ostalo brez zaposlitve, nekateri so prešli na krajši delovni čas,
nekateri na čakanje na domu, kar je posledično pomenilo
primanjkljaj v družinskem proračunu. Morebitne mesečne
obveznosti se niso spremenile, redni stroški so se povečali,
saj smo bili doma, kar posledično pomeni večje izdatke za
redne stroške (elektrika, ogrevanje) in prehrano. Nestabilne
razmere, okolje in nemoč so povečali dejavnike stresa in
strahu za preživetje, ki ju je vsak posameznik izražal drugače.
Nekateri so našli zatočišče v alkoholu in nasilju, ker niso znali
drugače izraziti osebne stiske in strahu, se pogovarjati ter
izraziti skrbi in najti skupne rešitve v krogu družine. Družine
so se posledično začele odtujevati. Vse spremembe življenjskega stila, ki jih je prinesla epidemija, so se in se še bodo
odražale na medsebojnih odnosih, tako v družini kot med
prijatelji in znanci.
Kako globoko je v ljudi dejansko zarezala epidemija s svojimi posledicami (brezposelnost, omejitve, šolanje od doma),
bomo opažali in občutili še leta. Ljudje smo se spremenili –
nekateri na bolje, drugi na slabše. So družine, ki so se v času
epidemije zbližale, našle temo za pogovor, igro, skupne sprehode, rekreacijo, in so družine, ki tega niso zmogle. Niso našle
žarka upanja, da ostanejo družina (skupnost), pa čeprav
so poskušale na vse načine, vendar neuspešno, ker sta za
ohranitev družine ali zveze potrebna oba starša oziroma
zakonca. Žal zakonci ne želijo vedno pomoči pri iskanju rešitev
za ohranitev zakonske zveze oziroma partnerskega odnosa.
Možnosti za pomoč je veliko, potrebni sta le volja in želja, da
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skupnost ohranimo. So primeri, v katerih je ohranitev skupnosti zaradi visokih konfliktov nemogoča. Otroci so tisti, ki
dnevno živijo v okolju prepirov, konfliktov, nespoštovanja in
ponekod žal tudi nasilja med staršema. Takšno okolje je za
otroka nezdravo in mu pusti posledice. V trenutkih konfliktov
med staršema se moramo zavedati, da so med nami naši
otroci, ki trpijo. Veliko otrok in mladostnikov, ki so bili priča
sporom med staršema, kasneje posnema ravnanje svojih
staršev – v mladosti nad vrstniki (medvrstniško nasilje), kasneje nad svojim partnerjem in otroci.
Na centrih lahko staršem pri konfliktnih situacijah nudimo
svetovanje in mediacijo. Lahko se vključijo v svetovalni center
Bližina v Celju, ki nudi svetovanje pred razvezo in po njej. Vse
storitve so za uporabnike brezplačne. Center se v družino
vključuje v obliki svetovalnega dela ter usmerjanja otrok in
mladostnikov s težavami v razvoju. Ob tej problematiki je
ključnega pomena sodelovanje nas kot centra za socialno
delo, vzgojno-izobraževalnih institucij in zdravstvene stroke.
Nujno je sodelovanje s strani staršev, saj vsi delamo v korist
otroka oziroma mladostnika.
Spoštovani starši! Vsi imamo težave z otroki in mladostniki,
le da so pri nekaterih izrazitejše kot pri drugih. Zavedati se
moramo, da se svet spreminja, ravnanja nas staršev kot
otrok so bila povsem drugačna, kot so sedaj. Lahko bi rekla,
da vedenje otrok preskakuje generacije. Zavedajmo se, da
nobenemu staršu ob rojstvu otroka niso priložena »navodila
za uporabo«. Sprejmite pomoč, ne čakajte, da bo prepozno.
Zatiskanje oči pred problemi in nemočjo je voda na mlin
otrokovemu vedenju, ki se stopnjuje. Problem ne bo izginil
sam od sebe, ne bo ugasnil, ampak se bo stopnjeval.
Dobra stran epidemije covid-19 je, da smo kot družba spregovorili o temah, ki so veljale za tabu teme – »tega v Sloveniji
ni«, »teh težav pri nas ni«, »to se dogaja samo daleč stran
od nas«. Teme, o katerih po novem tedensko govorimo, so
duševno zdravje odraslih, mladostnikov in otrok, nasilje s
strani mladostnikov nad starši in vrstniki, več tipov odvisnosti
(od interneta, od psihotikov) …
Večina se s temi temami sreča preko medijev, javnih razprav
in pogovorov. Nekaj pa nas je, ki se srečujemo z dejanskimi
primeri in jih poskušamo reševati. Lahko bi rekla, da še vedno
prevladujejo stereotipi okrog pojmov duševno zdravje, psiholog, psihiater. Žal so ljudje v skrbi za svoje zdravje in iskanju
tovrstne pomoči še vedno s strani družbe ožigosani na način:
»Hodi k psihiatru, ker je nor« itd. Takšne izjave so izjave laikov
in nevednežev. Žal pa marsikaterega človeka, ki bi mu lahko
na tak način pomagali, ustavijo in pomoč zavrne. Opažam,
da so takšne izjave zakoreninjene med starejšo, slabše

izobraženo populacijo. Mlajše generacije bolj sledijo različnim tehnikam pomoči, so jim naklonjene in jih uporabljajo.
Zavedajmo se, da veliko bolezni izhaja iz slabega duševnega
zdravja. Tempo življenja nas prisili, da smo dnevno izpostavljeni stresu na delovnem mestu, v avtomobilu in domačem
okolju. Utrujenost, napetost in pomanjkanje prostega časa so
glavni povzročitelji porušenega ravnovesja v telesu, ki vodi v
bolezensko stanje in težave v duševnem zdravju.
Prav je, da simptomom, ki nam jih kaže telo, damo pomen
in se jim posvetimo. Naučiti se obvladovati stres, reševati
krizne situacije, ostati mirni in zbrani so stvari, ki se jih lahko
naučimo. Tako kot nas je učitelj naučil seštevati, nas strokovnjaki s področja duševnega zdravja naučijo spopasti se
s težavami in jih sami reševati. Lahko se obrnemo po psihološko pomoč, svetovalno pomoč nevladnih organizacij in
svetovalnic. Podrobnejše informacije vam lahko ponudimo
na centru za socialno delo.
Epidemija je korenito posegla v problem obravnave in nujnih,
urgentnih sprejemov otrok in mladostnikov s težavami v
duševnem zdravju. Obstoječ zdravstveni sistem ni prilagojen
bistveno povečani potrebi po takojšnji obravnavi otrok in mladostnikov ter njihovi usmeritvi. Pokazale so se velike luknje v
sistemu obravnave na področju otroškega in mladostniškega
nasilja do staršev in med vrstniki. Ja, se dogaja, se je dogajalo
in se bo tudi v prihodnje! Kaj lahko storimo? Vsi ljudje moramo
opozarjati na ta problem. Kot družba smo dolžni prijaviti
nasilje, ki ni le fizično, temveč tudi psihično ali ekonomsko.
Nasilje smo dolžni prijaviti ne glede na to, kdo je domnevni
povzročitelj (star, mlad, moški, ženska, otrok, sosed, teta …).
Žrtev je treba opolnomočiti, da si bo priznala, da je žrtev, in
imela moč obrniti nov list v svojem življenju, ki bo brez nasilja. Vsi lahko pomagamo in smo dolžni pomagati ter prijaviti
nasilje na policijo. Nenazadnje smo kazensko odgovorni, če
za nasilje vemo in prijave ne podamo na policijo.
Veliko je tudi govora o nujnosti zagotovitve večjega števila
kapacitet v domovih za starejše, večjega števila paliativnih
centrov oziroma usposobljenega kadra za izvajanje paliative na domu ter večje in širše ponudbe pomoči na domu.
Epidemija je opozorila na hibe našega socialnega in zdravstvenega sistema. Naša družba se stara, kar posledično
pomeni več potreb po oskrbi starostnikov izven domačega
okolja, predvsem zaradi zaposlitev svojcev, pomanjkanja pomoči na domu in neprimernega domačega okolja.
Vsekakor pa je še ena hiba našega sistema doplačilo domske
oskrbe s strani otrok. Otroci so namreč dolžni doplačevati
domsko oskrbo za svoje starše, če so starši skrbeli zanje in
če plačila ne zmorejo sami. Povsem razumljivo je, da se več
starostnikov ne odloči za namestitev v institucionalno varstvo

ravno zaradi obveznosti, ki bi jih imeli otroci, če gredo v dom.
Tukaj pa zakon posega dlje v premoženje starostnika, in sicer
v primeru doplačila občine zadnjega stalnega prebivališča
zahteva zaznambo na starostnikovi nepremičnini oziroma
deležu, ki ga ima v lasti. Žal veliko starostnikov jesen življenja
preživi samih v svojih nepremičninah ali pri otrocih, ki sicer
lepo skrbijo za njih, niso pa deležni družbe vrstnikov. Tako
kot pri otrocih rečemo, da naj se družijo s prijatelji in vrstniki,
to velja tudi pri starostnikih, saj druženje in pogovor o starih
časih ugodno vplivata na počutje starostnika.
V Občini Hrastnik je družabništvo med starostniki že zakoreninjeno in razširjeno. Že leta se namreč izvaja projekt Starejši
za starejše, ki skrbi za obiske prostovoljk in prostovoljcev na
domu z namenom družabništva. Energija, ki jo imajo prostovoljci in jo predajajo starostnikom, je zavidanja vredna. Med
sabo so spletli vezi zaupanja, ki so zelo pomembne. Projektu
bi zelo prav prišli dodatni prostovoljci, saj je povpraševanje
vedno večje. Dovolite, da ob tej priložnosti povabim vse, ki jih
zanima pomoč starejšim, da se priključijo projektu.
Težave, ki jih imamo sami s seboj, v odnosih v družini, med
prijatelji in znanci, ne bodo izginile same od sebe. Zahtevajo
našo pozornost in soočanje z njimi. Kot pravi rek, ki ga premalo upoštevamo: »Najprej pometimo pred svojim pragom«.
Poiščimo pomoč, saj nismo vsemogočni. Vsak izmed nas je
strokovnjak na nekem področju. Najdimo tistega strokovnjaka,
ki nam lahko s svojim znanjem pomaga. Ne zatiskajmo si oči,
saj se nam lahko zgodi, da jih v nekem trenutku ne bomo
mogli več odpreti.
Iz leta, ki se poslavlja, prenesimo v novega le najboljše.
Bodimo ljudje, bodimo sočutni, pogovarjajmo se med sabo.
Ne imejmo blaginje, ljubezni, sreče in življenja za nekaj samoumevnega. Dnevno moramo negovati vrednote, ki so nam
dane. Če nam v nekem trenutku »zaškripa«, se ustavimo in
razrešimo težavo. Ravnajmo z ljudmi okrog nas na način, na
kakršnega bi želeli, da drugi ravnajo z nami. Neštetokrat smo
Slovenci dokazali, da znamo stopiti skupaj. Stopimo skupaj
tudi sedaj – v novo leto, polno optimizma in boljših časov.
Spoštovane Hrastničanke in Hrastničani, v letu 2022 vam želim
vse dobro, naj vsakemu izmed vas posije sonce. Ne obupajte!
In ne pozabite, da smo zaposleni na hrastniški enoti CSD
Zasavje tukaj za vas.
V imenu kolektiva enote CSD Hrastnik vam z direktorjem CSD
Zasavje Rokom Zupancem želiva mirne prihajajoče božične
praznike v krogu družine in srečno v letu 2022.
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GLASBENA ŠOLA

Vsebino pripravlja Glasbena šola Hrastnik

Avtorica: Tjaša Šketako Razpotnik

Foto in viri: Inštitut za disleksijo

Utrinki iz glasbene šole

Spletno predavanje o
disleksiji

vsem znana Oda radosti je tako postala celo evropska himna.
Marsikdo pa si za večerno umiritev z užitkom zavrti 1. stavek 14.
Beethovnove klavirske sonate op. 27/2 V mesečini. Skladatelj
pa ni sam podnaslovil te sonate. Tak zaznamek je dobila po
nemškem glasbenem kritiku, njegovem soimenjaku Ludwigu
Rellstabu, ki je zapisal, da ga nekako spominja na luno, ki
obsije Luzernsko jezero. Obe deli lahko preposlušate tudi v
prispevku o Beethovnu na Facebook strani Glasbene šole
Hrastnik. In prav na njegov rojstni dan vas vljudno vabimo
na naš božično-novoletni koncert.
V mesecu oktobru pa je lepa novica segla prav do vodstva
naše šole. Združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnega
in glasbenega šolstva Slovenije je na strokovnem srečanju
v Laškem članom podelilo priznanja in nagrade za uspešno
delo. Med letošnjimi nagrajenkami je tudi naša ravnateljica Polona Kovač, ki že 20 let daje ritem in ton Glasbeni šoli
Hrastnik. Draga Polona, kolektiv glasbene šole vam čestita
za dosežek in visok jubilej.
Novembra so se zvrstili vsi planirani oddelčni nastopi (kjer
se predstavi vsak oddelek posebej), nekateri učenci so kot
prvošolčki nastopili prvič, nekateri pa so že kot pravi profesionalci obvladovali svoj prostor in inštrument na odru, vse
te nastope pa smo poslušali in si jih ogledali po dolgem oz.
poldrugem letu.

V Portorožu se je v novembru končno izpeljal sicer vsakoletni dvodnevni seminar EPTE (European Piano Teachers’
Association), ki je bil zaradi vsesplošnega zaprtja v lanskem
letu odpovedan. Je bil pa tokrat poseben, saj je bila rdeča nit
seminarja počastitev 250-letnice rojstva glasbenega velikana
Ludwiga van Beethovna.
Skladatelj se je sicer rodil 16. 12. 1770, tako da letos pravzaprav
praznujemo že njegov 251. rojstni dan, vendar nič zato, če
smo praznovanje tako izjemnega skladatelja malce raztegnili.
Genialec je bil sicer znan po tem, da je nekatera svoja glasbena dela tako dolgo popravljal, da je celo preluknjal papir,
na katerega je prav do perfekcije zapisoval svoje magične
fraze. Za skladatelja in glasbenika pa ni hujše kazni, kot je
bila v Beethovnovem primeru ta, da je z leti oglušel in je tako
lahko čaral in mlel svojo glasbo le v svoji glavi in na papirju,
svojih umetnin pa nazadnje ni več slišal.
Beethovnova najbolj znana zapuščina (znana večji populaciji)
so njegove simfonije in klavirske sonate. Četrti stavek Devete
simfonije je uglasbil po Schillerjevi pesniški predlogi – danes
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Vsebino pripravlja Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik

Disleksijo ljudje večinoma poznajo kot
težave pri branju in
pisanju. Disleksija
ni bolezen in nima
nič opraviti z inteligentnostjo. Je način
delovanja živčevja in
pomeni drugačnost v
dojemanju zunanjega
sveta in odzivanju
nanj. Pri osebah z
disleksijo so močnejše funkcije desne polovice možganov,
otroci dojemajo svet celostno, večstransko, kompleksno in v
sebi skrivajo neizmerne talente.
V torek, 9. novembra, je Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik
v sodelovanju z Inštitutom za disleksijo organizirala spletno predavanje o disleksiji. Predavala je prof. dr. Ana Krajnc,
psihologinja in andragoginja, strokovnjakinja s področja
disleksije, ki je podala spoznanja o disleksiji in svoje poglede
nanjo.
Prof. dr. Ana Krajnc je svojo karierno pot posvetila izobraževanju odraslih in zaznamovala področje izobraževanja
odraslih v Sloveniji in tujini. Zaslužna profesorica Univerze v
Ljubljani je lansko leto prejela državno priznanje red za zasluge Republike Slovenije in največje mednarodno priznanje
na Ohio University – sprejem v Dvorano slavnih s področja
izobraževanja odraslih. Je soustanoviteljica in predsednica
Univerze za tretje življenjsko obdobje in Inštituta za disleksijo.
Išče in odkriva, »kaj človek zmore«, v čem je najboljši, in ne
»česa ne zmore«. Poudarja, da če otroka učimo z zanj neuspešno metodo, zamenjajmo metodo in ne spreminjajmo
otroka.

V Knjižnici Antona Sovreta pa bo predstavljena biografija
naše srčne učiteljice – Cite Galič. Njen mož Jože Galič, prav
tako priznan glasbenik, je napisal knjigo in tako Citi in celotni
Sloveniji namenil lepo darilo, ki na izviren način opisuje ženino
življenje in življenje družine Galič, hkrati pa povzdiguje naš
tradicionalen inštrument – citre. V tem primeru “Citine citre”.
V naslednjem Hrastovem listu nam bo Cita še sama namenila
nekaj besed o svojem glasbeno polnem življenju. V biografiji
so zapisi o Citinem odraščanju (in sestri Eriki, ki je prav tako
dolga leta poučevala na naši glasbeni šoli), ljubezni do družine in citer, Ansamblu Slovenija in svetovnih turnejah. Jože
Galič je zapisal takole: »Zavedam se, da je dobrih in manj
dobrih knjig o slovenskih glasbenih legendah že veliko. Pri
pisanju knjige o Citi sem imel vseskozi v mislih pomenljivo
izjavo ameriškega režiserja Woodyja Allena, ki je ob ogledu
dokumentarnega filma o svoji prvi ženi dejal: “Avtor očitno
ni imel prav nobenega interesa za iskanje resnice.” Prav vse,
kar boste videli in prebrali tukaj, pa stoodstotno temelji na
dogodkih, ki so se v resnici zgodili in so zlahka preverljivi.«
Jože in Cita, hvala za resnico.

Za disleksijo pravi, da je prednost. Meni, da »današnji čas, 21.
stoletje, zahteva lastnosti, ki jih imajo osebe z disleksijo: ustvarjalnost, samoiniciativnost, inovativnost, strateške funkcije za
uresničevanje novih rešitev, doseganje ciljev, povzročanje
sprememb in prilagajanje spremembam, likovno izražanje,
empatičnost … Nova civilizacija, v katero prehajamo z novo
tehnologijo, je pisana na kožo osebam z disleksijo. NASA išče
osebe z disleksijo. Zaposlila jih je že cel oddelek, saj odkrivajo
rešitve za najtežje situacije pri osvajanju vesolja.«

Želimo vam lepe božično-novoletne praznike v toplem družinskem objemu. Naj vas dosežeta mir in glasba v srcu.

Predavanja, ki ga je financiral Svet za invalide Občine
Hrastnik, se je udeležilo kar 178 oseb.

Priporočamo
Virant Košak, Mateja: 7 zasavskih pravljičnih

Lokacija: Oddelek za
mladino, leposlovno
gradivo
Zvrst: poezija za šolske
otroke (5–10 let)
Leto izdaje: 2021
Založba: 5KA, Katapult
Ste vedeli, da so po Zasavju včasih strašili zmaji in v hostah bivali pravi
velikani? Zares! Če ne verjamete in če si upate polistati po tej knjigi, si lahko mislite, da boste strašno presenečeni! Ugotovili boste, da
so v času srednjeveških grofov tu stali gradovi in čarobna drevesa. V
globinah je škrat čuval črno zlato, po Savi pa so pluli mitološki junaki
in mogočne čarovnice. No? Ste pripravljeni? Kar zajemite sapo in se
potopite v pravljično Zasavje!

Svetek, Irena: Rdeča kapica

Lokacija: Oddelek za odrasle,
leposlovno gradivo
Zvrst: roman
Strani: 344
Leto izdaje: 2021
Založba: Beletrina
Roman Rdeča kapica razkriva temne in sprevržene plati človeške narave, obenem pa družbi nastavlja ogledalo, v katerem odsevajo daljnosežne posledice vzgojnega zanemarjanja in zlorabe otrok. Je prvi v
seriji psiholoških kriminalk Irene Svetek, v katerih kot glavni lik nastopa
okrožni državni tožilec Mio Aurelli, zasvojenec z igrami na srečo.

