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Zadnje čase me misli večkrat odpeljejo v razmišljanje o preteklih in sedanjih dogodkih. Razmišljam, vlečem vzporednice, poskušam doumeti ta
svet, v katerem živimo.
V aprilu smo v dneh, ko smo tudi z občinsko proslavo obeležili dan upora
proti okupatorju, položili dva venca. Prvega smo ob 100. obletnici rojstva
narodnega heroja Rajka položili k njegovem spomeniku v celjski vojašnici,
drugega k spomeniku Gvida Pavliča - Vitka, saj je ravno na praznični dan
minilo natanko 80 let od njegove smrti. Prvi je pod streli okupatorja padel
na Osankarici, drugi v Mariboru, obema je bilo komaj dvajset in nekaj let.
Vsi ti dogodki se nam vsako leto ob državnih praznikih zdijo tako oddaljeni,
kot nekaj, kar se je dogodilo tako dolgo nazaj, da se nikakor ne more več
ponoviti. A od konca druge svetovne vojne je pravzaprav minilo manj
kot osemdeset let.
Še petdeset let manj, torej le dobrih trideset let mineva od začetka vojne
v BiH. V Ljubljani je v Galeriji Vžigalica postavljena razstava Zgodilo se
je čisti blizu nas, razstava spominov ob tridesetletnici začetka vojne in
prihoda beguncev iz BiH v Slovenijo. Tudi Hrastnik je imel takrat enega
od številnih begunskih centrov. Po ogledu razstave sem še več dni v mislih premlevala besede Emirja Jelkića, ki so bile napisane na zidu galerije: Dostikrat razmišljam, kako smo mi odšli, takrat sem razmišljal o premikih med drugo svetovno vojno,
z zdajšnje perspektive gledam današnje begunce. Zgodbe, vzorci, nestrpnosti se ponavljajo. Temu ne pridem do dna. Zakaj,
če kot družba postajamo boljši?
A razstava poleg bolečine nosi tudi eno pomembno sporočilo – da se včasih ravno v najbolj temačnih trenutkih pokažeta
tudi največja človečnost in solidarnost. In rodijo najpristnejša prijateljstva.
To smo pokazali tudi v Hrastniku, kjer je svoje zavetje našlo tudi nekaj ukrajinskih družin. Predvsem pa smo jo pokazali ob
zbiranju humanitarne pomoči – kar 5 ton pomoči je iz Hrastnika že odšlo v Ukrajino (pomoč se sicer še vedno zbira, prinesete
jo lahko v prostore Rdečega križa Hrastnik). Enega od konvojev je osebno spremljal tudi hrastniški župan, razlog se skriva v
lanskem septembru. Takrat je v okviru evropskega programa ULEAD with Europe skupaj z drugimi slovenskimi župani odpotoval v Ukrajino, namen srečanja z župani ukrajinskih mest pa je bil v vzpostavitvi partnerstev in sodelovanj med slovenskimi
in ukrajinskimi mesti na področju gospodarstva, izobraževanja in kulture. Tistega lanskega septembra nihče še niti slutil ni,
da se bo sporazum o sodelovanju občine Hrastnik in občine Drogobič podpisoval v času, ko bo v Ukrajini že divjala vojna
in ko bo v Drogobič prispel nov konvoj humanitarne pomoči. Tudi tiste, ki ste jo pomagali zbrati Hrastničani in Hrastničanke.
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Vsako dogajanje v svetu pa vedno odpre tudi številne druge, povezane teme. Trenutno so tako dnevno na mizi vprašanja o
samooskrbi in oskrbi z energenti. Prav na slednjem področju pa v Hrastniku orjemo ledino in stopamo po še neutrjeni poti,
ki vodi v pravo, zeleno smer. V Prapretnem se je tako odprla največja sončna elektrarna v Sloveniji, delovati pa je pričela
tudi največja skupnostna sončna elektrarna v državi. Občina Hrastnik bo tako kot prva slovenska občina svojim občanom
in občankam ponudila možnost, da se vključijo v energetsko zadrugo ter proizvajajo in se oskrbujejo z električno energijo s
pomočjo sonca. O vsem tem poročamo v tokratni številki, branje priporočamo še posebej vsem, ki bi želeli postati del zadruge.

Vaša besedila sprejemamo na
urednistvo.hrastovlist@gmail.com

V letu, ko obeležujemo 200 let rudarjenja, tako hkrati s spominjanjem na začetke rudarjenja in na družbene spremembe, ki
so se s tem zgodile, stopamo naprej – iz rjavega v zeleno.
Uživajte v branju.
— Mateja Jecl, urednica
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vlak. In ob progi so takšne kamrice, kamor se lahko umakneš,
da gre vlak mimo. Vlak je šel mimo, stopim ven, na srečo me
je en rudar potegnil nazaj. Nekaj huntov se je namreč odpelo
in so šli nekaj metrov zadaj za lokomotivo kar po svoje. Če
me ne bi potegnil nazaj, me ne bi bilo več.

Bila je obljuba, da enkrat nam bo dobro

Pomemben del dela v rudniku je predstavljalo tudi življenje
v rudniški koloniji. Kako se ga spomnite?
Kolonija je bila posebna subkultura. Do druge svetovne vojne
so bile razmere res grozne. Ko je banska komisija prišla v
Zasavje, je dala v poročilo, da so razmere strahotne. To so
napisali ljudje, ki so videli že skoraj vse. Stene v stanovanjih
niso bile izolirane, v hiši je bilo toplo, le dokler se je kurilo,
drugače je bila ledenica. Vlaga je kar polzela. Ponoči, ko niso
kurili, se je na notranji strani naredil led. Zračilo se ni, notri pa
so živele po tri generacije, v stanovanjih, ki so merila nekaj
več kot 40 kvadratov. Stranišče je bilo zunanje.

Avtorica: Mateja Jecl • Foto: osebni arhiv, Jernej Peklar

Peter Gole, ki šteje nekaj let manj kot sedemdeset, je upoko-

morda ohranil za svoje vnuke. Njegovo poznavanje rudni-

jeni jamski ključavničar. Leta 1975 je opravil svoj prvi šiht

ške zgodovine in življenja rudarjev je neprecenljivo in

v hrastniški rudniški jami. Bil je otrok rudniške kolonije

ključno pri prizadevanjih občine za ohranitev in revitali-

– rasel je v njej in z njo, kot pravi sam. Še danes se spomni

zacijo rudniških površin in objektov. Za svoja prizadevanja

vseh obrazov in imen ljudi, ki so v njej živeli, čeprav jih že

je s strani župana Marka Funkla v lanskem letu prejel tudi

dolgo ni več med nami. Pa kostanja, pod krošnjo katerega

posebno priznanje. Peter Gole je tisti sogovornik, ki mu

je življenje pisalo svoje zgodbe. Zgodbe piše tudi sam,

je v letošnjem letu, ko v Hrastniku praznujemo 200 let od

predvsem o času, ki ga ni več, da bi ga vsaj na ta način

začetka rudarjenja, še posebej vredno prisluhniti.

Peter, bova pričela čisto na začetku. Izhajate iz rudarske
družine, kajne?
Res je, izhajam iz rudarske družine. Že moji predniki, oče in
stara očeta, so bili knapi, sam pa sem v rudnik odšel takoj
po zaključenem vojaškem roku. V rudniku sem tako delal
istočasno z očetom in stricem, s slednjim dve leti tudi skupaj,
pri očetu pa zaradi takratne zakonodaje nisem smel delati.
Po dveh letih sem odšel na svoje delovno mesto – jamski
ključavničar – in ostal do upokojitve. Na koncu delovne dobe
sem delal kot strojnik na glavnem izvržalnem stroju, tako da
rudnik res dobro poznam. Pa ne le preko dela, tudi iz pogovorov s starši, sosedi … Tudi rasel sem v koloniji, v Resnici.
Rasel ob rudniku, v rudniku, z rudnikom. Vedno me je to tudi
zanimalo, rad sem govoril s starejšimi, tudi na splošno me
zanima zgodovina, še posebej lokalno izročilo.

investicijske gradnje v jami. Ko sem očetu rekel, da bi šel v
rudnik, saj sem s tem rasel gor, pa še plače so bile v rudniku
boljše, mi je to odsvetoval. Vseeno sem šel, bilo je to leta 1975,
ko se je še precej rudarilo, še ni bilo tako enostavno, no, saj
tudi na koncu ni bilo, a vendar.

Kaj točno je bilo vaše delo, kaj dela jamski ključavničar?
Dve tretjini delovne dobe sem preživel v jami. Vzdrževanje
jamske mehanizacije, pnevmatskega orodja … V rudniku je
večina orodja na komprimiran zrak, saj ne sme biti bencinskih
ali drugih orodij. Popravljali smo orodje, od transporterjev
do vrtalnih strojev. Nato sem bil strojnik na glavnem šahtu,
v strojnici. Moj oče pa je bil rudar na RGD-ju, to so rudarske
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Vas je bilo kdaj strah delati toliko metrov pod zemljo?
Če preguraš prvo leto, dve, se vsega navadiš. Nikoli me ni
bilo strah, da bi se mi v jami kaj zgodilo. Čeprav je parkrat
bilo zelo blizu.

Tudi v sedemdesetih letih kopalnic še ni bilo. Knapi so se tuširali v vašhavi, ženske in otroci pa ob sobotah v stari vašhavi,
kot smo ji rekli, ki so jo preuredili na način, da so se lahko
v njej umivali ljudje iz kolonije. Vsak je prišel s svojo brisačo
in milom in se stuširal. Zadaj je bilo pa okno, skozi katerega
so kukali fantje. Bila je tudi pralnica, kjer je bil velik kotel,
v katerem so ženske prale perilo. Služil pa je ta prostor še
drugem namenu – kolinam.
Po upokojitvi so rudarji prejemali nekaj malega denarja, a če
rudar ob odhodu v pokoj ni imel naslednika za delo v jami,
na primer sina, je morala družina stanovanje hitro zapustiti.
Še danes se v živo spominjam tudi kolonijskih dreves, še
posebej treh divjih kostanjev. Vedno smo se dobili pod kostanjem, predno smo šli na primer v kino ali kam drugam. Tam
so bile tudi klopi in miza. Pod tem kostanjem je bilo izpovedane veliko ljubezni. Tam smo se našli, dobili. O tem sem
pisal tudi v eni svojih zgodb, ki nosi naslov Jutri se dobiva pod
kostanjem. Bile so tudi češnje, dve stojita še danes.