Dispenza, Joe: Odvadite se biti to, kar ste

Lokacija: Oddelek za odrasle,
strokovno gradivo
Zvrst: priročnik
Strani: 374
Leto izdaje: 2019
Založba: Primus
Priročnik Joeja Dispenze, avtorja uspešnice Placebo ste vi!, se sprašuje, ali lahko s svojim umom ustvarimo svojo resničnost. Če jo lahko, ali
je to veščina, ki jo lahko usvojimo in uporabimo, da bi postali to, kar
želimo biti, ter ustvarili življenje, kakršnega bi radi izkusili? Knjiga, ki
uči novih modrosti z opuščanjem starega in s sprejemanjem dejstva,
da smo lahko kos prav vsemu – le stara prepričanja je treba enkrat za
vselej pustiti za sabo!
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Vsebino pripravlja Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik

KNJIŽNICA

Vsebino pripravlja Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik

Avtorica: mag. Mateja Planko • Fotografije: Vinko Avsenak in arhiv knjižnice

Podelitev Sovretove nagrade za leto 2021
mnogoterih, tako miselnih kot tematskih plasti besedila.«
Marjanca Mihelič je v preteklosti že prevajala zahtevna,
kompleksna in včasih izjemno obsežna dela, s katerimi je opozarjala na bogastvo in vsestranskost madžarske književnosti.
Po mnenju komisije pa je prav prevod Krasznahorkaijeve
zbirke med njenimi največjimi dosežki, saj je uspešno spojila
svoje prevajalske spretnosti ter poglobljeno zlitost z avtorjevo mislijo in poetiko. Posebnega pomena je, da se po njeni
zaslugi Sovretova nagrada tokrat prvič podeljuje prevodu
iz madžarščine.
Nagrajenki Marjanci Mihelič v čast so se dogodka udeležili namestnik veleposlanika Madžarske v Sloveniji Tamás
Miklós Kovács, sodelavca Madžarskega kulturnega centra
Ruth Hrelja in Márk Répászky ter lektor za madžarski jezik
na Filozofski fakulteti v Ljubljani Tamás Kruzslicz. Pogovor z
nagrajenko je odlično vodila literarna kritičarka in urednica
Ana Geršak, v valove glasbe pa sta nas popeljali učenka in
učiteljica na Glasbeni šoli Hrastnik – Urša Šmid na citrah in
Andreja Ravnikar na flavti.

Občino Hrastnik in Knjižnico Antona Sovreta Hrastnik je
ponovno doletela čast, da je bilo najvišje prevajalsko priznanje podeljeno pri nas. Sovretova nagrada je nagrada za
vrhunske književne prevode, ki jo vsako leto podeljuje Društvo
slovenskih književnih prevajalcev. Prvič je bila podeljena leta
1963, v letu Sovretove smrti.

V sodelovanju z OŠ NHR Hrastnik smo organizirali in izvedli
kulturni dan Spoznajmo Antona Sovreta. Odziv učencev je bil
zelo spodbuden, dela so se lotili z veseljem in Sovreta sprejeli
»za svojega«. Od leta 2008 tako sedmošolci vsako leto obiščejo knjižnico, kjer jim s pomočjo diaprojekcije predstavimo
našega rojaka.

V Hrastniku so se aktivnosti, povezane z Antonom Sovretom,
pričele leta 1997, ko je bil v Šavni Peči (njegovem rojstnem
kraju) organiziran poseben večer, namenjen obujanju spominov na tega vélikega prevajalca. Leta 1998 je bila Sovretova
nagrada prvič podeljena v Hrastniku, istega leta (v mesecu
juniju) pa se je Knjižnica Hrastnik preimenovala v Knjižnico
Antona Sovreta Hrastnik, na kar smo knjižničarji še posebej
ponosni. 4. julija 1998 so v Šavni Peči odkrili obeležje v obliki
antičnega amfiteatra, ki ga je zasnoval hrastniški arhitekt Ivan
Maurovič, vanj pa je umeščen Sovretov doprsni kip – delo
znanega kiparja Viktorja Plestenjaka. Leta 2004 je bil prvič
organiziran pohod po Sovretovi poti, ki je postala tradicionalna in tako letos praznovala polnoletnost. Pohod se vselej
sklene s krajšim kulturnim programom ob Sovretovem spomeniku, leta 2005 je bila ob obeležju podeljena tudi Sovretova
nagrada.

Vzporedno smo se lotili tudi sistematičnega zbiranja gradiva
o Antonu Sovretu. Leta 2008 smo ob obletnici prevajalčevega
rojstva pričeli z organizacijo pogovornih večerov, ki so bili
zelo dobro sprejeti. Gostili smo Sovretove sorodnike, prijatelje
in znance, zadnja leta pa Sovretove nagrajence. Dogodek
nam je po pogovorih v decembru 2018 uspelo združiti oz.
nadomestiti s prireditvijo ob podelitvi Sovretove nagrade in
tako je bila ta v letu 2019 že izvedena v hrastniški knjižnici.
Domačini smo ponosni na našega rojaka in njegove dosežke,
zato nas resnično veseli, da se je vložen trud za njegovo
prepoznavnost lepo obrestoval. Lahko trdimo, da prav vsak
hrastniški učenec ve, kdo je bil Anton Sovre, s Sovretovimi
večeri smo pričeli tesneje sodelovati z Društvom slovenskih
književnih prevajalcev (DSKP), pohod v prevajalčevo čast
pa je prerastel v dogodek, ki si ga mnogi že na začetku leta
označijo na svojem koledarju.

Kljub pohodu in poimenovanju knjižnice pa smo zaposleni
ugotavljali, da večini naših obiskovalcev Anton Sovre in njegovo delo nista poznana. Sovretova pot je sicer pripomogla k
njegovi prepoznavnosti, a še vedno ne v zadostni meri. Zato
je bilo treba nekaj ukreniti. Začeli smo na začetku – pri mladih.

Junija 2021 je Občina Hrastnik skupaj z DSKP na Dolu pri
Hrastniku odprla prvo prevajalsko rezidenco, poimenovano
Sovretov kabinet. Še posebej pa si v čast štejemo gostovanje
podelitve Sovretove nagrade v naši občini.
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Slavnostni dogodek s podelitvijo najvišjega prevajalskega priznanje za leto 2021 je letos potekal 22. oktobra. Kot so zapisali
v Bukli, je imela komisija za nagrade in priznanja pri DSKP,
ki so jo sestavljali Vasja Bratina, Saša Jerele, Suzana Koncut,
Maja Šučur in dr. Štefan Vevar, letos zelo težko nalogo. Na
seznamu predlogov za Sovretovo nagrado, ki je obsegal kar
18 del, je bila vrsta kakovostnih prevodov, ki od prevajalcev
niso terjali le znanja, temveč tudi umetniški čut in neizmerno
vztrajnost. V ožji izbor kandidatov za Sovretovo nagrado
smo tako soglasno uvrstili tri nominiranke: Amalijo Maček s
prevodom Petra Handkeja Moje leto v Nikogaršnjem zalivu
(Beletrina, 2021), Marjanco Mihelič s prevodom prozne zbirke
Svet gre naprej Lászla Krasznahorkaija (Beletrina, 2020) in
Stano Anželj s prevodom nizozemskega romana Lakota
Jamala Ouariachija (Cankarjeva založba, 2020). Komisija se
je odločila, da Sovretovo nagrado letos podeli prevajalki iz
madžarskega jezika Marjanci Mihelič.
V utemeljitvi so zapisali: »Besedilo, ki je izrazito filozofsko
podloženo, ni le sem in tja zapleteno, temveč je to od začetka
do konca, brez oddiha zamotan, vijugajoč in nemiren pripovedni tok z zelo svojevrstnim, večinoma hlastajoče zgoščenim
ritmom, ki ga je Marjanci Mihelič uspelo prenesti v ustrezno, a vendarle smiselno in jasno ritmično strukturo. Prav s
tem je bralcu omogočila gladko spremljanje toka misli skozi
zavozlano gmoto labirintsko zloženih stavkov ter mu olajšala
njihovo razmotavanje, v katero je sama dosledno, od prve do
zadnje strani vložila velik prevajalski napor. S tem je dokazala
tudi svoje natančno in prav tako nepopustljivo razumevanje

Ob slavnostnem dogodku smo v knjižnici otvorili tudi
razstavo Češka književnost v luči slovenskih prevajalk in
prevajalcev. Dopolnjeval jo je izbor knjižnega gradiva s
komentarji. Razstavo so leta 2019 pripravili na Oddelku za
slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Društvom slovenskih književnih prevajalcev, KUD
Police Dubove in Slovansko knjižnico. Projekt je podprlo
Veleposlaništvo Češke republike v Ljubljani.
Razstava na sedmih barvnih panojih predstavlja najvidnejše
prevajalke in prevajalce češke književnosti v slovenščino v
2. polovici 20. stoletja, njihovo profesionalno pot in prevajalski opus. Je skrbno premišljena in slovenskega bralca na
privlačen način seznanja tako s prevajalci kot s prevodi češke
književnosti.
O razstavi sta spregovorila namestnik veleposlanika Republike
Češke Jan Beneš, ki se je dogodka udeležil skupaj s kulturno
atašejko na češkem veleposlaništvu Veroniko Benešovo, ter
pobudnica in soavtorica razstave dr. Jana Šnytová, predavateljica češke književnosti na Oddelku za slavistiko Filozofske
fakultete. Veleposlanik Češke republike Juraj Chmiel, ki se
slavnostnega dogodka ni mogel udeležiti, nas je s svojim
obiskom počastil 4. novembra 2021.
V Hrastniku se zavedamo izrednega pomena dela prevajalcev, ki bogatijo naš literarni svet. Vsak dan nam na knjižne
police prinašajo prevode najboljših svetovnih književnikov, ob
katerih postajamo bogatejši in vsestransko informirani. Zato
je prav, da se jim posveča veliko pozornosti.
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Oskrba s pitno vodo in kako ukrepati, če gre kaj narobe
Skrb za zdravstveno ustrezno pitno vodo

•
•

Ena glavnih prioritet Komunale Hrastnik je zagotavljanje
kvalitetne, zdravstveno ustrezne pitne vode na celotnem

•

vodooskrbovalnem območju občine Hrastnik.

•

Izvajamo notranji nadzor nad kvaliteto pitne vode, ki je

ljanje stalnega nadzora na tistih mestih oskrbe s pitno vodo,
kjer se lahko pojavijo tveganja (na kritičnih kontrolnih točkah).

na podlagi opravljenih mikrobioloških in fizikalno-kemijskih
preizkušanj ter terenskih meritev. V večini so opravljeni redni
mikrobiološki in fizikalno-kemijski preizkusi, ki so opredeljeni
odvzeme ali pa odvzeme po navodilih inšpekcijskih služb.
Poleg tega se opravljajo odvzemi vzorcev pitne vode in analize

naslednjega leta, skladno z načrtom obveščanja uporabnikov.

za zdravje potrošnikov oz. uporabnikov, o tem obvestimo

Pogosto se lahko v internem (hišnem) omrežju z upošteva-

tudi Zdravstveni inšpektorat RS;

njem priporočil lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega

obvestilo in navodilo o prekuhavanju pitne vode je podano

vodovodnega omrežja izognemo neprijetnostim, ki jih lahko

vse do ugotovitve skladnosti vzorca pitne vode;

povzroči zastajanje vode v omrežju ali slabo vzdrževanje

ustreznost izvedenih ukrepov preverjamo z laboratorij-

mrežic na pipah.

vodnega omrežja

obveščamo skladno s Pravilnikom o pitni vodi in v skladu z

Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in

navodili oz. načrtom obveščanja, ki izhaja iz HACCP sistema.

naprave, ki so vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo

Kaj lahko za odpravo oz. preprečitev neskladnosti pitne

omrežje, vključno z mesti uporabe (pipe), je treba redno in

vode storimo sami?

pravilno vzdrževati.

Navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)

Voda naj na vsaki pipi pred prvo uporabo tega dne teče vsaj
dve minuti (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debeline

v Pravilniku o pitni vodi, občasno izvajamo tudi kontrolne

bomo – tako kot vsako leto – uporabnike seznanili v začetku

pa jo zaužijemo v obliki juhe ali kakšne druge jedi.

če se v notranjem nadzoru ugotovi, da obstaja nevarnost

s pitno vodo in mesti uporabe pitne vode. Hišno vodovodno

Zdravstvena ustreznost in skladnost pitne vode se ocenjuje

vodi ter varna za uporabo. S kvaliteto pitne vode v letu 2021

ščanje 112;

omejitve ali prepovedi uporabe vode ter preklicih ukrepov

ljudi, zato je nujno izvajanje potrebnih ukrepov in vzpostav-

loma zdravstveno ustrezna in skladna s Pravilnikom o pitni

priporočamo pripravo čaja oziroma drugih napitkov, lahko

V primeru motene oskrbe s pitno vodo uporabnike o ukrepih

agensi lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje

Iz opravljenih analiz izhaja, da je voda po pripravi pravi-

Ker je prekuhana voda lahko manj prijetnega okusa, za pitje

Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodo-

poznavanje mikrobioloških, fizikalnih in kemičnih agensov. Ti

izvaja na odvzemnih mestih pri uporabniku.

ukrepe in skušamo vzrok neskladnosti časovno opredeliti;
o moteni dobavi pitne vode obvestimo center za obve-

skim preizkušanjem vzorca pitne vode.

vzpostavljen na osnovah HACCP sistema, ki omogoča pre-

le-teh v okviru državnega monitoringa, ki se nenapovedano

KOMUNALA

Vsebino pripravlja Komunala Hrastnik

Kaj pa, če kljub vsemu pride do motenj v vodooskrbi?
Kljub vsem našim naporom za zagotavljanje kontinuirane
oskrbe s kvalitetno, zdravstveno ustrezno pitno vodo pa lahko
vseeno pride do motenj v vodooskrbi. Do motenj, omejitev
ali prekinitev dobave vode lahko pride zaradi ugotovljene
neskladnosti pitne vode (notranji nadzor, monitoring), zaradi
poškodb na javnem vodovodnem omrežju, zaradi izvajanja
vzdrževalnih del na internih vodovodih ali javnem vodovodu
in zaradi naravnih nesreč ali drugih nepredvidenih dogodkov.
V vseh teh primerih ukrepamo v skladu s HACCP sistemom

V primeru mikrobiološkega onesnaženja pitne vode se kot prvi

svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na

ukrep najpogosteje priporoča prekuhavanje vode, ki je name-

pipi ustali. Vsaj enkrat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in

njena uporabi za pitje, kuhanje in pripravo hrane. Ukrep velja

očistiti mrežice ali druge nastavke. Čiščenje pomeni spiranje

vse do ureditve ustreznih postopkov priprave vode oziroma

z vodo, ki teče po tem sistemu, in po potrebi odstranjevanje

odprave vzrokov neskladnosti.

vodnega kamna. Na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, naj
se izvaja tedensko izpiranje do stabilizacije temperature vode.

Navodila za prekuhavanje vode

Evidentirati je treba slepe rokave in jih odstraniti, do takrat pa
je treba enkrat na teden izpirati vodo iz njih.

Voda naj vre najmanj tri minute. Zaradi možnosti naknadnega
onesnaženja naj voda ostane v isti posodi, v kateri smo jo

Še več navodil in priporočil za vzdrževanje hišnega vodovo-

prekuhali. Hranimo jo v hladilniku, za pitje pa jo lahko uporab-

dnega omrežja ali ukrepanje ob ugotovljeni neskladnosti pitne

ljamo 24 ur, izjemoma do 48 ur. Če je voda motna, jo moramo

vode na hišnem omrežju je dostopnih na spletni strani NIJZ.

pred prekuhavanjem precediti skozi več plasti čiste tkanine ali
skozi čist papirnat filter (npr. pivnik, filter za kavo).

(ukrepi ob izrednih razmerah), in sicer:
•

v primeru neskladnosti pitne vode (notranji nadzor, monitoring) skušamo čim prej ugotoviti vzroke neskladnosti
preizkušanega parametra in izvesti ukrepe za odpravo
le-te;

•

do ureditve ustreznih postopkov priprave vode oz.
odprave vzrokov neskladnosti (eventualno fekalno
onesnaženje) predlagamo ukrep prekuhavanja vode v
prehranske namene – ukrep omejitve;

•

o ukrepih prekuhavanja pitne vode obveščamo uporabnike pitne vode preko sredstev javnega obveščanja – SMS
obveščanje, spletna stran podjetja in Občine Hrastnik;

•

o neskladnih vzorcih pitne vode po e-pošti obvestimo vse

Sožalnica
Komunala Hrastnik uporabnikom odslej ponuja novost –
sožalnico. Sožalnica je posebna skrinjica, namenjena
zbiranju sožalnih vizitk, v katere lahko zapišemo besede
slovesa in dodamo poljubno vsoto denarja. Omogoča nam,
da svoje sožalje svojcem izrečemo na drugačen način, brez
prinašanja sveč ali drugih žalnih aranžmajev – vsoto, ki jo
želimo podariti, skupaj z žalno voščilnico položimo v ovojnico
in oddamo v skrinjico, simbolen prižig svečke pa predstavlja
še dodaten poklon umrlemu.

lastnike ali upravljavce pomembnejših javnih objektov,
ki jih oskrbujemo s pitno vodo (vrtci, šole, zdravstvene
ustanove, dom starejših občanov …);
•

28

•

Hrastov list št. 34

•

December 2021

do odprave vzrokov neskladnosti podamo ustrezne

Podarjen znesek je namenjen svojcem umrlega in mnogokrat pomaga pri finančnih težavah, ki jih ima družina ob
boleči izgubi.
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Spoštovane Hrastničanke, spoštovani Hrastničani,
verjetno je iskrena prednovoletna želja nas vseh, da

Sreda, 8. december
16.00

Postavitev smreke • Tržnica • Društvo upokojencev Hrastnik

17.00

Praznična gledališka predstava za otroke • Kulturni dom Dol • KRC Hrastnik

se čim prej vrnemo v mirne okvirje naših življenj. December je pomemben. Letos še toliko bolj. Kot družba

Četrtek, 9. december

potrebujemo dobre impulze, optimizem in predvsem
malce več modrosti in strpnosti. Potrebujemo toplino

17.00-20.00

Praznične aktivnosti za otroke • Pravljična dežela • KRC Hrastnik

in stimulativno okolje, da se bomo razvijali v človeški
smeri. Da bomo znali v vsem skupaj poiskati najboljše

Torek, 14. december

in bomo z lahkoto preskakovali izzive na naši poti.

17.00-20.00
Predvsem si želim, da bi ponovno cenili delovne ljudi,

Sreda, 15. december

znanje, stroko, trud in posluh za sočloveka. Ne le Vlada Republike Slovenije, vsi mi si moramo zadati cilj,
da bomo s svojim delovanjem in komuniciranjem po-

17.00

zitiven zgled, ker nam bo samo s skupnimi močmi us-

mi ljudmi Hrastnik svetel in zelen zgled razvoja, kulture,

17.00-20.00

zdravega življenja, znanja in predvsem naše zasavske

Po razporedu

Marko Funkl, župan

Koledar prireditev
Petek, 3. december
17.00

16.00
14.00-19.00

Nedelja, 19. december
18.00
Po razporedu

Razstava lesenih izdelkov Romana Omerzela • Galerija Delavskega doma Hrastnik
Društvo invalidov Hrastnik

Ponedeljek, 6. december
18.00

19.30

Gledališki abonma • Delavski dom Hrastnik • KRC Hrastnik

Torek, 21. december
17.00-20.00

Praznične aktivnosti za otroke • Pravljična dežela • KRC Hrastnik

Sreda, 22. december
18.00-20.00

Perkmandeljčeve svetilke • Park pod Domom starejših Hrastnik • MCH in KRC Hrastnik

Četrtek, 23. december
17.00-20.00

Praznične aktivnosti za otroke • Pravljična dežela • KRC Hrastnik

Torek, 28. december
17:00-20:00

Praznične aktivnosti za otroke • Pravljična dežela • KRC Hrastnik

Otvoritev razstave Art Kum • Galerija Delavskega doma Hrastnik • KRC Hrastnik

Torek, 7. december
17.00

Obisk dedka Mraza in obdaritev otrok • OZPM • OZPM

Ponedeljek, 20. december

Nedelja, 5. december
10.00-14.00

Koncert Rudarske godbe Hrastnik • Športna dvorana Hrastnik • Rudarska godba Hrastnik

(z vabili)

Gledališka predstava Čežnja (Hrepenenje) • Delavski dom Hrastnik • Društvo invalidov Hrastnik
Razstava lesenih izdelkov Romana Omerzela • Galerija Delavskega doma Hrastnik
Društvo invalidov Hrastnik

Obisk dedka Mraza in obdaritev otrok • OZPM • OZPM

(z vabili)

Prižig luči z bazarjem in prihodom Miklavža • Dol pri Hrastniku • KS Dol in KRC Hrastnik

Sobota, 4. december

Praznične aktivnosti za otroke • Pravljična dežela • KRC Hrastnik

Sobota, 18. december

delavske tradicije in solidarnosti.
Vesele praznike in vse najboljše v prihajajočem letu!

Praznična gledališka predstava za otroke Pod prazničnim dežnikom (KU-KUC gledališče)
Delavski dom Hrastnik • KRC Hrastnik

Četrtek, 16. december

pelo zgraditi svet, v katerem bomo živeli kot kamerati.
Prepričan sem, da bo s takšnim delovanjem in s takšni-

Praznične aktivnosti za otroke • Pravljična dežela • KRC Hrastnik

Prižig luči in otvoritev Pravljične dežele • Športni park na Logu • KRC Hrastnik

Pridržujemo si pravico do spremembe programa. Morebitne spremembe bodo objavljene na spletnih straneh Občine Hrastnik in organizatorjev.
Obseg in način izvedbe prazničnih vsebin se bo sproti prilagajal veljavnim ukrepom za zajezitev širjenja epidemije.
Vsi dogodki bodo potekali v skladu z veljavnimi ukrepi in odloki vlade ter navodili NIJZ.

KRC

Vsebino pripravlja KRC Hrastnik

Vsebino pripravlja KRC Hrastnik

Avtor: OZPM Hrastnik

Avtor: ZKD Hrastnik • Foto: Regionalni center NVO

Avtor: OZPM Hrastnik

Razigran uživaj dan!

NVO gre v šolo

Hura, počitnice!
Občinska zveza prijateljev
mladine Hrastnik je v času
jesenskih počitnic za otroke
pripravila ogled gledališke
predstave in plavanje v
hrastniškem bazenu.

Občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik je že od ustanovitve dalje članica Zveze prijateljev mladine Slovenije in
se aktivno vključuje v vse njene projekte, tudi v organizacijo
in izvajanje aktivnosti v Tednu otroka.

Osrednja tema letošnjega Tedna otroka, ki je potekal od 4. do
10. oktobra 2021, je bila »Razigran uživaj dan!«. Teden otroka
je program Zveze prijateljev mladine Slovenije že vse od
leta 1954 dalje in letošnja tema je bila mišljena kot protiutež
posledicam epidemije. Igrivost, sproščenost in druženje bi
morali biti otrokom zagotovljeni vse dni v letu.

Tako so hrastniški otroci 5. oktobra 2021 v popoldanskem
času ustvarjali na delavnicah ob novih otroških igralih na
Logu. Izdelali so veliko gosenico in jo obuli v različna obuvala, da je lahko odšla na dolg potep in razigrana uživala
dan. Prišla je celo do delavskega doma, kjer je s pročelja
opazovala razigrane otroke. Naslednji dan smo se odpravili
na pohod preko Starega Hrastnika do Dola in nazaj, kljub
slabemu vremenu uživali v naravi in ugotavljali, da smo že
krepko zakorakali v jesen. V petek, 8. oktobra, pa so si otroci
v Delavskem domu Hrastnik ogledali še simpatičen animiran
film Škratki.
Upamo, da so se imeli otroci lepo, saj se prostovoljke in prostovoljci vedno trudijo ustvariti prijetno in zabavno dogajanje.

Avtor: ZKD Hrastnik

Zabavno popoldne s hrastniškimi kulturnimi društvi
društva Sava, KD Ples za stres – anti stres in PD Čeče so
plesali, igrali, peli, nas zabavali … in marsikoga je zamikalo,
da bi z njimi zapel ali zaplesal. Člani Foto sekcije KD Svoboda
Dol pri Hrastniku so vse dogajanje fotografirali, fotografije
pa bodo v prihajajočih zimskih dneh v marsikaterem društvu
tema za razgovor in obujanje spominov.

V soboto, 2. oktobra 2021, so Zveza kulturnih društev Hrastnik
in hrastniška kulturna društva organizirali in izvedli prireditev oz. zabavno popoldne, kjer so želeli Hrastničankam in
Hrastničanom prikazati del društvene dejavnosti. Ta prireditev poteka že vrsto let, lokacija pa se spreminja. Tokrat se je
dogajanje odvijalo na rokometnem igrišču na Logu in lepo
sončno popoldne je bilo kot naročeno za druženje hrastniških
kulturnikov in obiskovalcev.
Po uvodnem nagovoru in pozdravu predsednika Zveze kulturnih društev Hrastnik Aleša Laznika in župana Marka Funkla
so društva pokazala del svoje dejavnosti. Člani Društva
Marionetno gledališče Jurček, Rudarske godbe, Steklarske
godbe, KUD Veter, MoPZ Svoboda, Srbskega kulturnega
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Za popestritev celotnega dogajanja so članice Društva
kmečkih žena in deklet pripravile odlične sladice, ki so razvajale brbončice nastopajočih in obiskovalcev. Ker pa nam
tudi kulinarična tradicija veliko pomeni, nismo pozabili na
značilno jed granadirmarš, ki so ga odlično pripravili člani
Funšterc tima iz PD Čeče. Stalna vrsta pred obema stojnicama je potrdila, da gresta kulinarika in kultura še kako
skupaj.

KRC

Po enoletnem premoru je akcija NVO gre v šolo ponovno
stekla. Zasavske nevladne organizacije so za zasavske
osnovnošolce pripravile predstavitev svojih dejavnosti, ki
jih izvajajo v društvih.
V šolske prostore OŠ NHR v Hrastniku so hrastniški kulturniki
odšli 30. septembra 2021 z namenom, da učenkam in učencem pripravijo zanimiv in poučen dan. Tematsko različne
predstavitve so pripravili v petih oddelkih od 1. do 5. razreda.
Osnovnošolci so spoznali, kaj vse počnejo v Rudarski godbi
Hrastnik, Steklarski godbi Hrastnik, KD Ples za stres – anti
stres Dol pri Hrastniku, KUD Veter Hrastnik, Foto sekciji KD
Svoboda Dol pri Hrastniku, Društvu Marionetno gledališče
Jurček Hrastnik in Srbskem kulturnem društvu Sava Hrastnik.
Seveda pa niso le opazovali, ampak tudi aktivno sodelovali
pri plesu, petju in igranju. Vsaka ura je kar prehitro minila,
zato so si obljubili, da se bodo prihodnje leto zopet srečali.
Mogoče pa bo do takrat kakšen mlad nadobudnež že postal
član katerega izmed društev.

Konec počitniškega tedna
je prinesel tudi noč čarovnic, zato se nam je zdelo
primerno, da pred to nočjo
v goste pripeljemo Piko
Nogavičko, ki nas je poučila o marsičem, tudi o
čaranju. S Piko smo šli v šolo, a že prvi šolski dan je ugotovila,
da tam ni tako zabavno, kot sta ji govorila Tomaž in Anica.
Zato se je odločila narediti svojo šolo v vili Čiračara, kjer se
pleše, dela norčije, peče slastne palačinke in straši duhove.
Zvečer, ko je Pika zaspala, so se v vili Čiračara dogajale
čudne stvari. Sanjala je, da čara v čarovniški šoli in zjutraj
so se sanje uresničile. Tudi vsi obiskovalci smo čarali in se ob
tem neznansko zabavali. Predstavo so odigrali člani Zavoda
Enostavno prijatelji iz Ljubljane.
Bolj športno navdušeni otroci pa so v hrastniškem bazenu
plavali, se potapljali, igrali, tekmovali … seveda vse pod nadzorom prostovoljcev OZPM Hrastnik. Poleg OZPM Hrastnik so
počitniške aktivnosti pripravili tudi drugi organizatorji, tako
da je lahko vsak našel nekaj po svojem okusu.

Avtor: KRC Hrastnik

Zakorakali smo v novo gledališko sezono
KRC Hrastnik je v letošnji sezoni razpisal gledališki abonma
za odrasle, v sklopu katerega bo na ogled pet predstav profesionalnih gledališč, in sicer: Trije milijoni minut (Mestno
gledališče ljubljansko), Janez Novak (SiTi Teater), Birokrati
(Gledališče Koper), Žlahtni komedijanti (SNG Nova Gorica)
in Popolni tujci (SNG Maribor).

Kljub veljavnim ukrepom PCT in upoštevanju medsebojne
razdalje je bil dogodek lepo obiskan, kar kaže, da si vsi želimo
prireditev in druženja. Društva so na prireditvi vse zainteresirane povabila v svoje vrste, saj bi dejavnosti s povečanjem
članstva in novim podmladkom dobile nov zagon in energijo.
Vabljeni, saj se imajo v društvih vedno luštno.

Gledališko sezono smo otvorili 19. oktobra 2021 s predstavo
Trije milijoni minut. Odlična igralska zasedba nas je iz minute
v minuto držala v napetosti, kaj se bo zgodilo in kakšen konec
bo prinesla napeta zgodba, ki je še kako aktualna za sedanji
čas.

Naslednje leto pa se zopet srečamo na zabavnem popoldnevu, kjer vas bodo hrastniške kulturnice in kulturniki
razveselili in razvedrili z novim programom.

Trenutne razmere so verjetno razlog za nekoliko manjši obisk
kot v preteklih letih, vendar smo prepričani, da bomo ob
upoštevanju vseh veljavnih ukrepov sezono varno pripeljali

do konca. Zato še vedno vabimo vse ljubitelje gledališča,
da si zagotovijo celoletno vstopnico, seveda s sorazmerno
znižano ceno, ker je bila ena predstava že odigrana. Za
nakup vstopnice lahko uporabite tudi BON21.
Seveda nismo pozabili na otroke. Otroški abonma bo zajemal pet predstav, pet različnih zgodb, ob katerih se bodo
otroci zabavali, razvedrili ter izvedeli marsikaj koristnega in
poučnega. Prva predstava bo predvidoma na ogled konec
novembra oziroma v prvih dneh decembra.
Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki 03
56 42 378 in e-naslovu krchrastnik@siol.net.
Pridružite se nam v čarobnem svetu gledališča in si privoščite
nepozabne gledališke užitke.
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Avtorica: Jasmina Janjić • Foto: Jernej Peklar

Europe Direct Zasavje
uradno pozdravil Zasavje
v evropskem stilu

sodeloval na okrogli mizi na temo položaja delavcev v filmski
industriji, kjer smo med drugim predstavili evropski steber
socialnih pravic. Umestitev slednjega v slovensko družbo
smo v septembru preverili v debati s predstavnikom enega
izmed sindikatov, predstavnico Zavoda RS za zaposlovanje
ter predstavnico Gibanja za dostojno delo in socialno družbo.
Čez poletje smo se pridružili Filmskemu tednu Evrope, katerega namen je na različnih lokacijah po Sloveniji približati
raznolikost in bogastvo evropskega filma širši javnosti. Gre
predvsem za filme, ki so prejemniki sredstev EU za spodbujanje evropske filmske in avdiovizualne industrije ali pretekli
finalisti za nagrado LUX. Na našem sporedu sta bila filma
Kako postati dobra žena in Zakaj skačem.

Europe Direct Zasavje je svoje delo začel s 1. majem 2021 kot
ena izmed šestih točk v Sloveniji in 424 točk v Evropski uniji.
V maju nam ukrepi niso omogočali uradne otvoritve, zato
smo čas izkoristili za dogovarjanje s posameznimi področji
in njihovimi predstavniki. Z njihovo pomočjo smo posneli štiri
videe, skozi katere vsaka zasavska občina posebej pozdravlja
ljudi v različnih jezikih Evropske unije. Ustvarjanje posnetkov
nam je obenem omogočilo nova povezovanja in dogovarjanja za sodelovanje v mesecih in letih, ki prihajajo. Video
posnetki so na voljo na našem krovnem YouTube kanalu KRC
Hrastnik TV.
V sklopu evropskega zelenega dogovora, ki je ena izmed
šestih prednostnih nalog Evropske komisije, smo ob svetovnem dnevu čebel posneli pogovor z izkušenim čebelarjem,
ki je z nami delil podrobnosti, ki bi jih moral poznati vsak
izmed nas.
Evropska unija med drugim močno poudarja evropsko
zavest. Zato smo se na naši točki odločili priključiti projektu
Slovenska nota. Ker ta temelji predvsem na slovenski glasbi,
smo se o slovenskem jeziku, njegovi uporabi in vplivih nanj
pogovorili z idejnim očetom projekta, profesorico slovenskega jezika, ustvarjalcem na področju slovenske glasbe ter
gledališčnico in spletno promotorko.
V juniju smo se dotaknili področja zasavske kulturne dediščine in se priključili festivalu Rdeči revirji. Poleg tega, da so
obiskovalci na stojnici lahko preverili in poglobili svoje znanje
o Evropski uniji, smo Zasavju in širše festival predstavili tudi
v predstavitvenem video posnetku.
Julija je Hrastnik pozdravil nov festival, imenovan Kamerat.
Gre za festival delavskega filma, ki je poleg ogledov različnih filmov z delavsko tematiko ponujal tudi konstruktivne
debate v obliki okroglih miz. Europe Direct Zasavje je najprej
34
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Europe Direct Zasavje med drugim skrbi tudi za digitalno
pismenost zasavskega prebivalstva. V tem času smo že izobraževali na področju 3D printanja, programiranja, obnovili
in nadgradili smo tudi uporabo aplikacije Canva.
Pozabili nismo niti na skrb za zdravje. V sklopu Hï Festivala
smo spregovorili o problematiki uporabe plesnih drog, na
prvem Hrastnik Trailu pa smo v sodelovanju z Rdečim križem
Hrastnik izvedli prikaz oživljanja in oskrbe možnih poškodb.

Hrastničan grunta ...
Ko se srečujem z ljudmi, prej ko slej beseda nanese na hrano in gostinsko ponudbo v bližnji in daljni okolici. Z grenkobo spoznavam,
da je odnos povprečnega slehernika do hrane še vedno na nivoju »toliko je bilo za jest’, da smo komaj od mize vstali«. Tudi parkirišča
pred lokali, kjer strežejo količino pred kvaliteto, potrjujejo to trditev.
Način prehranjevanja in odnos do hrane sta privzgojena in se prenašata iz roda v rod. Zato me v bistvu niti ne čudi, da je tako, še
posebno v naših krajih, kjer je težaško delo zahtevalo »sitostno« hrano. Pa vendar menim, da je pri vsem obilju hrane in vse bolj
sedečem načinu življenja povsem naravno, da odnos do hrane dvignemo na nekoliko višji nivo.
Pred leti me je vodstvo hrastniške osnovne šole povabilo k sodelovanju, da bi organiziral krožek kuhanja za otroke. Povabilu sem se
odzval in smo začeli. Najprej je bilo bolj malo zanimanja, ko pa je tistih nekaj pionirjev po šoli razširilo glas, kaj počnemo, se je krog
večal in nastala je prav pisana druščina nadobudnih kuharskih entuziastov.
Moj moto je bil, da v otrocih vzbudim popolnoma drugačen pristop do hrane. Želel sem jim predati zavedanje, da je hrana kultura, da
je obed dogodek in da je pripravljanje hrane izraz ljubezni. Da na kmeta in njegovo delo pogledajo z zanimanjem, da vsako sestavino doživijo kot dar, in ne kot nekaj samoumevnega, ter da se s spoštljivim odnosom lotijo priprave jedi in potem iz obeda naredijo
dogodek, ki povezuje.
Moram povedati, da sem bil navdušen nad dovzetnostjo otrok in da mi je
bilo delo z njimi v veliko veselje. Tako sem leta 2013 našo kuharsko skupino vključil v vseslovenski projekt Kuhna pa to, skupino pa smo poimenovali
Perkmandeljc. Zavihali smo rokave in »se šli zares«. V okviru tega projekta

Vseskozi skrbimo za ozaveščanje Zasavcev preko različnih
dogodkov, kjer lahko podajo ideje, kaj povprašajo, marsikaj
pa lahko preberejo tudi na naših socialnih omrežjih.

smo leta 2015 odpotovali v London in na slovenski ambasadi pripravili pogos-

Na voljo smo vsak delovni dan med 8. in 16. uro v Mladinskem
centru Hrastnik, preko telefona na številki 01 320 60 85 ali
preko e-naslova europedirect@krc-hrastnik.si. Ker pa pokrivamo celotno Zasavje, so v prihodnjih mesecih in letih uradne
ure planirane tudi v preostalih zasavskih občinah.

vseslovenskem kuharskem tekmovanju osnovnih šol in s svojimi avtorskimi

V soboto, 9. oktobra 2021, smo lahko Zasavje končno tudi
uradno pozdravili. Za več kot dobro vzdušje sta poskrbeli
skupini StrojMachine in Cadlag. Izbira izvajalcev pa ni bila
naključna, saj obe skupini na svoj način delujeta na področju obnove. StrojMachine, na primer, svojo glasbo izvaja
s pomočjo glasbil, ki so jih oblikovali sami in so narejena
predvsem iz že uporabljenih materialov. Ko so oblikovana,
si skupina vzame čas, da novo stvaritev spoznajo in testirajo.
Šele takrat začnejo ustvarjati tudi nove skladbe. Delovanje
obeh skupin je tako močno povezano z evropskim zelenim
dogovorom, ki med drugim spodbuja reciklažo in s tem zagotavlja manj odpadkov.

nivo, kar se tiče zavedanja v povezavi s hrano – da ni vsaka »hrana« hrana, da

Imate kakšno idejo, kako izboljšati življenje v Evropski uniji?
Vam kaj prav posebej ni všeč? Bi želeli organizirati dogodek
v povezavi s kakšno problematiko? Brezplačno se pridružite
portalu Konferenca o prihodnosti Evrope (https://futureu.
europa.eu/), prijavite dogodek, dodajte svojo idejo ali
preprosto spremljajte dogajanje.

Z ljubeznijo do hrane in ljudi,

titev za množico diplomatov, politikov in drugih pomembnežev. Poudarili
smo zasavsko kulinariko in jedi pripravili na modernejši način. Dogodek je
več kot uspel. Poleg tega smo Perkmandeljci dvakrat prejeli zlato odličje na
recepturami sodelovali pri izdaji treh knjig.
Vse je kazalo zelo dobro, vendar sem po treh sezonah mentorstva začel zaznavati manko podpore, tako sem naslednje šolsko leto svoje mentorstvo v šoli
opustil. To sem res počel iz veselja in v upanju, da mlade premaknem na višji
se da tudi iz skromnih sestavin pripraviti dober in zdrav obrok, krepili smo okušanje in notranji občutek, kdaj je hrane dovolj in se
ne prenajedam, kaj mi ustreza in kaj ne … Pomembno je namreč vedeti, da človek »postane to, kar jé«.
Žalosten sem, ko vidim, v kakšnem sistemu živimo in kako vzgajamo otroke. Odnos do hrane je odnos do nas samih, do lastnega
zdravja, do lastne vrednosti in življenja. Odnos do hrane in kultura prehranjevanja bi morala biti sestavni del splošnega izobraževanja, in ne prestiž nekih zaprtih krogov. Dokler bomo pristajali na to, da naši otroci »na zvonec« jedo nekaj, kar je sicer kalorično, a je
le približek »pravi« hrani, tako dolgo bodo cvetela »krmišča« ob cestah, čakalnice pri zdravnikih pa bodo vse bolj polne.
Korona je lahko velika priložnost in učiteljica. Poleg vseh možnih protestov in zavzemanj različnih interesnih skupin je mogoče čas,
da tudi starši povzdignete glas in za svoje otroke v šolah zahtevate »živo« hrano s čim več lokalnimi sestavinami. Hkrati pa nam to
obdobje daje čas, da se vsi skupaj nekoliko upočasnimo in zazremo v svoj krožnik ter ugotovimo, koliko zdravja in ljubezni je na njem.

chef Branko Podmenik

* Kolumna izraža stališča avtorja in ne nujno tudi uredništva.
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Vsebino pripravlja Mladinski center Hrastnik
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Vsebino pripravlja Mladinski center Hrastnik

Foto: Branko Klančar

Hrastnik Trail

Odvila se je peta Slovenska
nota, zmagala je Pia
Katarina iz Velenja

25. septembra smo izvedli prvi, krstni športni dogodek
Hrastnik Trail.
V premierni izvedbi gorskega teka je bilo za povprečne rekreativce poskrbljeno na šestkilometrski »turistični« trasi, svoje
zmožnosti pa so lahko preizkusili tudi tisti, željni večjega
izziva, na dvanajstkilometrski »razgledni« trasi. Pot je s kalske
planine vodila skozi zelene gozdove in preko treh najbolj
obiskanih vrhov v Hrastniku.
Na tek je bilo prijavljenih 157 tekačev, vendar se jih je v štartno
ravnino zaradi poostrenih ukrepov v zvezi z epidemiološko
situacijo podalo nekoliko manj. Sončen dan na kalski planini
je kot absolutnemu zmagovalcu prinesel kolajno Hrastničanu
Miranu Cvetu, ki je postavil rekord proge Razglednih 12 s
časom 1:00:07.
Pozitivne in spodbudne besede so dale organizatorjem teka
nov zagon, tako da že snujejo novo edicijo gorskega teka, ki
se bo predvidoma izvedla spomladi 2022.
Do takrat pa GREMO, GASA, AJDE, pridno trenirajte!