Kaj pa primerjava med rudniško in steklarsko kolonijo?
Primerjava med rudniško in steklarsko kolonijo je res zanimiva. Ena glavnih razlik je zagotovo bil sleng, tudi prehrana
se je razlikovala, še danes gospodinje razlikujejo kuhinjske
recepte, za katere je značilno, da so bili del vsakdanjika ali v
steklarni ali na rudniku. V Steklarni je bil velik del družin, ki so
imele poreklo v nemškogovorečih deželah bivše Avstroogrske.
A med nami nikoli ni bilo sovraštva, bile pa so zbadljivke.
Oni so nas klicali pepelarji, mi njih flaškarji, kemičarji so bili
žakljarji. Bilo je zbadanje, a nikoli mržnje.
Me pa je pa ta sleng spomnil na eno zanimivost. Ko sem
prišel delat v jamo, so v jami delali še stari knapi, nekateri
rojeni celo še med letoma 1925 in 1930. Ti stari knapi so redko
rekli, gremo k malici. Rekli so, gremo kruh pojest. Včasih v
jamo namreč niso nosili drugega kot kruh in divko. Stari ata
mi je povedal, da je imel običajno v časopis zavit kruh in
čutaro črne kave. Vsi so nosili enako, tudi tisti, ki so prihajali
s kmetij. Ni bilo v navadi, da bi nosili kaj drugega, saj se je
to vzelo, kot da se hvalijo. Tukaj je bila res velika revščina,
še prva leta po vojni.
Kako kot nekdo, ki je celo življenje delal v rudniku, dojemate
zapiranje rudnika?
Nujno zlo. Čas gre naprej, tu so nove tehnologije, več je
posluha za okolje, tako da druge možnosti pravzaprav ni.

Blizu? Da bi se vam v jami kaj zgodilo?
Z očetom bi naju kmalu ubilo, ja. Šel sem po deloviščih, RGD
je imel različna delovišča, kjer so delali, in so ravno na enem
odstrelili, delali so progo. Pa mi je oče rekel, da naj stopim
stran, da je tak ušiv, tečen strop, da lahko vse pade, ker še
niso uspeli utrditi. Dobro smo stopili stran, ko je zabobnelo.
Odlomila se je dobrih pet kvadratnih metrov velika plata,
krovni lapor smo temu rekli, in padla na nakladalec. Na srečo
ni bilo hujšega.
Pa enkrat bi me jamski vlak povozil, v prvem tednu v rudniku.
Ko smo odhajali domov, je po glavni progi ravno pripeljal

V lanskem letu je na festivalu delavskega filma Kamerat s strani hrastniškega župana
Marka Funkla prejel posebno priznanje za delo in trud pri ohranjanju industrijske
kulturne dediščine.

Življenje v rudniški koloniji

Ob zaprtju so ostali številni rudniški objekti. Kako vi to vidite,
kako bi jih ohranili?
Sem član društva Šula itd, v okviru katerega smo že pred
leti šli po vseh rudniških objektih, sodelovali smo tudi z dr.
Sonjo Ifko, ki nam je podala precej primerov iz tujine, torej
primere, kako nekoč premogovne regije iščejo načine za
oživitev in ohranitev rudarske dediščine. Mi vse objekte in
predmete še imamo, zato je treba za to poskrbeti, predno
bo prepozno, in to je tisto, za kar se mi trudimo že dobrih
deset let. Je pa tako – vsi ti objekti so smiselna celota.
Strojnica, kompresorska postaja, jašek … to je nedeljivo.
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Veseli me, da je bilo v zadnjem letu res veliko posluha za to, tako
da nam je uspelo ustaviti vsaj propadanje, kar je velik dosežek.

Velik del zaslug za to gre prav vam …
Zadal sem si nalogo, da bom naredil vse, kar lahko, da preprečimo propadanje. Vem, da so problem sredstva. Zato
najprej ustavimo propadanje, ko bodo na voljo sredstva,
se bomo pa lotili naslednjih korakov. Ker dobro poznam
orodje in strojno opremo, sem naredil popise in sezname,
kaj od opreme bi želeli dobiti. Želeno opremo sem nato tudi
pomagal odbrati in pripeljati v skladišče. Pa četudi v svojem
avtomobilu. Ob nalivu sem šel na objekte, da sem označil
puščajoče žlebe. Skupaj s fanti s komunale smo lani jeseni
očistili tudi strojnico. Več malih tovornjakov odpadnega
materiala se je nabralo. Skupaj s podžupanjo in sadjarskim
društvom pa pri življenju ohranjamo tudi staro trto in vrtnice,
ki rastejo ob kompresorski postaji.
Kaj si mislite o revitalizaciji, o tem, da bodo ti objekti sedaj
namenjeni drugim vsebinam?
Pomembno je, da objekti vizualno ostanejo, kot so, vsebina
pa mora biti primerna času. Takšna je tudi praksa na zahodu,
kjer se del prihodkov za ohranjanje objektov pridobi s prihodki od novih vsebin. Tam je sicer razvito tudi mecenstvo,
torej da določena podjetja ali družbe prevzamejo objekt in
pokrijejo manjkajoča sredstva, torej tisti del, ki se ne pokrije
s prihodki. Škoda, da takšen sistem ni bolj razvit tudi pri nas.

Grozdje, ki je obrodilo na ohranjeni potomki kolonijske brajde, za katero skrbi Peter
Gole, se je podarilo Vrtcu Hrastnik.

Za svoje delo in trud pri ohranjanju industrijske kulturne
dediščine ste prejeli tudi posebno priznanje župana. Kaj
vam je to pomenilo?
Z veseljem pomagam tam, kjer sem lahko koristen. Ko si
enkrat v pokoju, ti ta občutek, da si še koristen, nekaj pomeni.
To je spodbuda, saj veš, da je vloženi trud cenjen.
Ste prava zakladnica zgodb in anekdot o življenju v rudniških kolonijah in delu v rudniku. Menda jih tudi zapisujete.
Se vam zdi pomembno, da se spomini zapišejo, smo morda
celo že prepozni in je velik del tega že izgubljen?
Te zgodbe je treba zapisati sedaj, dokler še živi generacija,
ki ima nek spomin, dokler je še znanje, vedenje. Ko bo ta
generacija odšla, ne bo več ničesar. Sam ne bi zapisoval
tega, nimam literarnih ambicij, to zapisujem zaradi svojih
ljudi, za svoje otroke in vnuke.
Da bodo zgodbe ljudi živele dalje, čeprav kolonije in življenja v njej ni več …
Da … Spomnim se, ko so podirali zadnje hiše rudarske kolonije. Prišel sem mimo in tam videl soseda Pepija in še par
upokojenih rudarjev. Pepi me je pogledal in rekel: »Vidiš,
Peter, tukaj sem bil rojen jaz, moji bratje in sestra, dva sta tu
tudi umrla, zdaj bomo pa, tako kot te hiše, tudi mi odšli. Čez
dvajset, trideset let ne bo nihče več vedel, da so tukaj živeli
ljudje.« Ko mi je to rekel, se je obrnil in čisto počasi odšel. Kot
bi odhajal domov s pogreba, kot nekdo, ki je izgubil prijatelja.
Vsi ostali so stali in bili tiho. Takšne stvari se te dotaknejo.
Odšel je del zgodovine.
Pogrešate tiste čase?
To je čisto normalno za moja leta, seveda je nekaj nostalgije.
Saj veste, kako vedno rečemo – ko smo bili mlajši, je bilo vse
boljše. Pa čeprav to prav zares ne drži. A imeli smo mladost,
pričakovanja. Se je pa standard izboljševal, spomnim se še
nakupa prvega pralnega stroja. Imel si neko perspektivo
za naprej, neko obljubo, da nam bo enkrat dobro, da ne bo
vedno tako, kot je. Pa drugega nismo poznali.
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S »kumeratom« pri vrtanju raziskovalne vrtine v kotnem polju (Peter Gole je na desni)

Peter Gole: Iz dnevnika
Pozno sem krenil s Kala in že pri Luži so me ujeli mrak in prve snežinke. Priplesale so z vetrom,
sprva redke in drobne, vrtinčile so se po zraku, kakor da se ne morejo odločiti, kje pustiti svoj
bel odtis, že na Blatah pa sem stopal po pobeljeni cesti. Še dva dni in božič bo, zgleda, da bo
letos vendarle bel. Ko sem prispel do mesta, kjer je nekoč stala kasarna, sem postal in se ozrl
na pobočje nekdanje Stare kolonije. Sredi naselja se je vzpenjala cesta, ki nam je otrokom
pozimi služila kot sankališče. Spomin odtava daleč nazaj v otroštvo, okrog sebe zagledam
že skoraj pozabljene obraze vrstnikov, zardelih lic in upehane od vleke sani v strm klanec.
Zbadajo se in šalijo, slišim matere, kako nas priganjajo domov in kličejo k večerji. »Samo še
enkrat z vrha, mama, pa pridem.« In sani poletijo proti stari vašhavi mimo poslopja sindikata
na ravnino ob glavni cesti. Pričelo je močneje snežiti. Iluzijo zmotijo avtomobilski žarometi,
ki za hip osvetlijo staro Mlakarjevo hišo, še zadnjo iz nizov sestrskih hiš Kolonije. Iz njenega
dimnika se že dolgo ne kadi več in njena mračna okna tiho strmijo v mračno dvorišče. Jutri,
ko bodo tla pobeljena s svežim snegom, k njenim vratom ne bodo vodile nobene stopinje.
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Avtorica: MJ • Foto: arhiv občine

Avtor: ZKD Hrastnik • Foto: Branko Klančar

Občina Hrastnik uspešno podaljšala naziv Branju prijazna občina

Podeljena priznanja 8. februar

z zavestnim načrtovanjem, oblikovanjem in postavljanjem
ciljev na tem področju sodelujejo pri izboljševanju bralne
pismenosti in bralne kulture. Občine v svojih vlogah za pridobitev naziva izkazujejo visoko zavedanje o pomenu branja
in knjige skozi odnos do knjižnične dejavnosti kot obvezne
javne službe in še pomembnejše, tudi z lastnim razmislekom
in ustvarjalnimi projekti.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in
Ministrstvo za kulturo so na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2021, že peto leto zapored podelili nazive Branju prijazna
občina. Od leta 2017 je nazive Branju prijazna občina prejelo
52 občin. Naziv je veljaven tri leta, po tem obdobju pa prejemnica naziva strokovni komisiji ponovno predstavi svoje nove
projekte na tem področju. Konec lanskega leta je komisija
naziv za nadaljnja tri leta potrdila 12 občinam, med njimi
tudi Občini Hrastnik.
Javni natečaj Branju prijazna občina je nastal z namenom,
občine spodbuditi k aktivnejši vlogi v lokalni skupnosti, da