Avtor: MCH

Počitniško dogajanje
V tednu med 25. in 29. oktobrom so potekale prve počitnice
v letošnjem šolskem letu. V Mladinskem centru Hrastnik so
skupaj z OZPM Hrastnik pripravili pester počitniški program
in poskrbeli, da otrokom ni bilo dolgčas. Otroci so tako uživali v peki palačink, obisku bazena, turnirju v računalniških
igrah in ogledu gledališke predstave, proti koncu tedna pa
so izdelovali strašne pošasti v duhu noči čarovnic.
Že zdaj komaj čakamo naslednje počitnice.

Slovenska nota je letošnje leto praznovala peto obletnico
delovanja. Če so se do sedaj pevci predstavljali s priredbami
slovenskih pesmi, so se letos predstavili s svojimi avtorskimi
pesmimi v slovenščini. S tem je Slovenska nota 2021 odkrila
potencialne bodoče slovenske glasbene zvezde na naši
sceni. Na finalnem, sklepnem dejanju letošnjega leta se je
18. septembra 2021 v Delavskem domu Hrastnik za zmago
potegovalo devet finalistov z izvirnimi pesmimi. Finalisti in
pesmi, s katerimi so se predstavili: Kiki (Punčka iz papirja,
2. mesto), Tinkara J. Vrhovnik (Tam nekje, 3. mesto), Denis
Katančič (Predaleč, 4. mesto), Ina Olup (Samo midva, 5.
mesto), Katja Kos (Padam, 6. mesto), Neli Jerot (Pokaži mi
pot, 7. mesto), Lana Škof (Tvoj šepet, 8. mesto) in Primož
Vidovič (Pa vendar, draga, 9. mesto).
In kako je bila izbrana zmagovalna pesem Slovenske note
2021? Določila jo je kombinacija glasov osemčlanske strokovne komisije (50 % vseh točk, 400 točk) in glasov javnosti
preko plačljivega telefonskega glasovanja (50 % vseh točk,
400 točk).
V strokovni komisiji so sodelovali: Maja Keuc – Amaya,
Raiven, Kristina Oberžan, Gregor Ravnik, Alesh Maatko,
Nino Ošlak, Dean Windisch in Irena Vrčkovnik. Vsak član
komisije je imel na voljo 50 točk, ki jih je porazdelil po svoji
presoji, pri tem pa je lahko posamezni pesmi podelil največ
25 točk in najmanj eno točko. Strokovna komisija je bila razdeljena na dva dela: v prvem delu komisije so člani (Alesh
Maatko, Nino Ošlak, Dean Windisch in Irena Vrčkovnik) podali
svoje točke na podlagi poslušanja studijskih posnetkov pesmi;
v drugem delu komisije pa so člani (Maja Keuc – Amaya,
Raiven, Kristina Oberžan in Gregor Ravnik) podali svoje
točke na podlagi ocenjevanja tako pesmi samih kot živih
izvedb finalnih nastopov. Skupno število oddanih glasov

preko telefonskega glasovanja je bilo 1.094. Vsaka finalna
pesem je nato od 400 točk prejela tolikšen odstotek pesmi,
kolikšen odstotek glasov je bil zanjo oddanih od skupnega
števila vseh oddanih glasov. Na koncu je največ točk na telefonskem glasovanju prejela Pia Katarina Kremžar, za katero
je bilo oddanih 251 glasov, kar je pomenilo 92 točk, s čimer je
postala zmagovalka Slovenske note 2021. Na drugo mesto se
je uvrstila pesem Punčka iz papirja v izvedbi Kiki, ki je v skupnem seštevku prejela 109 točk – Kiki pa je slavila po mnenju
strokovne komisije, ki jo je uvrstila na odlično prvo mesto.
Zmagovalka je po zmagi ostala brez besed, saj je bila zmaga
zanjo nepričakovana, kot je opisala, saj je po vmesni razglasitvi točk strokovne komisije, kjer je bila na petem mestu,
izgubila upanje za prvo mesto in se 'vdala'. A na koncu jo
je na odru sredi reflektorjev čakalo prijetno presenečenje
– njena pesem je postala najboljša slovenska pesem leta
na trgu neuveljavljenih pevk in pevcev. »Obljubim, da bom
izdala čim več komadov za vas,« so bile besede Pie ob njeni
zmagi, ko je prejela v roke stekleni kipec Slovenske note 2021
od lanskoletne zmagovalke Larise Leva. Pia Katarina v svoji
pesmi, ki jo je pričela pisati pred nekaj leti, končala pa letos,
opisuje, kako se mora vsak človek pobrati s tal ... »Zdaj sem
to, kar sem želela, kar sem hotela, veliko truda je bilo,« poje
v svoji pesmi. Za nagrado je dobila možnost sodelovanja in
izdaje svoje zmagovalne pesmi pod založbo Menart Records.
Pia je za svojo pesem že izdala videospot, ki ima na spletu
že preko tri tisoč ogledov. Videospot ji je posnel Nino Črep.
Večer so vodili Nejc Ašič, Kaja Čop, Nastja Galič in Sara
Praznik. V posebnem šov programu, ko se je čakalo na
razglasitev točk komisije in telefonskega, pa so nastopili
uspešni finalisti preteklih Slovenskih not, in sicer so svojo novo
glasbo predstavili: Nika Čižmek in Matej Ban (2017, Samo
midva), Laura Pesjak (2020, Ob meni), Denis Trap (2019,
Melodija morja), Maruša Zmrzlak (2018, Bife), Samantha
Maya (2017, Glas), Natalija Cerar (2019, Minil je čas), Manca
Mihelin (2020) s premierno izvedbo svoje nove pesmi Življenje
in Larisa Leva (2020) s pesmijo, ki jo je dobila lansko leto za
nagrado, Le en pogled.
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NVO

Vsebino pripravlja OŠNH Rajka Hrastnik

PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCA

Avtorici: Ela Ramšak in Nika Mijatović, 9.a

Izbiramo naj prostovoljce zasavske regije
Prostovoljec zasavske regije 2021 je javni natečaj za izbor
najzaslužnejših prostovoljk in prostovoljcev ter prostovoljskih organizacij in projektov v zasavski regiji. Vabljeni, da
do 31. decembra oddate glas kandidatom, ki so vas najbolj
prepričali.
Namen javnega natečaja je prepoznati, izpostaviti in
podpreti prostovoljske aktivnosti ter razširjati solidarnostne
vrednote v zasavski regiji. »V okviru letošnjega natečaja
bodo podeljeni štirje nazivi Prostovoljec zasavske regije 2021
(posameznicam in posameznikom po posameznih občinah),
en naziv Prostovoljska organizacija zasavske regije 2021 (najbolj zaslužni prostovoljski organizaciji v zasavski regiji) in en
naziv Prostovoljski projekt zasavske regije 2021 (uspešnemu
prostovoljskemu projektu/programu oziroma akciji v zasavski
regiji),« so zapisali v Regionalnem centru NVO.

Več informacij o natečaju in izbor kandidatov, ki jim lahko
namenite svoj glas, najdete na spletni strani organizatorja
www.consulta.si.

Hiša Rudolfa Maistra danes

V petek, 15. oktobra 2021, smo si učenci 9. razredov OŠ NHR
Hrastnik ogledali rojstno hišo Rudolfa Maistra. Hiša stoji v
Kamniku na Šutni in je pravzaprav nastala iz dveh hiš z naslovoma Šutna 16 in 17. Leta 1837 je hišo na Šutni 16 od Terezije
Volkar kupil Blaž Svetic, kasneje je kupil še hišo na Šutni 17
od Matije Kuharja. Po njegovi smrti je vse podedovala vdova
Marija in kasneje še sin Leopold Svetic. Leopold je obe hiši
prodal na dražbi. Kupil ju je kamniški dekan Janez Oblak. Leta
1920 je vse prešlo v last Župnijskega urada Kamnik. Sedaj
je lastnica obeh hiš Občina Kamnik. Po navodilih Zavoda za
varstvo kulturne dediščine so se prostori obnovili. Tako je bila
rojstna hiša slavnega Kamničana odprta leta 2013. Rojstna
hiša oz. muzej ima danes sodobno opremo, prostor za občasne razstave in pedagoško sobo za mlade obiskovalce. Na
stalni razstavi pa si je mogoče ogledati številne diplomske
listine, častna priznanja in odlikovanja. Obiskovalec lahko
dobi tudi vpogled v njegovo knjižnico, posluša oz. bere recitacije ali uglasbene pesmi iz njegovih pesniških zbirk Poezije

Podprite delo hrastniških
organizacij z 1 % dohodnine
Vsak zaposleni ima možnost zahtevati, da se 1 % njegove
odmerjene dohodnine nameni izbranim organizacijam, in
sicer tako, da s seznama upravičencev izbere od ene do
največ deset organizacij, katerih delovanje želi podpreti.
Takšna donacija vas nič ne stane, prispevate pa k delovanju
organizacij, ki izvajajo številne družbeno koristne programe
v vašem okolju.
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Ko smo prišli do Maistrove rojstne hiše, nas je na vhodnih
vratih pričakala zelo prijazna kustosinja, ki nas je peljala v
hišo. Sedli smo v osrednji prostor, v katerem stoji več vitrin.
Vitrine so opremljene z besedili o Rudolfu Maistru in predmeti, ki so bili v njegovi lasti, ponaredki predmetov, ki jih
hrani Boris Maister, ali pa predmeti, ki so nanj spominjali.
Postavitev vitrin naju je spominjala na miselni vzorec, saj
so bile postavljene v krožnem smiselnem zaporedju. V vsaki
vitrini so bili predmeti in zapisi o nekem delu njegovega
življenja, npr. ena vitrina je govorila o njegovem otroštvu,
vsebovala je družinske fotografije in predmete ter Maistrovo
družinsko drevo, sledila ji je še vitrina o njegovi pesniški
dejavnosti ter vitrina s predmeti in opisom boja za Štajersko
in Koroško. Kustosinja nam je povedala, da je vnuk generala
Maistra muzeju daroval veliko njegovih osebnih predmetov
ali pa so iz predmetov, ki jih Borut Maister hrani doma, izdelali ponaredke. Muzej hrani zelo malo njegovih predmetov,
saj se jih je ogromno izgubilo, ker se je Maister veliko selil.
V eni izmed vitrin sva opazili tudi zlomljeno sabljo, ki je pripadala Maistru. Kustosinja nam je povedala, da je to sabljo
zlomil sam, iz čistega veselja zaradi zmage.
V hiši sva takoj opazili poslikavo na zidu, ki je res nekaj
posebnega. Na stenah so narisane cvetlice in različni vzorci.
Kustosinja nam je povedala, da je zid prepleskan na novo
in ni originalen, ampak je prenovljen in poslikan, kot je bil
prvotno. Del stene oz. poslikavi iz prve in druge polovice 19.
stoletja pa so pustili v prvotni obliki.

Avtor: Tijan Hoff, 6. b

Slovenščina kot moj drugi
jezik in jezik moje domovine

Komu lahko doniram? Na spletni strani Občine Hrastnik
preverite seznam hrastniških organizacij, ki so upravičene
do donacij za leto 2021, in presenečeni boste nad pestro
izbiro, komu vse lahko namenite svoj odstotek dohodnine.
Posameznemu upravičencu lahko tako namenite od 0,1 % do
največ 1 % dohodnine, seštevek vseh pa ne sme presegati 1 %.
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in Kitica mojih ter spremlja predvajanje filmov, od arhivskih
do sodobnih dokumentarnih in umetniških.

Javno glasovanje bo potekalo od 5. do 31. decembra 2021,
za izbrane kandidate boste lahko glasovali z SMS sporočilom, poslanim na telefonsko številko 030 400 444. Prejemniki
nazivov bodo objavljeni 10. januarja 2022.

Prva faza natečaja (zbiranje predlogov), ki je potekala do
konca novembra, je zaključena, svoje delo je opravila tudi
strokovna komisija, ki je pripravila ožji izbor kandidatov.

Kako to uredim? Izpolnite obrazec, ki je na voljo tudi na
občinski spletni strani, in ga osebno ali po pošti oddajte
na pristojni finančni urad ali preko e-davkov (Doh-Don).
Vložena zahteva velja za nedoločen čas in je ni treba vlagati
vsako leto. V primeru, da želite svojo odločitev spremeniti in

Ogled rojstne hiše Rudolfa Maistra

donacijo nameniti nekomu drugemu, je treba vložiti novo
zahtevo, ki razveljavi staro. Vloge, oddane do 31. decembra
2021, bodo upoštevane za plačano dohodnino v tem letu.

Moj odnos do slovenščine je v veliki meri negativen, ker predstavlja in zahteva veliko mojega truda. Čeprav sem se rodil
v Sloveniji, je moj materni jezik angleščina. Takoj po rojstvu
sem namreč odšel s svojimi starši v ZDA – zvezno državo
Washington, kjer smo živeli osem let. Ves ta čas sem govoril
angleško. Pred tremi leti smo se vrnili v mojo rodno domovino
Slovenijo. Naučiti sem se moral slovenskega jezika in pisanih
črk. Posebnost in velika sprememba je tudi dvojina, ki je pri
prvem jeziku nisem imel. Slovenščina se mi zdi lep jezik,
vendar zelo težek. Verjamem in v to sem tudi prepričan, da
ko bom usvojil vsa znanja slovenščine, bom zelo ponosen
nase, saj je to veliko spoštovanje do naše kulture.
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Vsebino pripravlja Vrtec Hrastnik

Vsebino pripravlja Vrtec Hrastnik

Avtorica: Maja Petan Majcen, dipl. vzg.

Avtorica: Mojca Perić, ravnateljica vrtca

Žabice spoznavajo svet z vsemi čutili

Obisk partnerjev projekta Erasmus+

VRTČEVSKE ISKRICE

Najmlajši se učijo oziroma spoznavajo svet okrog sebe na
konkretni ravni, kar pomeni, da morajo vse prijeti, zmečkati,
vreči, pobrati, okusiti, občutiti … Ni dovolj, da jim rečemo:
»Mrzlo je zunaj, kapo je treba dati na glavo,« če otroka še
nikoli ni zazeblo v ušesa. Otrok mora čutiti, kaj pomenijo
pojmi, le tako se lahko nauči in razume njihov pomen.
Čutila omogočajo povezavo možganov s svetom in so pot do
vseh izkušenj, zato morata iti senzorika in motorika skupaj
z roko v roki. V vrtcu si prizadevamo otrokom omogočiti čim
več gibanja in vsega, kar je povezano z raziskovanjem in
spoznavanjem.
Največji učitelj je narava in narava je življenje. Najmlajši,
eno- in dvoletniki z oddelka Žabic so bolj ali manj omejeni
na gibanje v notranjih prostorih vrtca in atrijih. Pomagamo
si z različnimi športnimi rekviziti, ki pa nikakor ne morejo
nadomestiti naravnega okolja. Zato, kadar imamo le možnost, otrokom omogočimo gibanje in raziskovanje sveta izven
ograje vrtca.
Nadvse zabavna je bila igra na igrišču pod starimi hrasti.
Pobirali in metali smo listje, opazovali njegovo vrtinčenje,
ob hoji po neravni površini padali na mehko listnato odejo
... Hodili smo, tekali, se sklanjali, počepali. Dotikali smo se luž
in kapljic na ograji po dežju, vse to neposredno opazovali,
stopali v luže, dajali vanje veje in liste … V oktobru in začetku
novembra smo ob zmanjšanem številu otrok izvedli prve
krajše sprehode. Male nogice so vztrajno drobile korake
navkreber in navzdol, med hojo smo pozdravljali mimoidoče, opazili muco in psa, pobirali odpadlo listje, se ustavljali,
opazovali mimovozeče avtomobile, prečili obrobje gozda, si
ogledali čebelnjak v parku, prečkali cesto, mahali prijaznim
ljudem ...

Sicer pa v čisto pravi gozd (še) ne (z)moremo, ker je od vrtca
žal preveč oddaljen. Zato otrokom gozd »prinesemo« v igralnico. Koliko veselja prinaša igra z odpadlim listjem, vejicami
in vejami, različnimi storži, ježicami kostanja in kostanji,
lubjem in mahom! Skozi igro ob manipuliranju z materiali
otroci spoznavajo njihove lastnosti: hrapavo, gladko, mehko,
mokro, suho, trdo, veliko, majhno, okroglo ... Učili smo se
prvega razvrščanja, ko smo material pospravljali v ustrezne
škatle in posode. Poslušali smo zvoke, ki jih je mogoče ustvariti, vonjali, prijemali, pobirali, stresali, pretresali žir in kostanj
iz lončkov v posodice. Ugotavljali smo, da storži tleskajo, ko
jih udarjamo skupaj, buče pa ne tako zelo. Suho listje se je
ob mečkanju zdrobilo. Lovili smo vrteče se in padajoče listje,
posnemali gibanje, kotaljenje … Dejavnost smo nadgradili s
slikami enakega naravnega materiala in posameznikom je
že uspelo prvo prirejanje. Tudi to je matematika. Matematika
pri Žabicah.
Stik z materialom je osnova za spoznavanje le-tega in za
samo pridobivanje izkušenj. Naravni material iz gozda pa
je zanimivejši kot vse umetno narejene igrače.
Starši, podajte se z otroki v pravi gozd! Ne potrebujete
nobene animacije in nobenih igrač. Tam bodo otroci našli
vse. Vsi pa se boste naužili zraka in miru, se nadihali, razgibali in uživali.
Otrokom moramo dati priložnost, da preizkušajo svet z
vsemi čutili, saj ravno čutila predstavljajo odskočno desko
za učenje. Vse pa se začne z gibanjem in prvim premikom.
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V okviru projekta Erasmus+ Z eksperimentiranjem odkrivamo
svet okrog nas so nas v septembru obiskali projektni partnerji – devet strokovnih delavcev iz vrtcev in osnovnih šol iz
Litve, Grčije, Bolgarije in Turčije. V akciji učenja, poučevanja
in usposabljanja (ali krajše LTT akciji) smo našim gostom
pripravili bogat petdnevni program. Obiskovalci so imeli na
razpolago še dva dodatna dneva za prihod in odhod, kar
so vsi izkoristili za ogled drugih znamenitosti naše države.
Srečanje partnerjev se je začelo v ponedeljek, 28. septembra 2021, v Ljubljani, kjer so bili vsi udeleženci LTT akcije
tudi nastanjeni. Prijazno nas je gostila Hiša EU, kjer smo na
povsem interaktiven način spoznavali delovanje Evropske
unije. Hišo EU smo obiskali z namenom, saj Slovenija trenutno
predseduje Evropski uniji. Udeleženci so bili navdušeni nad
ciljem te ustanove – da pomaga mladim in starejšim iskati
priložnosti v Evropi na področju izobraževanja, projektov,
iskanja zaposlitve itd. Sami udeleženci niso poznali teh praks
iz svojih držav. Dan smo preživeli ob ponovnem prebiranju
projektne dokumentacije ter iskanju rešitev za naša nadaljnja
srečanja in potek projekta, ki se bo zaključil 31. avgusta 2022.
V torek, 29. septembra, so strokovne delavke Maja Meserko,
Nataša Babič in Anita Vidic udeležence popeljale ob reki Savi
od Ljubljane do Hrastnika in naprej po poteh raziskovanja –
Noordung center Vitanje nam je predstavil svoje vsebine in
nas navdušil za raziskovanje izvenzemeljskih sfer, Pot med
krošnjami pa je pokazala način spoznavanja narave, ki ga
udeleženci do sedaj še niso videli. Ob tem so lahko občudovali lepote Pohorja, niso pa manjkale niti kulinarične dobrote.

so jim strokovni delavci skupaj z otroki »postregli« z različnimi
eksperimentalnicami v naravi, nastopili so ljudski pevci in
folklorna skupina, okrepčali pa so se z granadirmaršem in
funštercem. V enoti Dolinca so udeleženci spoznavali, kako
otroci delujejo v eksperimentalnicah, povezanih z gibanjem,
v enoti Sonček pa so jim pripravili delavnice z uporabo
robotka Bee-Bota. V četrtek so se udeleženci sprehodili še
skozi mesto Hrastnik ob odličnem vodenju gospe Jasmine
Janjić iz TIC-a in obiskali Občino Hrastnik, kjer jih je sprejel
župan Marko Funkl.
V petek smo se poslovili od udeležencev akcije in si zaželeli
nasvidenje v Grčiji marca 2022, Bolgariji aprila 2022 in Turčiji
junija 2022. Do takrat pa bodo v vrtcu še naprej potekale
eksperimentalnice v povezavi z naravo, IKT-jem in še čim.
Potek projekta lahko spremljate na spletni strani vrtca ali na
portalu eTwinning.
To je bil prvi tovrsten obisk v našem vrtcu, prinesel pa nam
je veliko pozitivnih stvari: okrepitev jezikovnih kompetenc
strokovnih delavcev (dobra komunikacija v tujem jeziku),
védenje, da imamo veliko za ponuditi (geografsko, kulinarično, kulturno …), in zavedanje, da delamo v zelo kvalitetnem
sistemu predšolske vzgoje. Otroci so bili neposredno vključeni
v obisk, ob tem pa izkazali svojo radovednost, navdušenje,
tolerantnost in moč neverbalne komunikacije. Dobrodošlica
za goste je bila neponovljiva in res prisrčna.