Vesna Horžen, predsednica Združenja splošnih knjižnic, je
ob podelitvi povedala: »Občine, ki so pridobile naziv, prepoznavajo področje knjige in branja kot enega od strateških
področij v svoji lokalni skupnosti, kar dokazujejo s svojimi
razvojnimi dokumenti na področju kulture, kjer ima vse, kar
je povezano s knjigo, posebno mesto. Zavedanje o pomenu
branja pa ni samo produkt tega posebnega časa, ampak
je, sodeč po predstavljenih programih, del identitete lokalne
skupnosti in s tem narodne zavesti.«
Občina Hrastnik je pri kandidaturi med drugim izpostavila
projekt prevajalske rezidence Sovretov kabinet, projekt Lahko
branje, finančno podporo knjižnim izdajam hrastniških avtoric in avtorjev, bralne kotičke … ter številne manjše aktivnosti
in projekte.
Občina Hrastnik se je zavezala, da bo s projekti nadaljevala
in si še naprej prizadevala za dvig bralne kulture.

Avtor: KRC Hrastnik • Foto: Branko Klančar

Leopold Hočevar - Hoči v Hrastniku
tudi diplomiral. Je slikar, čigar dela so v slovenski umetnostni zgodovini zapisana kot umetnost posebnega. S svojim
pristopom do industrijske krajine je prižgal luč drugačnemu
gledanju nanjo. Ustvarjal je v krajih, ki so precej odmaknjeni
od kulturnih prestolnic, vendar to njegove umetniške širine
ni oviralo. Njegova likovna in človeška zapuščina je izjemno
bogata. Kot slikar je Zasavje predstavljal na številnih razstavah v Sloveniji in tujini, njegova dela so shranjena v številnih
slovenskih likovnih zbirkah.
V počastitev slovenskega kulturnega praznika je bila v galeriji Delavskega doma Hrastnik v petek, 4. februarja 2022,
otvoritev likovne razstave akademskega slikarja Leopolda
Hočevarja - Hočija.
Leopold Hočevar se je rodil leta 1940 v Hrastniku. Tu je
dokončal osnovno šolo, nižjo gimnazijo pa v Trbovljah. Že
od mladih nog je rad risal in po opravljeni maturi se je vpisal
na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je leta 1964
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O njegovem življenju in delu je spregovoril Aleš Gulič, obiskovalce pa je nagovoril tudi župan občine Hrastnik Marko Funkl.
Dogajanje so s svojimi pesmimi popestrili člani Moškega
pevskega zbora Svoboda Hrastnik in Jure Štefane, ki je recitiral Kocbekovo pesem.
Slike Leopolda Hočevarja - Hočija je prijazno posodila njegova žena Jožica Hočevar in omogočila, da je bila razstava
na ogled v slikarjevem domačem kraju.

Nagrajenci

Zveza kulturnih društev Hrastnik je v sodelovanju z Občino
Hrastnik na predvečer slovenskega kulturnega praznika
pripravila proslavo s podelitvijo priznanj. Slovenski kulturni
praznik je dan, ko kultura zavzame vodilno mesto med ostalim dogajanjem, čeprav bi bilo prav, da se to ne zgodi le na
ta dan, ampak bi morali imeti kulturo vedno na prvem mestu.
Kulturo v vseh oblikah.
Program so izvedli člani hrastniških kulturnih društev – Ženski
pevski zbor Svoboda Dol, Srbsko kulturno društvo Sava,
Moški pevski zbor Svoboda in sekcija saksofonov Steklarske
godbe Hrastnik, ki sta se ji pridružila še saksofonista Matjaž
Drevenšek in Oskar Laznik. Predsednik ZKD Hrastnik Aleš
Laznik je imel uvodni govor, slavnostni govornik na proslavi
pa je bil Matjaž Drevenšek, mednarodno znan in uveljavljen
saksofonist, redni profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani,
prorektor za umetnost Univerze v Ljubljani, med drugim pa
še umetniški vodja Mednarodnega tekmovanja SAXGO v

Slavnostni govornik Matjaž Drevenšek

Novi Gorici, soustanovitelj in umetniški sovodja Glasbenega
festivala Minoriti v Mariboru ter ustanovni član in tajnik
Glasbenega društva Saksofonija iz Ljubljane. Osnovnošolka
Angelina Abram je s Prešernovo pesmijo Povodni mož zelo
prijetno popestrila celoten program, ki ga je vodila Ajda
Kopušar. Vsi nastopajoči in sodelujoči so s skupnimi močmi
pokazali, da je kultura tisto, kar nam bolj kot marsikaj drugega bogati življenje.
Na proslavi so bila podeljena tudi priznanja 8. februar za
delo na področju ljubiteljske kulture. Letos so jih prejeli Maja
Kastelic, Tjaša Šketako Razpotnik, Miha Bantan, Zvone Izlakar
in Timotej Mastnak, podelila pa sta jih predsednik ZKD
Hrastnik Aleš Laznik in župan občine Hrastnik Marko Funkl.

Avtorica in foto: MJ

Razstava Slikarske kolonije Izlake-Zagorje
15. aprila 2022 se je v galeriji hrastniškega Delavskega
doma odprla razstava del Slikarske kolonije Izlake-Zagorje.
Slikarska kolonija, najstarejše delovno druženje slikarjev,
ki poteka že vse od junija 1964, ko se je enajst slovenskih
slikarjev prvič zbralo v izlaških Medijskih toplicah, vztraja v
čudovitem procesu nastajanja podob.
Kolonije, ki tradicionalno traja deset dni, so se v letu 2021
udeležili povabljeni tuji in domači likovni ustvarjalci. Enajst
udeležencev je po končani koloniji svoja dela ponudilo na
vpogled javnosti, v mesecu aprilu tudi v Hrastniku.
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Avtorica: Špela Ulaga (Društvo Marionetno gledališče Jurček)

Lutkarji v Hrastniku
marionetno predstavo z naslovom Začarani gozd. Odigrali
so jo za svoje domače in prijatelje, za vse ostale pa so jo
uprizorili 8. marca istega leta. Za vajo so imeli leta 1946
na razpolago samo kino kabino in vežo v Partizanu, a po
uspešni prvi predstavi jim je rudnik odstopil kos zemljišča pod
gostilno Zavrašek in les, da so si postavili barako. Po desetih
uspešnih sezonah pa jim je upravni odbor Svobode I. odobril
prošnjo in dodelil v uporabo dvorano z odrom v Konzumu,
kjer so njihove lutke domovale vse do leta 1977, ko so na oder
postavili predstavo Zlata ribica in z njo obeležili trideset let
delovanja, a se hkrati tudi odločili, da lutke upokojijo.
Ogled predstave v ljubljanskem lutkovnem gledališču za lutkarje, njihove prijatelje in
družine. Fotografija je nastala novembra 1958, ko so se hrastniški lutkarji s partnerji
in prijatelji odpravili na ogled predstave Mestnega lutkovnega gledališča v Ljubljani.
Spredaj stojijo od leve proti desni Kohne Milojka pred n. o., Verdaj Gita, Salobir Berta,
Kohne Vili, Urlep Ana, Kovač Franc, Verdaj Alojz, Kostura Zdenka, Kuhar Sonja, Maček
Irena, Šarlah Darinka in n. o., zadaj pa so od leve proti desni tri n. o., Babič Celestina,
Kohne Marija, n. o., Urlep Gvido, za njim tri n. o., Babič Adi, Majcen Sanda, Majcen
Darko, Gerčar Horsti, Vrtačnik Tine, Kirn Edi, Kreže Tine, tri n. o., Kavšek Niko, n. o. in
Šarlah Franci. Čisto vseh nam ni uspelo prepoznati (za neznane osebe je uporabljena
kratica n. o.), zato bi bili veseli vsakršne pomoči pri identifikaciji teh oseb (fototeka
Društva Marionetno gledališče Jurček).

Letos mineva 75 let od začetka lutkarstva v Hrastniku in 35 let
od dogodka, ki je skoraj uničil to bogato kulturno dediščino
našega kraja. A to se na srečo ni zgodilo in danes marionete
spet živijo, svoj dom pa imajo v hrastniškem muzeju.
Vsi poznamo zgodbo o tem, kako se je v Hrastniku začelo
lutkarstvo na pobudo učitelja Silva Košutnika in da sta bila
najbolj zaslužna za vse uspehe Vili Kohne in Darko Majcen,
manj pa vemo o prostorih, kjer so lutkarji ustvarjali, vadili
in nastopali.
15. februar 1947 se je v zgodovino Hrastnika vpisal kot dan,
ko so učenci obrtne šole v prostorih Partizana uprizorili prvo

Hrasnška
Hrasnk rejs ni vlek mejst.
še semaforja ni na cejst.
Desjt taužnt je ldi,
nejki tazga se mi zdi.
Nej predstaum ti moj kraj,
tle nkol strašil ni zmaj.
Kuolm u jam je isku knap,
u reki Sau pa plava krap.

Rušenje Konzuma – uničenje večine marionet, scen in rekvizitov leta 1987 (foto: Marjan Mauser)

Deset let po prenehanju delovanja lutkarjev, leta 1987, so
porušili objekt, v katerem so bile shranjene vse lutke, odri,
kulise in scenski rekviziti. Lutkarjev na to niso posebej opozorili, zato so le-ti na kraj dogajanja prišli prepozno in so
lahko rešili le slabo četrtino vseh predmetov, ki so jih izdelovali in skrbno čuvali štirideset let. Darko Majcen je uspel
rešiti Jurčka, eno izmed najstarejših marionet, po kateri se je
poimenovalo tudi na novo ustanovljeno društvo.

Stara mama šmorn pječe,
»kr usjd se«, putih mi rječe.
Dedo jezn, na pouno koune,
kej ma špejgle, se ne spoune.
Folk pr ns gre rd u hribe,
na bajer huodjo, luvijo ribe.
Puzim na Kau boš smučat šou,
čez Klobuk pejt, ne bo ti žou.