V sredo in četrtek smo udeležence gostili v našem vrtcu.
Najprej so uživali na oddelku Lučka na Dolu pri Hrastniku, kjer
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Vsebino pripravlja Zdravstveni dom Hrastnik

Vsebino pripravlja Vrtec Hrastnik

ZDRAVSTVENI DOM

Avtorica: Mirjam Rupar, dipl. vzg.

Certifikat kakovosti
za Vrtec Hrastnik
Vrtec Hrastnik je v začetku novembra prejel certifikat kakovosti za sodelovanje v mednarodnem eTwinning projektu
Europe in my kindergarten, v katerega je bil vključen oddelek
Pikapolonic iz enote Sonček pod mentorstvom strokovnih
delavk Mirjam Rupar in Samihe Assayed. Projekt je temeljil
na medsebojnem sodelovanju in izmenjavi dobrih praks s
področja vzgoje in izobraževanja med različnimi evropskimi
državami.
V sklopu projekta smo skupaj iskali odgovore, kako in na
kakšen način otroci pridobivajo in usvajajo nova znanja,
katera tehnološka orodja uporabljajo ter katere metode in
tehnike strokovni delavci uporabljamo pri delu z otroki.

Avtor: Gregor Pajić, direktor ZD Hrastnik

Kaj, zakaj, kako
Ati, zakaj je noč barve črne
in zakaj se sonce vsak dan vrne?
Zakaj se bliska, ko grmi,
zakaj potoček tako šumi?

Zakaj ti zraste nova brada,
zakaj me imata z mami rada?
Zakaj je nebo barve modre
in zakaj ima babi takšne kodre?

Namen skupnega projekta je bil drug drugemu predstaviti
načine in izvedbe načrtovanih dejavnosti z različnimi sredstvi
na vnaprej določeno temo. Preizkusili smo se v dejavnostih
programiranja, jesenskega ustvarjanja, Montessori umetnosti, drame in glasbe ter znanosti in eksperimentiranja.

Zakaj je lev kralj živali,

Dejavnosti so bile otrokom zabavne in privlačne, zato so se
z zanimanjem vključevali vanje.

zakaj si včasih čisto tiho?

Prav tako smo se tudi v letošnjem letu z oddelkom Zmajčkov
vključili v eTwinning projekt My little homeland, v okviru katerega bomo odkrivali in spoznavali domače mesto in njegove
znamenitosti. Na sprehodih si bomo ogledali in fotografirali zanimive kotičke našega kraja ter jih predstavili ostalim
sodelujočim.

Zakaj včasih dolgo spiš,

Se že veselimo novih izzivov!

Zakaj ti hodiš sploh v službo,

Kaj je to število liho,

kako tako glasno smrčiš?
Zakaj se mami potiho joče
in kaj takrat od mene hoče?

Kaj pomeni živeti zdravo,
zakaj bi rad, da študiram pravo?

Kaj te vedno tako skrbi,
pa ti spati ne pusti?
Kaj pomeni živeti večno
in kakšno je življenje srečno?

— Damir Beganović
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Zdravstveni dom Hrastnik se je v okviru Lokalne akcijske
skupine (LAS) Zasavje in vodilnega partnerja Območne
obrtno-podjetniške zbornice Hrastnik kot edini kandidat iz
občine Hrastnik prijavil na razpis Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja za operacijo Skupaj za varni jutri,
financirano z evropskimi sredstvi. Odobrena vrednost za
Zdravstveni dom Hrastnik je nekaj več kot 27 tisoč evrov.
Znesek vključuje nakup več lutk za izobraževalne namene,
učnega defibrilatorja, dveh medicinskih nahrbtnikov s kompletom sanitetnega materiala in kompleta zajemalnih nosil
– vse za izobraževalne namene. Namen projekta je izvedba
usposabljanj, izobraževanj in delavnic na območju občine
Hrastnik od januarja 2022 do junija 2023.
Projekt vključuje usposabljanja, izobraževanja in delavnice
z naslednjimi naslovi:

kako smo na luni sploh pristali?

kako naj najdem dobro družbo?
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Zdravstveni dom uspešen
pri pridobivanju evropskih sredstev

Paliativa
Ozaveščanje prebivalcev o pomenu skrbi za umirajoče osebe
– tako z medicinskega kot tudi psihološkega, pravnega in
socialnega vidika – je zelo pomembno. Prav tako je pri
človeškem dojemanju smrti kot konca življenja pomembno
primerno slovo od bližnjih ter odhod s čisto vestjo in umirjeno
dušo. O smrti se ne pogovarjamo veliko, ker ta tema še vedno
velja za velik tabu. Pa vendar je sestavni del življenja in jo
moramo kot takšno tudi doživljati. Delavnice bodo namenjene umirajočim in svojcem ter vsem, ki želijo spoznati več
o tem področju.
Uporaba AED
Predstavljena bo uporaba AED (defibrilatorja) in pomen te
sposobnosti za vse, ki jih je treba oživljati. Usposabljanja so
namenjena vsem, ki se želijo praktično naučiti uporabljati
aparat za oživljanje in dobiti napotke, kaj mora človek narediti v primeru potrebe po oživljanju druge osebe.
Prvi posredovalci
V Zasavju bomo prešli na sistem centralne dispečerske
službe, v okviru katere so izjemnega pomena prvi posredovalci. To so prostovoljci v naši bližini, ki lahko v nekaj trenutkih
priskočijo na pomoč v primeru nenadnih hujših zdravstvenih
težav soseda, prijatelja, bližnjega. Prve posredovalce bomo
usposabljali v krajevnih skupnostih, društvih in vseh organizacijah, ki se bodo vključile v pomoč sočloveku. Prepričani
smo, da bomo uspeli usposobiti dovolj prostovoljcev za varnost vseh prebivalcev.

Oživljanje
V osnovni šoli bodo predstavljeni postopki oživljanja kot
pomemben del znanj in sposobnosti, ki otroke spremljajo
celo življenje, s poudarkom na solidarnosti in pomenu pomoči
sočloveku, ki sta univerzalni vrednoti.
Samooskrba
Predstavljena bo pomembnost samooskrbe in priprave preprostih zdravih obrokov. Delavnice bodo namenjene vsem,
ki želijo izvedeti več o zdravi pripravi hrane ter pomenu
zdravega načina prehranjevanja in življenja.
Gibanje za zdravje
Izvajane bodo praktične delavnice gibanja in predstavljen
pomen gibanja za zdravje ljudi. Delavnice bodo namenjene
vsem prebivalcem, društvom in lokalnim skupnostim.
Kaj lahko naredim sam, da ohranim svoje zdravje in zdravje
svoje družine
Delavnice bodo namenjene posameznikom in družinam,
ki bodo spoznavali pomen zdravja kot osebne in družinske
vrednote. Udeležba na delavnicah, izobraževanjih in usposabljanjih je lahko prvi korak vseh nas, da pričnemo še bolje
skrbeti za svoje zdravje.
V Zdravstvenem domu Hrastnik je bila imenovana strokovna
skupina, ki bo do novega leta pripravila gradiva za posamezna področja. K sodelovanju bomo povabili krajevne
skupnosti, delovne organizacije in društva ter javno pozvali
občane k udeležbi, saj je zdravje za vse nas nenadomestljivo.
Naj zdravje postane vrednota.
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Američanka in slikarka Melinda Hajdin, ki že dve leti živi v Hrastniku

»Slovenijo ljubim tako zelo, da če bi lahko
iz nje ustvarila moškega, bi se z njim poročila«
Avtor: Nejc Ašič • Foto: Nejc Ašič, Emily Fong

Melinda Hajdin je Američanka in slikarka po poklicu,
v Hrastniku živi od jeseni leta 2019. Večino otroštva je
preživela severno od San Francisca. K nam je prišla z
vlakom. Kot opisuje, je v trenutku, ko je stopila z vlaka,
začutila, da je naša dežela pravljična. Ostala je. Kaj kmalu
je po naključju odkrila, da je njen pradedek izhajal iz
Slovenije. Pripravlja razstavo serije slik o Hrastniku, ki
bo kmalu na ogled v Delavskem domu Hrastnik. Sledite
ji lahko na Instagramu, kjer jo najdete pod vzdevkom @
melindahajdin. Z Melindo sem se pogovarjal v eni od hrastniških kavarn in od nje izvedel marsikaj zanimivega,
navdihujočega, pa tudi pretresljivega.

V Sloveniji živite že kar nekaj časa. Kaj vas je pripeljalo k
nam?
V Slovenijo sem prvič prišla živet leta 2008, in sicer sem takrat
živela v Brestanici. Pred tem sem bila v Grčiji, ampak sem bila
nesrečna z osebo, s katero sem takrat živela. V Atenah sem se
sprehajala po ulicah in opazila plakat za umetniški festival v
Lendavi – v Sloveniji. Na plakatu so bile fotografije Slovenije
in ko sem prišla domov, sem »poguglala« vašo državo ter
takoj vedela, da želim priti semkaj. Zapustila sem Grčijo in z
vlakom več dni potovala prek Balkana do Slovenije. Slovenija
se mi je zdela veliko mirnejša in bolj ljubeča kot njene južne
države. V Sloveniji sem ostala šest let, leta 2014 pa sem jo
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morala zapustiti in zaključiti študij v ZDA. Leta 2019 pa sem
se odločila vrniti v Slovenijo, saj sem želela priti nazaj takoj,
ko je bilo to mogoče. Sedaj pripravljam serijo slik o Hrastniku.
Je pa zanimivo, da sem čez čas po naključju ugotovila, da je
iz Slovenije izhajal moj pradedek. Mogoče sem se zato takoj
zaljubila v to državo. Sedaj Slovenijo ljubim tako zelo, da če
bi lahko iz nje ustvarila moškega, bi se z njim poročila. Hm,
no, mogoče pa je to ideja za kakšen bodoči projekt.
Ampak vaše ime in priimek – Melinda Hajdin – zvenita zelo
slovensko. Pravite, da vaši predniki prihajajo iz Slovenije.
Torej je vaš priimek slovenski?
Dolga zgodba, a naj razložim. Odraščala sem z amerikanizirano različico svojega imena in nikoli nisem vedela, da sem
v resnici po rodu Slovenka. Moj pradedek je pred mnogimi
leti prišel iz Slovenije živet v ZDA in ko so ga ob prihodu
v državo vprašali po njegovem imenu, jim je povedal, da
se piše »Hajdin«. Ampak ker so ta priimek zapisali angleško govoreči delavci, so ga zapisali na zelo ameriški način.
Spremenili so nekaj črk in slovanski izvor priimka se je izgubil. In tako so vsi moji predniki odraščali, ne da bi vedeli, da
je naš pradedek Slovenec. Jaz pa sem to odkrila nekaj let
nazaj, ko sem gledala družinske fotografije. Takšne zgodbe
so se dogajale marsikateremu migrantu, ki je prišel v ZDA.
Ker sem želela nazaj slovensko različico svojega imena in

priimka, sem si ju pred nekaj leti uradno spremenila nazaj
v slovenski zapis. Sedaj Američani ne znajo več izgovoriti
mojega imena, Slovenci pa ga znate.

izjemno težko zaradi gramatične strukture jezika. Ljudje v
Hrastniku težko verjamejo, da bi lahko nekdo kot jaz želel
priti živet v njihovo mesto.

Kaj je bila vaša prva misel, ko ste prišli v Hrastnik?
Sprva sem si mislila: »Uau, to mesto je tako majhno! Uau,
tukaj je toliko stopnic! Moj blok je tako visok! A naj pozdravljam ljudi na ulici ali ne?« Sem pa potrebovala nekaj časa,
da sem se navadila življenja tu.

Profesionalno se ukvarjate s slikarstvom. Kdaj ste pričeli
slikati in kaj vam ta dejavnost pomeni?
Slikati sem začela sem pri 11 ali 12 letih. Zdela se mi je naravna
stvar zame. Kot otrok sem bila zelo introvertirana. Ne prihajam iz srečne družine, zato sem se zatekala v umetnost.
Porabila sem ure in ure bodisi za ustvarjanje bodisi za branje
knjig.

In kaj si mislite o našem mestu, Hrastniku? Kako bi ga vi
predstavili turistu?
Mesto se mi zdi zelo mirno. Večina turistov najverjetneje ne
bi rada živela tukaj, ampak ravno zato mi je Hrastnik všeč.
Nerada bi živela v turističnem mestu, saj imam rada aventičnost. Hrastnik je ravno prav velik, ima trgovine, ampak v
mestu ni preveč gneče. Prav tako so cene dostopne za vsako
denarnico. Blizu so tudi Trbovlje, kamor grem, če potrebujem nekaj, česar v Hrastniku ni. Primerne se mi zdijo tudi
avtobusne povezave. Kjerkoli v mestu že si, lahko okrog vidiš
griče, polne dreves. Vedno imam občutek, kot da sem nekaj
korakov stran od narave.
Zagotovo pa v Hrastniku vidite tudi kakšne pomanjkljivosti.
Ste katere opazili?
Mesto je precej hribovito in povsod so stopnice, kar je lahko
malce nerodno za osebo, kot sem jaz, ki ima težave s koleni.
Premalo je avtobusnih povezav do Celja ob vikendih, prav
tako pa je železniška postaja precej oddaljena od mesta.
Poleg tega bi tu lahko bilo več restavracij, pogrešam na
primer kakšno kitajsko restavracijo ali še kakšno drugo
poleg picerij. Seveda ne morem govoriti z vsemi, saj vsi ne
razumejo in govorijo angleško, kar sem iskreno rečeno pričakovala. Se pa zelo trudim naučiti slovensko, ampak je

Kaj želite povedati s tem, da ne prihajate iz srečne družine?
Oba moja starša sta prihajala iz zlomljenih družin, v katerih
so njuni starši prav tako prihajali iz zlomljenih družin – praktično celo naše družinsko drevo je takšno. Moja starša sta bila
kot otroka nesrečna, saj sta morala preživeti veliko tragedij
– smrt, alkoholizem, bolezen, izgubo staršev. Spoznala sta
se, se zaljubila in začela živeti skupaj v veri, da bosta lahko
prekinila krog nesreče, a tega nista bila sposobna. Zgolj
želja biti drugačen od svojih staršev ni dovolj. Ravno zato
ne želim imeti otrok, saj me je preveč strah, da bi bila ista
in nič boljša, kot sta bila moja starša. In to danes smatram
za modro odločitev.
Izobraževali ste se na dveh prestižnih univerzah. Kako je
potekala vaša akademska pot?
Leta 2014 sem se iz slovenske Brestanice vrnila nazaj v ZDA in
leta 2019 dokončala akademijo za slikarstvo. Obremenjevala
sem se, ker vsa ta leta nisem zaključila magisterija, zato sem
odšla nazaj v ZDA dokončat študij. Ko sem prišla tja, sem bila
pol leta precej depresivna, saj sem pogrešala svojo Slovenijo.
Bala sem se, da ne bom dohajala mlajših študentov, zato
sem še bolj trdo delala in uspelo mi je. Diplomirala sem na

Fotografija z Melindine zaključne razstave v Ameriki – na tleh je poročna obleka, umazana s krvjo (namesto prave krvi je bilo uporabljeno vino).
Obleka predstavlja nasilje moških nad ženskami oz. nasilje v družini.
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Mission College z odličnimi ocenami in nato nadaljevala z
izobraževanjem na San Jose State University, kjer sem želela
zaključiti akademijo za umetnost (angl. Bachelor of Fine Arts).
Tam sem magisterij končala z oceno summa cum laude,
ki je najvišje priznanje, ki ga lahko univerza da študentu.
Fakulteti sem namenila veliko časa, saj sem magistrirala pri
47 letih. Sem pa zelo ponosna na svojo zaključno razstavo
na fakulteti, ki sem jo pripravila leta 2019.
Kaj pa je bila tema vaše zaključne fakultetne razstave v
ZDA?
Za svoje zaključno delo sem naredila razstavo o nasilju v družini. Temo sem črpala iz svojih lastnih izkušenj. Bila sem žrtev
partnerskega nasilja. Moj bivši partner me je enkrat skoraj
ubil. Zavedam se, da nisem edina, saj se mnogo žensk sooča
z nasiljem v družini, z razstavo pa sem ravno zato želela
ozaveščati, da četudi se čedalje več govori o družinskem
nasilju moških nad ženskami, ženske dandanes še vedno
niso nič bolj varne, kot so bile nekoč. Pred svojo razstavo
sem bila zelo živčna, saj me je skrbelo, kaj vse bi lahko šlo
narobe. Na svoje zaključno slavje sem, z namenom da bi
pogostila goste na razstavi, prinesla ogromno poročno torto,
na katero sem kasneje zaradi nervoze celo padla! No ... je
pa razstava požela velikanski uspeh, saj so o njej ljudje res
veliko govorili. Po svoji zaključni razstavi zaradi navdušenja
in vzhičenja nisem spala še vsaj tri dni.
Bojda pripravljate posebno slikarstvo razstavo tukaj v
Hrastniku. Kaj bo njena tema?
Sprva smo planirali slikarsko razstavo v Hrastniku v septembru oziroma oktobru letošnjega leta, ampak je bila zaradi
covida že dvakrat prestavljena. Načrtujem pa razstavo, na
kateri bom predstavila retro turistične plakate o zasavski
regiji. Rada imam namreč stare plakate in menim, da bi bilo
zanimivo izpostaviti regijo, v kateri živimo.
Vas Hrastnik tudi navdihuje, sedaj ko že nekaj časa živite
tukaj?
V Hrastniku me najbolj navdihuje razgled na hribe. Lahko
povem, da sem skoraj dobila stanovanje v Murski Soboti,
preden sem prišla živet v Hrastnik. Ampak nisem želela
živeti v Murski Soboti, saj je tam vse preveč ravno, jaz pa ne
maram ravnine. V Hrastniku vidim lepoto tudi v lepih in zgodovinskih, starih socialističnih zgradbah, ki se nekaterim zdijo
grde, ampak hkrati je v grdosti neka iskrenost. Socialistične
zgradbe stojijo med nami že več kot petdeset let in najbrž
bodo stale še dolgo v prihodnosti.
Mislite, da v Sloveniji podpiramo kulturo? Smo ji dovolj
naklonjeni?
Evropa na splošno bolj podpira kulturo kot Amerika, kjer je
na žalost razumljena kot luksuz. Glede na to, da je Slovenija
majhna država, menim, da se tukaj naredi dovolj za umetnost kot takšno. Umetnost tukaj ljudje razumejo kot javno
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Avtorica: Radojka Odžić

Hrastniške nastanitvene kapacitete
Hrastnik je majhen industrijski kraj, ki ima svojo tradicijo,
kulturno dediščino ter veliko zanimivih točk in posebnosti,
ki privabljajo različne obiskovalce. Nekateri med njimi ga
obiščejo večkrat, samo za nekaj ur, predvsem v hribih, kjer
si poiščejo sprostitev v naravi, v sklopu družine ali skupine,
medtem ko drugi želijo tudi prespati.