Društvo še danes izpolnjuje svojo obljubo in nadaljuje s tradicijo knapovskih marionet, zato ste bralci vabljeni na obisk
predstav, ogled marionet ali predstavitev delovanja društva,
posebno veseli pa bomo, če se nam boste pridružili kot člani
društva.
V začetku februarja nas je obiskala tudi vodja ljubljanskega
lutkovnega muzeja Tjaša Juhart, ki je bila navdušena nad
marionetami in delom društva. Dogovorili smo se za sodelovanje z njihovim muzejem, mi pa smo obljubili, da bomo
poskusili poiskati še več podatkov o naših lutkah in lutkarjih.

Mama dela u trafik,
fotr s praškam u fabrik.
Sosed šiht ma u glažut,
dumou ku pride, je čist sut.

Muguoče rejs ns ni ku mroul,
usejen bulš smo ud Trboul.
Pa tud manš smo ud Zagurja,
za use pa kriva je mat kurja.

Kamilo Kocman pred vitrino v prostorih Konzuma leta 1977. Na fotografiji je viden del vitrine z glavami, nad njo pa
visijo marionete. Fotografija je bila posneta ob 30-letnici lutkarjev (fototeka Društva Marionetno gledališče Jurček).

Tle še kr so stare rane,
puzabl nismo partizane.
Na glau nusil zvezdo rdječo,
se buril za mir in srječo.
Če je žur, smo prec na kupi,
če tešku je, stuopmo skupi.
Ku smo fertik, mamo likuf,
ku pufilaš, greš na brituf.

Sodelujte!

Mamo pa tud športne kralje,
z vlkih tekm nosjo nm medalje.
Nejki ldi drugam je šlu,
tuhtal, da bi bulš jim blu.

Od prvih predstav ter rušenja Konzuma je minilo že več desetletij, a vendar vas prosimo za pomoč. Imate
mogoče doma fotografije s predstav in vaj naših lutkarjev ali fotografije prostorov, kjer so vadili? Prosimo,
sporočite nam na naš elektronski naslov marionetnogledalisce@gmail.com ali nas pokličite na 031 354

Tle žvejt rejs ni donosn,
usejen smo pa lhk ponosn.
Za ns je tle ku mali raj,
tle je Hrasnk, nš je kraj.

032 (Jerica) ali 041 464 808 (Jože), da se dogovorimo, da bi prišli po fotografije, jih poskenirali in vam jih v
najkrajšem možnem času vrnili. Iščemo pa tudi Hrastničanke in Hrastničane, ki so bili priča rušenju konzuma in
uničenju marionet in ki jim je mogoče pred uničenjem uspelo rešiti kakšno lutko ali vsaj kakšno glavo. Po naših
podatkih naj bi bilo takrat v konzumu shranjenih približno 150 lutk in 300 glav, zato poskušamo identificirate
vse lutke, ki se jih je uspelo rešiti.

–Damir Beganović
Konzum na razglednici iz leta 1910 (Fototeka ZMT)
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Avtorica: Rebeka Kupec • Foto: arhiv občine

Avtorica: RK • Foto: MJ

Aktualne investicije v krajevnih skupnostih

V pripravi je izvedba desetih projektov za participativni proračun

V letošnjem letu Občina Hrastnik v vseh desetih krajevnih skupnostih poleg običajnih investicij v cestno
infrastrukturo in krajevne domove vodi tudi investicije,

omenjenem odseku pričel z deli. Na cesti je predvidena delna
razširitev z zamenjavo asfalta ter ureditvijo odvodnjavanja.
Skupna vrednost gradbenih del znaša dobrih 130 tisoč evrov.

občanov v lanskem novembru, se trenutno že izvajajo in
bodo v kratkem zaključeni. Spodaj predstavljamo izbrane
investicije, ki se trenutno izvajajo.
KS Rudnik

Večjo investicijo v letošnjem
letu za krajevno skupnost
Rudnik predstavlja rekonstrukcija pešpoti dom starejših–Novi
dom. Prebivalci pešpot radi
uporabljajo, zato je predvidena
ureditev odvodnjavanja in zamenjava asfalta. Pešpot bo
tako postala varnejša za uporabo, zlasti v večernem času,
ko je vidljivost slabša. Izvajalec je pred dnevi že pričel z deli,
zaključek izvedbe pa je predviden do konca maja. Vrednost
rekonstrukcije znaša približno 30 tisoč evrov.
Na glasovanju za participativni proračun so prebivalci med
predlogi izglasovali ureditev otroškega igrišča na Novem
logu 19 a, b, c, d, e. V drugi polovici aprila so bila izvedena
gradbena dela za pripravo otroškega igrišča, montaža igral
pa bo potekala v prvih dneh maja.
KS Steklarna

Otroška igrala v Frtici se bodo v sklopu participativnega proračuna posodobila in nadgradila z urbano opremo. Zaključek
del je predviden v prvih dneh maja.
KS Marno

Konec aprila se je zaključila preureditev vhoda v prostorih
krajevne skupnosti Marno. Dolgoletna želja prebivalcev je
bila, da bi se dostop v prostore krajevne skupnosti, ki se
nahajajo v prvem nadstropju, omogočil tudi mamicam z
vozički in invalidom. Po izgradnji klančine za invalide v letu
2021 se je v letošnjem letu preureditev vhoda v dom krajevne
skupnosti Marno dokončala s postavitvijo vetrolova v vrednosti skoraj 50 tisoč evrov. Investicija je tako konec aprila
prvič omogočila izvedbo parlamentarnih volitev v prostorih
krajevne skupnosti.
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v vseh desetih krajevnih skupnostih. Na glasovanju so

KS Kovk

najpogosteje so obkrožili ureditev otroških igrišč in ure-

Svet krajevne skupnosti Kovk je za letošnje leto v načrt investicij uvrstil preplastitev glavne ceste na Kovk od odcepa
za zaselek Mačkovec proti zaselku Kovk. V aprilu je bila za
izvedbo I. faze podpisana pogodba z izvajalcem v višini
dobrih 70 tisoč evrov.

ditev skupnih krajevnih prostorov.