Melinda na odprtju razstave svojih del.

dobro, in ne kot nekaj, kar je namenjeno bogatim ljudem,
kakor se kulturo dojema v Ameriki. Umetnost bi morala pripadati vsem, saj jo potrebujemo vsak dan. Kakor vitamine.
Kakšne pa so razlike med Slovenci in Američani?
Slovenci so zelo vljudni, a nagnjeni k pasivni agresivnosti.
Američani smo bolj direktni in ne razumemo, če nam nekdo
želi nekaj povedati med vrsticami. Američani hkrati tudi
menijo, da so sposobni narediti karkoli – razen mene seveda,
jaz priznam, da rada nergam, a to je zato, ker imam težave
s kronično bolečino.
Mnogo Hrastničank in Hrastničanov meni, da je naše
mesto premajhno in da se tukaj premalo dogaja. Kaj bi
takšnemu Hrastničanu kot Američanka, ki tukaj živi že nekaj
let, odgovorili?
Opažam, da to govorijo večinoma mlajši ljudje. Ker so mladi
in polni energije, hrepenijo po adrenalinu. Tudi jaz sem bila
takšna, ko sem bila njihovih let. Edino zdravilo za skrbi glede
majhnosti Hrastnika so, da greš v tujino in vidiš zunanji svet
na lastni oči. Ali se boš vrnil nazaj v Hrastnik z novo perspektivo in ga na novo vzljubil ali pa boš spoznal, da ti je usojeno
živeti drugje, na drugem koncu sveta. Jaz sem videla že veliko
sveta, zato tu cenim mir in tišino. Večja mesta so zabavna,
ampak v njih ne bi rada živela.
In mogoče za na konec – kateri je vaš najljubši kotiček v
Hrastniku?
Ne morem reči, saj še nisem odkrila celotnega mesta. Lahko
pa povem, da mi je resnično všeč stezica do Spara. Rada
bi tudi videla notranjost Vile de Seppi, misterioznega gradu
nasproti steklarne. Prav tako je zanimiva celotna pot do
Dola. Za druženje pa mi je najljubši katerikoli lokal, ki streže
Meinl kavo in ki ima stole brez naslonjal za roke, saj so ta
zame hudičeva stvar.
Torej ostajate v Hrastniku za vedno ... ali ...?
Za zdaj zagotovo. Veliko je še kotičkov v mestu, ki jih še nisem
videla ali odkrila. Covid situacija mi je onemogočala, da bi
lahko raziskovala Hrastnik, a vem, da ga še bom.

Na področju ponudbe nastanitvenih kapacitet je v zadnjih
treh letih v naši občini prišlo do večjih sprememb. Trenutno
imamo na voljo štiri registrirane nastanitvene obrate, med
njimi so trije planinski domovi oz. koče, enega pa upravlja
zasebni sobodajalec, ki daje v najem celoten objekt in prostor
okoli njega. Vsi navedeni nastanitveni obrati skupaj nudijo
121 stalnih ležišč v osemindvajsetih sobah. Planinski domovi
in koče so z občinskim odlokom oproščeni zaračunavanja
turistične in promocijske takse, zasebni sobodajalci pa jo
svojim gostom zaračunavajo.
V lanskem letu so se zaradi epidemije vsi nastanitveni obrati
srečevali z večjimi težavami, a novi upravitelji nastanitev
gledajo v prihodnost z optimizmom, želijo doseči načrtovane
cilje in nadgrajevati svoje storitve. Zaradi pomena gostinskih
in nastanitvenih obratov za razvoj turizma v občini ter promocije kraja je Občina Hrastnik v letošnjem letu prednostno
namenila proračunska sredstva za razvoj malih podjetij s
tega področja.
V nadaljevanju vam predstavljamo vse štiri nastanitvene
obrate: Planinski dom Gore, Planinsko kočo na Kopitniku,
Planinski dom na Kalu in Gozdarjevo kočo nad Rimskimi
Toplicami.

da stopijo na samostojno podjetniško pot in svoje produkte,
ki jih pridelajo ali izdelajo na kmetiji, ponudijo gostom planinskega doma oziroma pripravijo tudi v domu. Poudarek je
torej na domači hrani, kot so svinjska pečenka iz krškopoljca,
pečen piščanec, koline, zelje, matevž, pražen krompir, mlinci,
domač kruh in pecivo. Seveda ponujajo tudi vegetarijansko
in drugo hrano, kremne rezine, pastirsko pito ter različne
tortice. Odlikujejo se po posluhu za goste in prilagajanju
povpraševanju. Že nekaj let svoje sladice prodajajo tudi prek
Facebook strani Sladki Svet.
Trenutno ima dom v osmih sobah na voljo skupaj 36 stalnih
ležišč. V jedilnici imajo 30, na terasi pa 24 sedežev. Posebna
soba, namenjena različnim dogodkom (sestanki, srečanja,
konference ipd.), ima 24 sedežev.
Okrog doma je nameščenih več kompletov miz s klopmi, da
lahko gostje uživajo v senci in prijetni naravi. V bližini doma
so na voljo otroška igrala in manjše športno igrišče. Skupaj
s planinskim društvom se trudijo povezati z različnimi akterji
iz tega okolja ter ustvariti ambient, v katerem se bodo obiskovalci počutili prijetno in se bodo radi vračali nazaj.
Planinski dom Gore, Gore 42, 1431 Dol pri Hrastniku
Upravljavec: Planinski dom Gore, Dušan Kovač s.p.
GSM: 030 332 165 / 03 56 48 100
e-pošta: n.bokalic1@gmail.com
FB: Planinski dom Gore
Splet: https://www.planinske-koce.si/
planinski_dom_v_gorah

1. Planinski dom Gore

Na eni izmed zanimivih in priljubljenih hribovitih točk, kjer
se prepletajo mnoge planinske, kolesarske, lovske in druge
poti iz smeri Kopitnika, Kovka, Šavne Peči, Turja in Kala, stoji
Planinski dom Gore (762 metrov n. v.). Njegova posebnost
so čudoviti pogledi na hrastniško dolino, radeški most ter
na hribe, kot so Malič, Gozdnik, Čemšeniška planina, Kal
in Mrzlica. V njegovi neposredni bližini se nahajata cerkev
sv. Jurija in nekdanja mežnarija, ki jo upravlja Konjerejsko
društvo Hrastnik.
Planinsko društvo Dol pri Hrastniku je v oktobru 2021
upravljanje doma zaupalo samostojnemu podjetniku Dušanu
Kovaču in njegovi družini, ki živi v Brežicah. Družina je že
nekaj let vpeta v dopolnilno dejavnost na kmetiji, saj ima
Dušanova partnerica Nataša Bokalič registrirano dejavnost peke kruha, peciva in slaščic. V družini so se odločili,
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2. Planinska koča na Kopitniku

4. Gozdarjeva koča nad Rimskimi Toplicami

V lepem naravnem okolju z bogatimi gozdovi in posebnim
rastjem je svoje mesto našla tudi priljubljena planinska postojanka, ki se nahaja na višini 865 metrov n. v., vrh Kopitnika
(20 min stran od koče) pa na višini 914 metrov n. v. Koča je
majhna, nahaja se na posebni jasi, ki nudi zavetje in prostor različnim obiskovalcem, ne le pohodnikom in gorskim
kolesarjem, konjenikom in športnikom, temveč tudi tabornikom, svatom, ljubiteljem citer … Otroci se lahko sprostijo
na pokošenih travnikih in lesenih igralih, odrasli pa uživajo
v tišini in vonju rastlinja.

Jedilni list je precej razširjen – na njem ne manjka golaža, jote,
telečje obare ali pa preprostih jedi, kot je dunajski zrezek,
ocvrt krompir ... Pohvalijo se s skutnimi štruklji, jabolčnim
zavitkom in domačim čajem. Pri posebnih naročilih ponujajo
tudi hrano za posebne dogodke. V jedilnici imajo na voljo 38
sedežev, pred objektom in okrog njega pa je nameščenih
14 kompletov miz s klopmi. Dom je z jesensko dekoracijo v
objektu in okrog njega pridobil novo podobo. Tanja in Borut
imata še veliko načrtov – domačini in drugi obiskovalci so ju
sprejeli prijazno, zato v prihodnost gledata z optimizmom.

Prostovoljni člani Planinskega društva Rimske Toplice so sami
upravljali kočo med vikendi in prazniki. Od septembra 2021
dalje jo upravlja samostojna podjetnica Tanja Kofol. Z družino se je z Gorenjske preselila v Posavje, svojo zaposlitev pa
našla v Planinski koči na Kopitniku, pri čemer ji pomaga njena
družina. Njen partner Borut skrbi, da v kuhinji prijetno diši po
različnih jedeh, hčeri pa občasno pomagata predvsem ob
večjih dogodkih. Na to okolje so se dobro privadili, saj imajo
štiri leta izkušenj z vodenjem planinskega doma na Vršiču
(Erjavčeva koča), kjer so zagotavljali dobro in raznovrstno
ponudbo za različne goste.

Planinska koča na Kopitniku,

V koči trenutno ponujajo 30 stalnih ležišč v šestih sobah, po
dogovoru z lastnikom pa načrtujejo tudi prenovo opreme in
objekta ter okolice. Koča je trenutno odprta le ob vikendih in
praznikih ter ob posebnih priložnostih (po naročilu). Že za
drugo leto imajo predvideno tudi izvajanje taborov za otroke
in športnike, porok ipd.

Gore 14, 1431 Dol pri Hrastniku
Upravljavec: TAKO - KRBO, gostinske in nastanitvene
storitve, Tanja Kofol s.p., Cesta revolucije 8, 4270 Jesenice
GSM: 040 167 974 / 040 322 373
e-pošta: kofoltanja@gmail.com
3. Planinski dom na Kalu

Na eni izmed zanimivih in dobro obiskanih planinskih točk se
nahaja Planinski dom na Kalu, in sicer na višini 945 metrov n.
v. Vse poti do in od njega so prepletene in vodijo na Šmohor,
Mrzlico, Klobuk, Jelenco, Ostri vrh, Babe, Špelc … Kalska planota ob lepem vremenu nudi čudovite poglede na Kum,
Kamniško-Savinjske in Julijske Alpe itd. Na tej planoti so svoje
mesto poleg pohodnikov, gorskih kolesarjev, konjenikov, smučarjev, tabornikov in lovcev našli tudi padalci, modelarji in
radioamaterji.
Rok Pader iz Žalca je julija 2018 prevzel v upravljanje
Planinski dom na Kalu in se tako prvič podal na samostojno
podjetniško pot s svojo partnerko Tino, pred tem pa je bil
sedem let član kolektiva v eni izmed najbolj znanih gostiln
v Savinjski dolini. Z lastniki doma, Planinskim društvom
Hrastnik, se je v teh letih zelo dobro ujel, saj so v letih 2020
in 2021 s skupnimi močmi, znanjem in delom izvedli veliko
in zahtevno prenovo doma. V zgornjih prostorih so sobo s
skupnimi ležišči preuredili v moderno sejno sobo s pohištvom
in tehnologijo, primerno za izobraževanja ipd. Dotrajana
terasa je prenovljena, urejen je tudi zunanji dostop, nabavljene so nove mize in stoli. Sanitarije v spodnjem delu so
preurejene, dostopne invalidom in uporabne tudi za mlade
družine (previjalna miza). Zunanje dvorišče (pred vhodom
doma) je razširjeno in ponovno tlakovano, urejen je dostop
za gibalno ovirane osebe, nabavljene so nove mize in klopi
ter postavljeno stojalo za kolesa. Namestili so nove pitnike in
posode za male živali ter privez in steljo za konje. Novost v
tem okolju sta tudi dve postajališči za avtodome in polnilnica
za električna kolesa. Sobe so prebelili in osvežili, da imajo
boljši videz, nabavili so tudi nekaj nove opreme za gostinski
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in nastanitveni del. Z naložbami so izboljšali pogoje in turistično ponudbo. Člani planinskega društva so opravili več
kot tri tisoč ur prostovoljnega dela.
Trenutno v 11 sobah nudijo 45 stalnih ležišč, v jedilnici je na
voljo 76 sedežev, na terasi 52 sedežev, na zunanjem dvorišču
pa je na voljo šest kompletov klopi in miz. Na meniju najdemo
različne jedi, od jedi na žlico do pečenega mesa na žaru in
sladic, primernih letnim časom. Znani so po praženih telečjih
jetrcah, kremšniti v kozarčku, skutnih štrukljih, gobovi juhi z
ajdovimi žganci, nedeljskih kosilih … V konferenčni sobi bodo
po novem nudili tudi jedi za razne dogodke (kanapeje in
posebne jedi za posebne dogodke). Vsak ima pač svoj okus in
oni vedo, da je treba gosta dobro razvajati in mu prisluhniti.
Na to planinsko točko želijo privabiti čim več različnih
dogodkov – novih, tradicionalnih kot tudi tistih, ki so pred
leti malo zamrli. Naj omenimo letošnji jesenski Hrastnik
Trail, ki se ga je udeležilo več kot 100 tekačev iz različnih
koncev Slovenije, kostanjev piknik, športni in planinski tabor
za otroke, prvomajsko druženje ter kolesarski vzpon na Kal.
Gostje so z veseljem sprejeli vse te novosti, lastniki doma in
njegov upravljavec pa imajo še veliko idej za naprej – samo
da se pandemija zaključi, pa bodo zadihali s polnimi pljuči.
Mladi družini namreč ne zmanjka novih ciljev.
Planinski dom na Kalu, Kal 11, 1431 Dol pri Hrastniku
Upravljavec: Storilček, gostinske dejavnosti,
Rok Pader s.p., Čopova ulica 2, 3310 Žalec
GSM: 068 620 488
e-pošta: planinskidomnakalu@gmail.com
FB: Planinski dom na Kalu
Splet: https://www.planinske-koce.si/
planinski_dom_na_kalu

Vsakdanji delovni tempo in obveznosti nas včasih malo utrujajo, zato radi poiščemo lokacije za sprostitev in uživanje,
kjer smo lahko sami, v krogu družine ali prijateljev, sodelavcev ipd. Ena izmed takšnih lokacij je tudi Gozdarjeva koča
sredi gozda na Kopitniku. V naravi. V zavetju ptic in srn. Na
posebnem mestu.
Marjan Planinšek je preuredil stare objekte in registriral
nastanitveni obrat Gozdarjeva koča. V sklopu svoje ponudbe
nudi hiško z veliko teraso, desetimi stalnimi ležišči, jacuzzijem,
finsko in turško savno, pokrito letno kuhinjo, lepim razgledom
s terase ter notranjim in zunanjim prostorom za druženje
in piknike. Že sam naziv objekta izdaja, da so posamezni
elementi in oprema narejeni predvsem iz lesa in prilagojeni okolju. Zasebnost je zagotovljena, saj lahko prihajajo le
najavljeni gostje.
V okolici se nahaja velik travnik, primeren za igranje, raziskovanje in počivanje. Lokacija je dostopna z osebnim vozilom
ter zanimiva v lepem in slabem vremenu, saj lahko gostje
uživajo na ležalniku ob branju knjig, v masažni kadi oziroma
v savni ali pa si privoščijo različne pohode v okolici. Raziščejo
lahko vrh Kopitnika in zanimivosti Nature 2000 v tem okolju
ali pa se sprehodijo do vasice Gore in uživajo v razgledih na
dolino. Hišni ljubljenčki so dobrodošli.
Gozdarjeva koča nad Rimskimi Toplicami,
Gore 8, 1431 Dol pri Hrastniku
Upravljavec: Marjan Planinšek – zasebni sobodajalec
GSM: 030 210 410
e-pošta: gozdarjevakoca@gmail.com
Splet: https://www.gozdarjevakoca.com/
IG: https://www.instagram.com/gozdarjevakoca/
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KS Krnice - Šavna Peč
skozi oči predsednice

Avtor: Herman Donik

Naša hiša in krvavo leto 1942
v delo OF. Franc je sodeloval pri sabotažah v rudniku, njuna
hiša pa je služila tudi kot javka za vodilne revirske aktiviste OF
in KPS. Tu so se zadrževali in včasih prenočili Sergej Kraigher,
Alojz Ribič in Gvido Pavlič. V vaseh Prapretno in Plesko je bilo
več zanesljivih družin, pripadnih OF – pri Matku, Potušku,
Zupanu. Leta 1941 je del Revirske čete prezimoval pri Zupanu,
drugi del pa na Pleskem pri kmetu Babiču, po domače pri
Smrčku in pri Pepci Babič.3

Predsednica: Nina Kmetič
Moto: »Dobro se vrača z dobrim,
morda res ne takoj, vendar nekoč se.«
Info: nina.kmetic@hotmail.com
Uradne ure: po dogovoru
Člani: Nina Kmetič, Mirko Mihalič, Iva Jamšek, Albina
Ocepek, Mateja Durnik, Uroš Durnik, Alojz Čebin

KS v treh povedih
Krajevno skupnost Krnice - Šavna Peč sestavljata dve
vasi, ki ležita na levem bregu Save. V obe se lahko pri-

Hiša je stavba, ki postane del tebe in družine. Zanjo skrbimo,
da si ustvarimo varnost in zavetišče. V njej odmeva veselje,
včasih žalost, je priča družinskim razprtijam, zaupnim pogovorom in tudi veliko lepim stvarem, ki se dogodijo njenim
stanovalcem. Vse hiše imajo svojo zgodovino. Naša je bila
zgrajena leta 1937, zgradila sta jo Franc Škoberne in njegova
žena Frančiška Nanika Škoberne, rojena Rotar.

peljemo po glavni cesti Hrastnik–Zidani Most. Vasi sta
med seboj oddaljeni kakšen kilometer ali dva, vendar
ju povezuje prijetna, kratka gozdna pot, ki jo krajani
pogosto izkoristimo za sprehode.

NAJ dogodek v KS
Želje
V naši krajevni skupnosti imamo dva dogodka, ki pote•

•

ureditev cest – še vedno bistvena problematika,

kata že kar tradicionalno. Prvega organiziramo krajani

zato želja po urejenih asfaltnih cestah ostaja na

sami, zgodaj spomladi, v počastitev dneva žena in

prvem mestu;

materinskega dne. Na prireditvi nastopajo tudi naši naj-

priključitev na optično omrežje – slaba in nede-

mlajši krajani z različnimi plesnimi in pevskimi točkami.

lujoča internetna povezava povzroča ogromno

•

težav tako šoloobveznim otrokom kot tudi ostalim

Drugi dogodek pa je Sovretov pohod, na katerega ste

krajanom;

vsako leto vabljeni vsi, ki bi si želeli prijetnega spre-

želja po hitrejšem ukrepanju in reševanju težav ter

hoda s kulturno obarvanim dopoldnevom. Organizatorji

večji povezanosti krajanov.

pohoda so Občina Hrastnik, KRC Hrastnik in Knjižnica
Antona Sovreta Hrastnik. Med potjo vas v Zgornjih
Krnicah pričakamo s prigrizki, na samem zaključku poti
v Šavni Peči pa prejmete še zasluženo malico. Dogodek

Zanimivosti

poteka na prvo oktobrsko soboto v letu.

V Zgornjih Krnicah stoji Kuharjeva domačija, ki ima
zelo zanimivo in še precej neraziskano zgodovino.

NAJ kotiček v KS

Domačija namreč izvira še iz časov celjskih grofov, ki
so tu živeli oziroma imeli občasno bivališče v času lova.
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Za gospodo je skrbela družina Kuhar, ki je kasneje tudi

Meni ljubih kotičkov v bližnjem gozdu ali na travniku je

oskrbovala domačijo. V hiši je bilo poleg zelo starih

kar nekaj, zato težko izpostavim najljubšega. Bi me pa

listin in raznih zapisov najdenih tudi nekaj zanimivih

veselilo, če bi imeli krajani skupnega, in sicer v našem

predmetov, kot sta izrezljan lesen stol in posebna ste-

domu KS v Šavni Peči, saj ta zadnja leta prepogosto

klenica oziroma vrč.

sameva.
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Na Rotarjevi domačiji v Prapretnem, po domače pri
Naclnovih, se je kot tretji otrok 15. februarja 1907 rodila
Frančiška, vsi pa so jo klicali Nanika. Pri hiši je bilo enajst
otrok. Parcelo, na kateri sta si s Francem zgradila hišo, je
Nanika dobila za doto. Pri Naclnovih je bilo v navadi, da
si za doto vzel dva tisoč takratnih din ali parcelo za hišo v
isti vrednosti. Obstaja notarski akt iz leta 1936, v katerem je
vse uradno zapisano. Franc se je rodil 3. decembra 1905 na
Blanci. Dokončanih je imel šest razredov osnovne šole in je
bil rudar v hrastniškem rudniku. Nanika je imela dokončanih
sedem razredov osnovne šole in je delala kot služkinja pri
trgovcu Lazniku na Dolu pri Hrastniku. Franc in Nanika nista
imela otrok.1
Po napadu Nemčije na Jugoslavijo 6. aprila leta 1941 in
razkosanju Slovenije med Italijane, Madžare in Nemce je
Hrastnik 11. 4. 1941 prišel pod nemško upravo. V Hrastniku
se je v letih pred okupacijo kakšnih 250 oseb opredeljevalo
za Nemce. Večinoma so delali v steklarni in kemični tovarni.
Včlanjeni so bili v Kulturbund, tj. Švabsko-nemško kulturno
zvezo. Po njihovih seznamih, ki so jih naredili pred vojno,
so takoj ob prevzemu oblasti aretirali 30 Hrastničanov in
jih izgnali v Srbijo ali v nemška taborišča. Izgnani so bili
simpatizerji in člani Komunistične partije Slovenije (KPS),
ki je bila v Hrastniku močna.2 V Hrastniku so živeli ljudje, ki
so bili zavedni Slovenci in niso pripadali nobeni stranki. Po
ustanovitvi Osvobodilne fronte (OF) se je marsikdo odločil
za boj proti okupatorju. Tudi Franc in Nanika sta se vključila

Na zagorski strani Svete planine so 9. 1. 1942 pri kmetu
Prašnikarju prenočevali štirje partizani minerskega voda.
Domači sin jih je izdal in trije partizani so padli. Četrti,
Stane Škrlin – Nejče, pa se je s težko ranjeno roko izmuznil
obkolitvi in se zatekel h kmetu Mateju Slaparju pod Sveto
planino.4 Od tam je nato prišel v Prapretno, v našo hišo,
ker je vedel, da je Franc zaupnik OF. Nanikina sestra Štefka
Potisek in njen mož Janez, oba člana OF, sta imela zvezo z
dr. Vidmarjem. Z revirskim sekretarjem Alojzem Ribičem so
v nočnih urah organizirali obisk z ranjencem v njegovi ordinaciji. Nejčetu je operiral roko, naravnal kosti in dal roko v
opornico. Obveščali so ga o poteku zdravljenja, dvakrat pa je
tudi obiskal ranjenca v naši hiši. Po šestih tednih zdravljenja
je bil Nejče zdrav in je šel nazaj v partizane, vendar še istega
leta padel pri Laškem. Krutost vojne je doživel tudi dr. Vidmar,
ko ga je istega leta izdal partizan, kateremu je pomagal in
čigar ime ni poznano. Gestapo ga je deportiral v taborišče
Dachau, na srečo je preživel in se vrnil domov.5 Leta 1948 je
nova oblast dr. Vidmarja na Dachauskih procesih6 obsodila
na smrt, nato pa mu kazen znižala na dvajset let zapora z
zaplembo premoženja. Po dveh letih in pol so ga spustili na
prostost, leta 1971 pa sodno rehabilitirali. Umrl je leta 1975 in
ni dočakal politične rehabilitacije v letu 1986.7

Hiša iz leta 1938. Pred njo sta Nanika in pes Luks. Last: Arhiv muzeja Trbovlje

Junija in julija 1942 je Gestapo začel z množičnimi aretacijami Hrastničanov po izdaji, katere začetnik ni bil znan.
Skupaj je bilo aretiranih okrog petdeset Hrastničanov in
Hrastničank. Franc Škoberne je bil aretiran 15. 6. 1942, kdo
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ga je izdal, se ne ve. Po eni verziji so ga aretirali po naključju
pred občino. Najprej je bil zaprt v Trbovljah v zaporu Gestapa
»pri Figarbirtu«, nato so ga odpeljali v Celje v Stari pisker, kjer
je bil 30. 7. 1942 ustreljen kot talec skupaj z 18 Hrastničani.
Skupaj je bilo v letu 1942 ustreljenih 54 talcev iz Hrastnika.8
Istega leta je bilo v Hrastniku aretiranih še 166 družinskih
članov talcev in partizanov, od dojenčkov do ostarelih, 59 pa
jih je umrlo v taboriščih, v glavnem v Auschwitzu.9 Občina
Hrastnik je med aprilom 1941 in decembrom 1945 utrpela
676 žrtev, tj. 8,7 % prebivalstva. Med žrtvami je bilo največ
partizanov (238) in talcev (76), ostale žrtve – od dojenčkov
do starejših – pa so umrle v koncentracijskih taboriščih ali
kako drugače izgubile svoja življenja.10
Frančiška Nanika Škoberne je na sedež Gestapa v Trbovlje
nesla obleko za Franca, nakar so jo aretirali (23. 7. 1942) in
do četrtega avgusta je bila pridržana v zaporu v Trbovljah,
potem pa odpeljana v Celje v Stari pisker. Njeno znanje
in razumevanje nemščine jo je tam rešilo pred strelom.
Razumela je, česa jo krivijo, in tajila povezavo s partizani.
Iz Celja so jo odpeljali v zapor na grad Borl, nato pa je bila
30. 8. 1942 deportirana v taborišče Auschwitz, kjer je 15. 1.
1943 umrla v hudih mukah, lasišče je imela razžrto od uši in
ni mogla hoditi, ker je imela odprte rane na nogah. Zadnje
dneve se ji je bledlo in je v blodnjah klicala Franca.11

Frančiška Nanika Škoberne. Slika iz kartoteke taborišča Auschwitz.
Last: Kronika družine Rotar

Brez Franca in Nanike je hiša ostala prazna, od jeseni 1942
do poletja 1943 pa so zanjo verjetno skrbeli Nanikini starši,
sestre in bratje, ki so bili dediči. V zemljiški knjigi se je 24. 6.
1943 naredil izbris predkupne pravice za Ivana in Angelo
Rotar, Nanikina starša.
Pod avtoriteto pooblaščenca državnega komisarja za utrjevanje nemštva se je 2. 6. 1943 v zemljiško knjigo vknjižila
lastninska pravica za Reichsgau Steiermark (Štajersko
okrožje). Ker sta leta 1937 Franc in Nanika vzela posojilo (dvanajst tisoč dinarjev) od Trboveljske premogokopne družbe
(TPD), je ta po njuni smrti zaradi neplačevanja pologov postala lastnica hiše. Hiša in zemlja okrog nje sta tako postali
last nemškega rajha in TPD.
Kdo vse je od leta 1943 stanoval v hiši Franca in Nanike, ni
znano. Naj bi stanovala družina Vrbnik, vendar se ne ve, kako
so se vselili, prav tako zanje ni nobene navedbe v zemljiški
knjigi. Sedemletna Zlatka Potisek, Nanikina nečakinja, je 7.
52
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je družina Brečko živela do leta 1962, potem pa so se preselili
v novozgrajeno hišo na sosednji parceli. Zlatka Potisek je še
nekaj časa ostala v hiši, nato jo je 3. 6. 1963 prodala rudarju
Francu Vizlerju in se preselila v Radeče. Družina Vizler (Franc,
Jožefa in hčerka Majda) je prej živela v rudniški koloniji. S
privarčevanim denarjem so kupili parcelo s hišo na naslovu
Prapretno 44. Jeseni istega leta se je rodila Branka, moja
partnerica, ki je od leta 2006 lastnica naše hiše.

Hiša iz leta 1970. Last: Arhiv muzeja Trbovlje

10. 1947 postala lastnica naše hiše. Zlatkina starša Janez
in Štefka Potisek sta bila zelo pomembna aktivista v organizaciji OF. Štefka in Nanika sta skupaj delovali v OF in bili
nato skupaj v taborišču Auschwitz. Takrat je tudi Nanika
izrazila željo, da naj hišo podeduje Zlatka, če se ne vrne
domov. Zlatkin oče Janez je bil ustreljen kot talec 2. 10. 1942
v Mariboru, mamo Štefko pa so aretirali pred Naniko, tako
da je Nanika nekaj časa skrbela zanjo. Po aretaciji Nanike
je skrb za komaj dve leti staro Zlatko prevzela sestra Lojzka
Kišek, a ji jo je nemška oblast čez nekaj mesecev odvzela in
jo poslala v otroško taborišče Linz na prevzgojo. Postala je
ukradeni otrok. Avgusta 1942 so samo v Hrastniku po aretacijah partizanskih družin in družin talcev odvzeli 34 otrok
ter jih odpeljali na prevzgojo v otroška taborišča. Najmlajši
od teh otrok je bil star šest mesecev.
Štefka Potisek je bila skupaj s petimi Slovenkami poleti 1943
izpuščena iz Auschwitza – ženske so bile predvidene za delo
v rajhu oz. Nemčiji. Ker pa je Hrastnik spadal pod rajh, so
jo izpustili in naj bi delo opravljala v Hrastniku. Po vrnitvi
domov je Štefka s pomočjo sester dosegla, da so ji vrnili
Zlatko, vendar je leta 1944 s hčerko odšla v partizane. Pustila
jo je na Dolenjskem pri kmečki družini, sama pa se je vrnila
v Savinjsko dolino in do konca vojne delala kot partizanska aktivistka.12 Po vojni je odšla po Zlatko, vendar se nista
takoj vselili v hišo, saj je bilo treba najprej izvesti postopek o
lastništvu in izselitev družine Vrbnik. Leta 1946 je bil za uveljavljanje lastništva hiše potreben postopek proglasitve, da
je Frančiška Škoberne mrtva. Obstaja dokument, s katerim
se je dokazovala njena smrt, ohranjena sta tudi izbrisna
pobotnica s TPD iz leta 1947 ter zapis, da je kredit v znesku
12 tisoč predvojnih dinarjev poravnan in vpis zastavne pravice v zemljiški knjigi izbrisan. Potem pa so se tudi vsi dediči,
Nanikini bratje in sestre, odpovedali dediščini v korist Zlatke
in tako upoštevali sestrino zadnjo željo. Po štirih letih sta hiša
in zemlja spet postali slovenski. Do takrat je bila lastnica, ki
je bila vknjižena v zemljiški knjigi, nemška država.
Leta 1947 se je Štefka drugič poročila, in sicer s Tonetom
Brečkom. Rodili sta se jima hčerki Marjetka in Zvonka. V hiši

Naša hiša je stara že 84 let in zgrajena iz materialov, ki so
bili takrat na voljo. Poleg hiše je bilo majhno gospodarsko poslopje, v katerem je bil WC, zunaj je bil tudi vodnjak.
Elektrika je bila napeljana leta 1946, ko sta v hiši bivali Štefka
in Zlatka, vodo pa so napeljali v petdesetih letih. Franc Vizler
je povečal zunanje gospodarsko poslopje, leta 1980 pa še
hišo s prizidki. Na vzhodni strani se je dozidala garaža in dve
sobi, na zahodni pa predsoba z novim vhodom in kopalnica
z WC-jem. V obstoječih prostorih se ni nič spreminjalo in je
vse ostalo isto kot leta 1937. Leta 2006, ko je postala lastnica
Branka, smo zamenjali streho in okna ter naredili drenažo
okoli hiše, del gospodarskega poslopja pa porušili in preuredili okolico. V notranjosti hiše nismo ničesar spreminjali, tako
da so notranji prostori ostali taki, kot so bili leta 1937 in 1980.

Viri:
1.

Vir: Kronika družine Rotar

2.

Vir: Nevenka Troha, Hrastnik v letu 1942, str. 49

3.

Vir: Spomini revirskih sekretarjev, str. 38

4.

Vir: Lojze Požun, Trbovlje v NOB, str. 368

5.

Vir: Spomini revirskih sekretarjev, str. 111

6.

‘Dachauski procesi’ je naziv za skupino politično montiranih

Hiša danes

Beseda avtorja: K pričetku raziskovanja zgodovine naše
hiše me je spodbudilo védenje o nesrečnem koncu Franca
in Frančiške Nanike Škoberne. Ob raziskovanju, pogovorih
s sosedi in Nanikinimi sorodniki ter prebiranju različne literature in obiskih muzeja sem prišel do različnih podatkov in
informacij o naši hiši, Škobernetovih in Hrastniku med drugo
svetovno vojno. Najbolj pa so me pretresle slike streljanja
talcev 22. 7. 1942 in obisk Starega piskra v Celju, kjer je bil
ustreljen Franc in zaprta Frančiška. Ohranjena poslovilna
pisma Hrastničanov iz Celja in Maribora, kjer so končali svoja
življenja, pa so mi dala misliti, da svoboda ni samoumevna
in da moraš zanjo nekaj žrtvovati. Oni so dali svoja življenja.

sodnih procesov med letoma 1947 in 1948. Obtoženih je
bilo 31 oseb, ki naj bi bili agenti Gestapa in naj bi vohunili
v koncentracijskem taborišču Dachau, kar pa sploh ni bilo
res. 11 oseb je bilo ustreljenih. Na Dachauskih procesih sta
bila obsojena še dva Hrastničana – Janko Pufler, direktor
steklarne, na smrt in Ivan Razinger na 18 let zapora. V letih
od 1970 do 1986 so bili vsi sodno in politično rehabilitirani.
7.

Vir: hčerki Ditka Vidmar in Romana Hren

8.

Vir: Nevenka Troha, Hrastnik v letu 1942, str. 51

9.

Vir: Nevenka Troha, Vpogledi 8 – Nasilje vojnih in povojnih
dni, Hrastnik v letu 1942, str. 63 in 76

10.

Vir: Nevenka Troha, Vpogledi 8 – Nasilje vojnih in povojnih
dni, Hrastnik v letu 1942, str. 75

11.

Vir: Štefka Brečko, Moje življenje, trpljenje in delo med NOB

12.

Vir: Štefka Brečko, Moje življenje, trpljenje in delo med NOB
Franc Škoberne. Last: Knjiga Spomini revirskih Sekretarjev
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Avtor: Gregor Lisec • Foto: osebni arhiv

Zmagal vse, kar se je
dalo zmagati

V beležki Roberta Hrgote, selektorja slovenske članske reprezentance smučarskih skakalcev, je pod rubriko »dragulji za
brušenje« bržkone že zapisano ime Tej Logar. Če bo še
naprej tako pridno delal, napredoval in nadaljeval v tem
slogu, morda govorimo o enem od naslednikov Petra Prevca,
Roberta Kranjca, Primoža Peterke … Nekoč v prihodnosti,
da se razume. Fant ne samo da zmaguje, (skoraj) kamorkoli pride, pa naj bodo to tekme z njegovimi vrstniki ali leto,
dve starejšimi skakalci; vmes podira še rekorde skakalnic
takšnih asov, kot je Timi Zajc, ki dandanes v Planici leti tudi
prek 240 metrov.
Tej se na zimsko sezono – začenja se v drugi polovici januarja
– pripravlja na krilih fantastične jeseni. Popolne. Zmagal je
(skoraj) vse, kar se je dalo zmagati. Septembra je bil najboljši
na prvi od dveh tekem Štajersko-Koroške regije v kategoriji
do 13 let v Ljubnem ter na dveh tekmah pokala Argeta Junior
v Žireh in Velenju. Seveda je sin Dolana Tadeja in Zagorjanke
Nataše v oktobru dobil tudi drugo tekmo Štajersko-Koroške
regije na domači skakalnici v Kisovcu, kjer z ostalimi mladimi
»orliči« odlično delata Zvone Pograjc (prvi trener in poročna
priča Primoža Rogliča) in Branko Baš. Po zmagi v kvalifikacijah za FIS Schüler Grand Prix v nemškem Ruhpoldingu
je na tekmi posameznikov letnika 2009 in mlajših med 30
tekmovalci iz 12 držav z rekordom skakalnice osvojil zlato
kolajno. Mimogrede je s kolegoma iz kisovškega kluba in
sotekmovalko iz Ilirije osvojil še ekipno prvo mesto.
Rekordno znamko je dosegel tudi ob zmagoslavju na državnem prvenstvu za mlajše kadete do 13 let v Vizorah, kjer si
rekord skakalnice zdaj deli s Timijem Zajcem. S tem je veliki
up ne samo zasavskega, temveč slovenskega smučarskega
skakanja postal državni prvak poletne sezone 2021. Tako v
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posamični kot ekipni konkurenci. Našteti dosežki govorijo
sami zase: Tej Logar je med svojimi vrstniki razred zase.
Ko se pojavi na tekmi s starejšimi tekmeci, pa preskakuje še
njih. Vsaj veliko večino. Po zmagi v kvalifikacijah za OPA igre
v italijanskem Predazzu sta ga iz konkurence 37 tekmovalcev
iz sedmih držav, ki so bili od Teja starejši leto ali dve, premagala le dva. Izmed Slovencev je bil najboljši. Morda celo
najbolj odmeven dosežek pa je prihranil za konec poletne
sezone, četudi ni zmagal. Proti koncu oktobra je na državnem
prvenstvu kadetov do 15 (!) let v Žireh le za točko in pol zgrešil
naslov državnega prvaka – vendar je tudi naziv podprvaka,
jasno, sprejel odprtih rok. Navsezadnje je tekmoval z dve leti
starejšimi tekmeci, ki bodo počasi že začeli trkati na vrata
članske reprezentance. Primož Peterka in Domen Prevc sta
se konec koncev pri šestnajstih že veselila svoje prve zmage
v svetovnem pokalu. Tej jih šteje dvanajst, tako da ima časa
in prostora za napredek še ogromno.

Avtor: Gregor Lisec • Foto: Karate klub Trbovlje

Uživala v družbi vzornic,
ki so danes njene tekmice

Ko je potegnila črto pod prvenstvom, je ugotovila, da ji bo
v spominu ostalo kot – nepozabno! »Že sama lokacija tekmovanja je pustila velik pečat. Seveda pa je bila tudi tekma
edinstvena. Prvič sem nastopila na članskem svetovnem
prvenstvu, zato se mi je to še toliko bolj vtisnilo v spomin.
Uživala sem v gledanju borb najboljših karateistov sveta
in vzornic, ki so sedaj moje konkurentke. Ko sem stopila
na tatami, je vsa nervoza izginila in začela sem uživati. V
svojih dveh borbah sem uživala, kljub temu da v drugi nisem
zmagala. Res sem vesela nove izkušnje na tako velikem tekmovanju. Verjamem, da me vsak nastop na tako velikem
prvenstvu izoblikuje v boljšo borko,« se je razgovorila 21-letna
karateistka.
Čeprav – kot pravi sama – bi lahko vedno bilo bolje, je z
dosežkom zelo zadovoljna. »Sem namreč edina predstavnica
slovenske karate reprezentance, ki je dosegla zmago na tem
prvenstvu. Verjamem, da bom s takimi prvenstvi in borbami z
najboljšimi na svetu rastla, pridobivala izkušnje in postajala
vedno boljša. Zato se že veselim prihajajočih tekmovanj,« je
poudarila Haberlova, ki se bo lahko v preostanku leta zasluženo odpočila, saj nima več načrtovanih tekmovanj. Njen
naslednji večji izziv bo januarski turnir Series A v Salzburgu,
če ga seveda ne bo odnesel covid. Misli pa že uhajajo tudi
proti mesecu maju, ki prinaša člansko evropsko prvenstvo
v Turčiji. »Cilj mi je predvsem, da naberem čim več izkušenj
in znanja ter tako postanem najboljša verzija sebe. Seveda
so želje, da enkrat osvojim tako želeno evropsko medaljo,
vendar nočem ničesar prehitevati, saj sem nedolgo nazaj
prestopila med članice,« je zaključila Urša Haberl, še ena
sijajna hrastniška športnica.

Avtor: Gregor Lisec • Foto: osebni arhiv

Kitajci, tu sem
Za Uršo Haberl je prvo člansko svetovno prvenstvo v karateju
in že ob debiju ga je končala kot najuspešnejša Slovenka.
Hrastničanka je dosegla edino slovensko zmago v Dubaju,
kjer so izmed njenih rojakov nastopili še Tjaša Ristić, Kiti
Smiljan in Niklas Tamše.
Urša je v kategoriji do 50 kilogramov v uvodnem krogu prvenstva po odlični borbi – utrinke si lahko ogledate na Facebook
profilu Karate kluba Trbovlje, za katerega nastopa – s kar 10:0
premagala Hrvatico Jeleno Pehar. V naslednji borbi je morala
z 1:6 priznati premoč Italijanki Erminii Perfetto, nastopila pa
je tudi na ekipni tekmi in skupaj z Ristićevo in Smiljanovo po
boju s Slovaško obstala na prvi oviri.

Darka Jorgića, najboljšega slovenskega namiznoteniškega
igralca, na tem mestu žal ne moremo pohvaliti za nastop na
svetovnem prvenstvu. Ali zapisati: »Smola, bo pa naslednjič
bolje.« Prvenstvo v ameriškem Houstonu je namreč potekalo
po zaključku redakcije našega in vašega Hrastovega lista.
Lahko pa s takšno lahkoto, kot Jorgić premaguje svoje tekmece v najmočnejši državni ligi na svetu, nemški bundesligi,
napišemo, da 23-letni hrastniški as dosega nekaj za slovenski namizni tenis v preteklosti nepredstavljivega. Kamorkoli
pride, najsi bodo to olimpijske igre v Tokiu ali mednarodni
turnir v Laškem, se lahko enakovredno kosa z vsemi najboljšimi na svetu. »Kitajci, tu sem!« bi lahko dejal sam.
»Darko lahko nekoč ogrozi kitajsko dominacijo. Japonce,
Korejce, kar je navsezadnje vse kitajska roba, že zna 'nabiti',

torej se vidi, da se zna kosati z njimi. Darko je material za
velike stvari,« je na straneh tega časopisa pred več kot tremi
leti razlagala njegova trenerka Andreja Ojsteršek, še ena
Hrastničanka. No, Kitajci so resda še vedno glavni, je pa njen
varovanec na dobri poti. Tista zmaga nad Tomokazujem
Harimotom, velikim japonskim upom (sicer Kitajcem po rodu,
kakopak) za olimpijsko zlato v Tokiu, ga je dokončno izstrelila
med najboljše. »Če pa bi mi kdo prej rekel, da bom v četrtfinalu, bi to takoj podpisal. Zdaj bom tri leta treniral do Pariza,
da morda pridem do kolajne,« je Jorgić napovedal po olimpijskem turnirju in potrdil namero, da bo zgornjo napoved
selektorice poskušal uresničiti tja do naslednjih iger v Parizu.

Darko Jorgić, v novembru 23. igralec sveta, je Kitajca premagal tudi na nedavnem mednarodnem turnirju v Laškem
– boljši je bil od Qihaoja Zhouja, ki je po Darkovih besedah
v kitajski superligi že premagal najboljše tri igralce na svetu.
Kakšna škoda za navijače iz Hrastnika, ker zaradi prekletega
koronavirusa, hudič ga vzemi, nis(m)o mogli priti na zaklenjene tribune dvorane Tri lilije podpret svojega šampiona.
»Veseli me, da mi je uspelo premagati res dobrega nasprotnika, kot je bil v četrtfinalu Kitajec Zhou, in sem se kot edini
Evropejec uvrstil v polfinale,« je za športni dnevnik Ekipa SN
po koncu domačega turnirja in pred odhodom na svetovno
prvenstvo povedal Jorgić, edini Nekitajec med najboljšimi
štirimi v Laškem. Iz turnirja v turnir si s svojimi izvrstnimi
predstavami dviga ugled tudi med Kitajci, ki jih vse pogosteje
izziva za najvišja mesta. Čeprav bi se, kot prizna, dvobojem
z njimi vseeno raje izognil, mu predstavljajo poseben izziv.
»Vsekakor je z drugimi igralci precej lažje igrati. Če pa se
že lotiš Kitajcev, je vsekakor neka večja motivacija, da se
dokažeš in jih skušaš premagati. Ko jih enkrat premagaš, si
pri njih cenjen še toliko bolj in se nate tudi še bolj pripravijo.
To se je pokazalo tudi zdaj, ko so me že naštudirali, kaj in
kako,« je o rivalstvu z namiznoteniško velesilo povedal Jorgić.
Še veliko kitajskih izzivov je pred njim – in tudi zmag, o tem
sploh ne dvomimo.
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HRASTNIČANI POTUJEJO
mesta New York, kot so Brooklynski most, glavna železniška
postaja Grand Central ali Kip svobode.
Kot zanimiv in hkrati nenavaden dogodek, ki se v NYC zgodi
enkrat letno v decembru, naj omenim tudi t. i. Santacon
oziroma »Božičkov dan«. Na ta dan se vsak lahko obleče v
Božička in sodeluje pri druženju Božičkov v pivnicah in pubih
po celotnem mestu. Prav zanimiva izkušnja je, če se ravno na
ta dan pelješ s podzemno železnico in si obkrožen z Božički!

Avtorica: Ingrid M. Dimatulac

Adventni New York
Foto: Skyroomnyc.com

Pot me je v New York zapeljala že kar nekaj let nazaj,
ko sem bila po opravljenem zadnjem letniku fakultete
sprejeta na opravljanje študentske prakse na Generalnem
konzulatu Republike Slovenije, ki je bil takrat še na
Manhattnu. Po štirih mesecih prakse sem svoje bivanje
še malo podaljšala in takrat prvič doživela praznični
New York.

Ko govorimo o New Yorku, najprej pomislimo na Kip svobode,
Times Square, nakupovanje na slavni Peti aveniji, predstave
na Broadwayu, katedralo sv. Patrika, Ground Zero, kjer sta do
leta 2001 stala nebotičnika (dvojčka), kot tudi na Brooklynski
most in nebotičnik Empire State Building (mimogrede:
vožnja z dvigalom do razgledne ploščadi v 86. nadstropju
je res nepozabno doživetje). Živeti v mestu New York je že
nasploh nekaj čisto posebnega, pa vendar mesto, ki nikoli
ne spi, v božičnem času postane prava adventna pravljica.
Okrašene smrečice, izložbe, ulice in cerkve, praznična glasba
na vsakem koraku, božični koncerti in stojnice.
Prižig lučk na Manhattnu
Predbožično vzdušje se v New Yorku začne konec novembra,
ko se na mestnih ulicah pojavijo stojnice, na katerih vse do
božiča prodajajo sveže posekane smreke različnih velikosti,
ki jih v mesto pripeljejo iz okoliških krajev in sosednjih zveznih
držav. Izbira smreke je prav zabaven dogodek – ne smeš
izbrati prevelike, saj jo moraš sam tudi odnesti domov.
Vsako leto je osrednji dogodek, ki ga vsi težko pričakujejo,
prižig lučk na veliki smreki na ploščadi Rockefeller centra.
Tam se vsako leto zbere ogromno ljudi, tako domačinov
kot turistov, ki v New York pripotujejo iz celotne Amerike in
sveta, da bi si vsaj enkrat ogledali t. i. najbolj ikoničen prižig
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lučk v ZDA. Visoko smreko vsako leto prekriva okrog 30 tisoč
lučk, na vrhu pa jo krasi ogromna zvezda. In čeprav lučke
na drevesu navadno prižgejo šele okrog 21. ure, naj iz lastne
izkušnje povem, da je nujno biti tam že vsaj tri do štiri ure
prej, če si želiš zagotoviti dober pogled na smreko. Sama
sem si prižig lučk ogledala enkrat, kasneje pa sem se tja
raje vračala konec decembra, ko so lučke že gorele, in se
tako izognila gneči. Kot zanimivost naj navedem, da je bila
največja smreka v NYC postavljena leta 1999 – visoka je bila
kar trideset metrov!

Praznično vzdušje v Bryant Parku in soseski Little Italy
Ker že od nekdaj zelo rada drsam, moram omeniti tudi
drsališča. Najbolj znana sta drsališče v Centralnem parku
in drsališče pri Rockefellerjevem centru. Meni najljubše drsališče pa je tisto v Bryant Parku, ki je postavljeno v neposredni
bližini javne newyorške knjižnice (New York Public Library
– Stephen A. Schwarzman Building) na križišču 42. ulice in
Pete avenije na Manhattnu. Tam že novembra postavijo
božične stojnice, kjer prodajajo božične okraske in razna
darila ter ponujajo topel jabolčni sok (‘hot apple cider’) ali
kakav. Na žalost nikjer ne strežejo kuhanega vina, kot smo
ga na stojnicah navajeni dobiti v Sloveniji. Spomnim se tudi,
da je enkrat na drsališču nek moški zaprosil svojo izbranko
za roko in vsi smo jima ploskali. To je tak tipičen ameriški
dogodek, ki ga ponavadi vidimo samo po televiziji.
S podzemno železnico se lahko zapeljemo tudi proti ‘downtown’ Manhattnu in se tam sprehodimo po zelo lepo okrašeni
soseski, ki se ji reče Little Italy. Omenjam jo zato, ker se tam
nahaja tudi trgovina Christmas in NY, kjer božične okraske

Praznično okrašene ulice v Little Italy (foto: Mychristmasinnewyork)

Praznične predstave, razstave in dogodki
V mestu, ki nikoli ne spi, se vedno nekaj dogaja. Pa vendar v
New Yorku pravijo, da ni božiča brez predstave The Christmas
Spectacular, ki jo izvaja plesna skupina The Rockettes. S svojimi izjemnimi kostumi, scenografijo, glasbo in nepozabno
plesno predstavo so očarale tudi mene. Očarana sem bila
tudi nad celotnim gledališčem Radio City Music Hall, kjer The
Rockettes nastopajo že vse od leta 1932, saj je okrasitev vseh
prostorov, ne le odra, v decembru res bogata.
Nekaj posebnega pa se v predbožičnem času dogaja tudi
na podzemni železnici. Vsako nedeljo v decembru namesto
enega navadnega vlaka namreč vozi t. i. praznični muzejski vlak z osmimi vagoni. Nekateri posamezniki so nad tem
letnim dogodkom tako zelo navdušeni, da si celo nadenejo
oblačila iz 40. let prejšnjega stoletja, ki so se nosila v času,
ko je stari vlak še redno obratoval. Tudi meni je bila vožnja
s starinskim vlakom res zabavna.
Vsekakor pa bi vsakomur priporočala ogled božične razstave
miniaturnih vlakcev v botaničnem vrtu v Bronxu. Ta poleg
vlakcev obsega tudi več kot 175 miniaturnih znamenitosti

Božični nastop plesne skupine The Rockettes v New Yorku (foto: Carl Scheffel, timeout.com)
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OTROŠKI KOTIČEK

Sestavi snežaka (izreži in zlepi)

Drsališče in okrašena smreka v Bryant Parku (foto: Skyroomnyc.com)

in ostale božične izdelke prodajajo skozi vse leto! In prav
zanimivo mi je bilo v trgovino pokukati sredi poletja, ko so
me misli kar odpeljale k predbožičnemu vzdušju. Hkrati pa mi
je Little Italy zelo blizu, saj me najbolj spominja na evropski
stil ulic, kjer ne manjka restavracij, ki nudijo postrežbo na
zunanji »terasi« – v NYC to pomeni na pločniku ob cesti. Kot
si lahko predstavljate, je na Manhattnu vsepovsod premalo
prostora in premnoge restavracije tega ne nudijo. Situacija
se je v tem pogledu spremenila med pandemijo, ko so mestne
oblasti restavracijam dovolile, da strankam strežejo tudi
zunaj. Nekatere restavracije so tako po mestu postavile svoje
mize dobesedno na cesto, kjer so bili prej parkirni prostori, in
lani pred zimo tam na hitro zgradile lesene »hišice« s streho
za primer dežja ali snega.

Kaj se skriva v darilih?

Stojnica s smrekami

Zaključek leta na Times Squaru
Na koncu adventnega popotovanja po Velikem jabolku ne
smem pozabiti omeniti tradicionalnega praznovanja novega
leta, ki v New Yorku poteka na osrednjem trgu Times Square
na 42. ulici. Množica ljudi iz vsepovsod tam na odštevanje
in padec kristalne krogle ob polnoči (‘ball drop’) čaka že
kar nekaj ur prej. Ker pa je konec decembra v New Yorku
ponavadi zelo mrzlo, še posebej ko med stolpnicami zapiha
močan veter, se sama še nisem opogumila za ta podvig in
novo leto raje pričakam kje bolj na toplem.
Vsem skupaj želim vesele praznike in srečno novo leto 2022!
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Praznični vlak na postaji podzemne železnice na Manhattnu
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JUŽNA
Južna je rubrika, ki jo pripravljata mladi Hrastničanki
Tajda in Tamara Šrot, avtorici priljubljenega bloga

HRASTOV
LIST

The Vegan Harmony, na katerem z bralci delita slastne
veganske recepte.

Orehov nadev:
•
3 dl rastlinskega napitka
•
500 g mletih orehov
•
15 ml ruma
•
50 g kokosovega sladkorja
•
1 žlička vanilijevega ekstrakta
Postopek

5.
6.

7.
8.

60

Najprej segrejemo prostor, v katerem delamo pecivo,
saj v toplem prostoru lepše vzhaja.
Moko presejemo v skledo in naredimo vdolbino, po
zunanjem robu posujemo sol, v vdolbino pa damo suh
kvas, kokosov sladkor, kurkumo, stopljeno kokosovo olje
in mlačen rastlinski napitek.
Iz sredine navzven s kuhalnico mešamo s krožnimi gibi,
na koncu pa še 10 minut gnetemo z rokami. Testo pokrijemo s kuhinjsko krpo in pustimo 1 uro počivati v toplem
prostoru.
Medtem pripravimo nadev – rastlinski napitek zavremo,
z njim prelijemo mlete orehe, premešamo in pustimo
počivati 10 minut. Nato dodamo rum, kokosov sladkor
in vanilijev ekstrakt ter premešamo.
Vzhajano testo razvaljamo v pravokotnik dimenzij 40 cm
x 50 cm, ga premažemo z orehovim nadevom in zvijemo.
Pekač za potico namažemo s kokosovim oljem in posujemo z malo moke. Zvitek previdno prestavimo v pekač,
pokrijemo s kuhinjsko krpo in pustimo počivati 15 minut.
Pečemo približno 45 minut v predhodno segreti pečici
na 180 °C.
Ko je potica pečena, jo pustimo vsaj 10 minut počivati
v pekaču, nato pa jo previdno obrnemo na mrežo za
hlajenje in pustimo, da se popolnoma ohladi. Posujemo
s sladkorjem v prahu in narežemo.
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AM. IGRALEC DULLEA

ZNAČILNOST
TANKEGA
IT. IGRALEC
(FRANCO)

Testo
•
500 g pšenične polbele ali bele moke
•
2 g soli
•
9 g suhega kvasa
•
30 g kokosovega sladkorja
•
ščepec kurkume
•
25 g kokosovega olja
•
280 ml rastlinskega napitka

4.

KIT. UTEŽNA MERA

LUTKAR
MAJARON

Sestavine

3.

SEVERNO- NEMŠKA PI- KNJIGOVODATLANTSKI SATELJICA SKI RAČUN
PAKT

DRAGO
IVANUŠA

ITALIJANSKI
PEVEC
CELENTANO

Potica

2.

HRVAŠKA
PLEMIŠKA
RODBINA

KDOR
PREBIVA ALI
SE SKRIVA V
GOZDOVIH

Avtorici: Tajda in Tamara Šrot

1.

FRANCOSKI ENOTA RTV
PISATELJ PROGRAMA
PICON
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ERVIN
OGNER

Avtor:
Vladimir INDIJANSKO
Milovanović, PLEME V
NAJETO
MEHIKI
PERO

PRIPADNICA
TATAROV
PLEMIŠKI
NASLOV

ORIS,
OČRT

JAPONSKI
REŽISER
IČIKAVA

BIBLIJSKI
VELIKANI

ŽU(R)

PEVKA
DEŽMAN

VELIKAN V
GR. MITOL.

DRŽAVNA
BLAGAJNA

MALAJSKA
BLAZNOST

STANKO
VRAZ

MOČVIRSKA
PTICA

SULTANOV
RAZGLAS
AM. IGRAL.
CARRERE

STANJE
ZAPOSLENEGA
ČLOVEKA

Podarjamo

ROMAN
JOHNA
KNITTLA

NESREČNO
ŠTEVILO

ZEMELJSKA
SMOLA ZA
PREPLASTITEV
CEST

BARVA
KOŽE
PEVKA
ŽNIDARIČ

VIC

Kuhajte po receptih
Tajde in Tamare
Recept za potico je iz nove kuharske knjige Veganski recepti
od A do Ž: zajtrki, kosila in sladice, ki sta jo izdali Tajda in
Tamara Šrot. Knjiga obsega več kot 100 veganskih receptov,
ki so opremljeni s čudovitimi celostranskimi fotografijami. V
njej boste našli veganske in bolj zdrave alternative klasičnim
jedem, kot so lazanja, bolonjska omaka, potica, cheesecake,
palačinke … ter recepte za jedi brez jajc, mleka, glutena, olja,
sladkorja, soje in oreščkov, kar je pri vsakem receptu jasno
označeno. Knjiga vsebuje tudi zaznamovalni trak, s katerim si
lahko označite svoj najljubši recept. Namenjena je tako tistim,
ki se z vegansko prehrano šele srečujete, kot dolgoletnim
veganom in tudi vsejedcem, ki želite poskusiti nekaj novega.
Bi želeli tudi vi kuhati po receptih iz pravkar izdane kuharske knjige? Potem hitro izpolnite priloženi kuponček in nam
ga do 24. decembra 2021 pošljite na naslov Občina Hrastnik,
Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik. Enemu srečnemu izžrebancu bomo kuharsko knjigo podarili.

VIŠAVJE V
SAUDOVI
ARABIJI

ČEŠ. DRŽAV.
(EDVARD)

PIVSKI
VZKLIK

VZDEVEK
J. BROZA

RADIJ

TALIJ

KEMIJSKI
INŠTITUT

OGOVARJANJE Z VI

JUDOVSKI
MESEC

INDIJSKI
ASKET

ALERGIČEN
ČLOVEK

GL. MESTO
AVSTRIJE
ZNAMKA
RUS. AVTOV

TURŠKI
VELIKAŠ

MAJHNA
UTRDBA

AM. PEVEC
MORRISON

LEŽEČE
SLOVENSKI TISK. ČRKE
PRIDIGAR
(JERNEJ) SRB. GLAS.
SKUPINA

PANJ

PLAMENICA

LETOVIŠČE
PRI NICI
PEVKA
UKRADEN
LISTNATI
DEL
DREVESA

MAŠČOBA
GR. BOG
VETROV

DEL, DELEŽ

AMERIŠKA
PISATELJICA
(SUSAN)

GOZDNA
RASTLINA

ZNAMKA KOREJ. AVTOV

KAREL
OŠTIR

GEORGE
HARRISON

IGRALKA
TKAČEV

JAPONSKI
DRŽAVNIK
(HAJATO)

ZGORNJI
DEL
OBUVALA

DENAR V
KAMBODŽI

SLOVENSKI
PISATELJ
(MARJAN)

GLAVNO
MESTO
TIBETA

Geslo:
Ime in priimek:

Ime in priimek:

Naslov in pošta:

Naslov in pošta:

Email/telefon:

Email/telefon:

Podpis:

Podpis:

NA OGLED
POSTAVLJENI
PREDMETI

LOJZE
ZUPANC

MEŠANA
SOLATA IZ
PAPRIK

GOJENJE
BIKOV
REČNI OTOK
V PODONAVJU

ŠPANSKI
PEVEC
(JULIO)

Do 15. februarja 2022 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 33. številke Hrastovega lista je
Uroš Božič. Čestitamo! Nagrado lahko prevzamete na
vložišču Občine Hrastnik.
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KAKO SE
POČUTIŠ?

v redu ...

Bodimo bolj senzibilni do sebe in drugih:
Opazujmo, prisluhnimo, spregovorimo.
Naučimo se prepoznavati čustva.
Začnimo pogovor s: “Kako se počutiš?”
Nihče ni samo v redu.
Prosimo za pomoč, če smo v stiski.

www.kako.se/pocutis
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