KS Boben

Na glasovanju za participativni proračun so tudi prebivalci
krajevne skupnosti Boben izbrali ureditev otroškega igrišča. Igrišče v Čečah se bo tako nadgradilo z novimi igrali,
dodatno pa bo nameščena tudi urbana oprema. Montaža
igral bo potekala v začetku meseca maja.
KS Prapretno

V krajevni skupnosti Prapretno
se trenutno izvajata dve večji
gradbeni investiciji. Prva je
dolgo pričakovana posodobitev ceste Prapretno–Retje,
I. faza, v dolžini 140 metrov.
Celotna investicija znaša približno 40 tisoč evrov, izvedba
pa bo v začetku meseca maja. Druga investicija pa je ureditev asfaltirane pešpoti Prapretno–Hrastnik v dolžini 224
metrov. Gradbena dela se že izvajajo in naj bi se predvidoma
zaključila konec maja.
KS Krnice - Šavna Peč

Svet krajevne skupnosti Krnice - Šavna Peč je v plan investicij
za leto 2022 uvrstil ureditev obračališča za šolski kombi pri
Kuharjevem kozolcu v Krnicah. Predvideno je asfaltiranje
v vrednosti slabih 5 tisoč evrov. Dela se bodo predvidoma
izvajala v maju.
Na glasovanju za participativni proračun so prebivalci
krajevne skupnosti izglasovali ureditev dotrajane kuhinje
v domu krajevne skupnosti v Šavni Peči. Izbran je bil izvajalec mizarskih del, ostala dela pa bodo opravili člani sveta v
sodelovanju s prebivalci krajevne skupnosti.
KS Podkraj

Svet krajevne skupnosti Marno je večji del investicijskih
sredstev v tem mandatu namenil rekonstrukciji dotrajane
lokalne ceste na relaciji Brdce–Marno. V lanskem letu je bilo
oddano javno naročilo za izvedbo rekonstrukcije ceste v dolžini 275 metrov, izvajalec AGM Nemec d.o.o. pa je v aprilu na

izvedba glasovanja v okviru participativnega proračuna
krajani odločali o skupno nekaj manj kot 30 predlogih,

vezane na participativni proračun. Nekateri od desetih projektov, ki so bili izglasovani s strani občank in

V nedeljo, 28. novembra 2021, je v Hrastniku potekala

V Podkraju po izjemno uspešni izvedbi participativnega proračuna izpred dveh let prebivalci ponovno združujejo moči in
sami izvajajo ureditev oziroma obnovo domskega skladišča
pri domu krajanov Podkraj. Dela imajo namen zaključiti do
občinskega praznika.

obsežen del izbranih projektov izpeljati sami. Ravno v
Podkraju pa predlagatelji izbranega projekta že pripravljajo
popise materialov, ki jih bodo potrebovali, da do potankosti
realizirajo izbran projekt.

Volilna udeležba je bila odvisna od posamezne krajevne
skupnosti, po pričakovanjih je bila višja v manjših krajevnih
skupnostih, kjer so prebivalci bolj povezani in kjer je več predlagateljev predlagalo sorodne oziroma podobne predloge
(na primer KS Prapretno 22 %, KS Kovk 18 % …). Najnižja volilna
udeležba je bila tako v KS Rudnik (manj kot 2 %), najvišja, kar
38 %, pa v KS Podkraj, kjer je bila leta 2019/20 izvedena testna
izvedba participativnega proračuna. Rezultat tako kaže na
to, da gre za mehanizem, ki je ljudem še dokaj nepoznan,
zato je rezultat v Podkraju, kjer celoten proces že poznajo,
boljši kot v ostalih krajevnih skupnostih, kjer se z novim načinom glasovanja krajani še seznanjajo. Verjamemo, da bo
udeležba v prihodnjih letih le še rasla.
Katere predloge so izbrali prebivalci vseh desetih krajevnih
skupnosti?
• KS Rudnik: Ureditev otroškega igrišča na Novem logu
19 a, b, c, d, e;
• KS Steklarna: Obnova/zamenjava igral na otroškem
igrišču v Frtici;
• KS Dol: Javna razsvetljava – kmetija Klemen do naselja
Grča št. 4;
• KS Marno: Ureditev prostora za druženje na igrišču na
Marnem;
• KS Turje - Gore: Postavitev nove avtobusne postaje
(nasproti stanovanjske hiše Benko);
• KS Kovk: Nakup inventarja za dom krajanov;
• KS Krnice - Šavna Peč: Obnova kuhinje v domu krajanov;
• KS Podkraj: Obnova prostora za skladiščenje ob domu
krajanov;
• KS Prapretno: Ureditev pešpoti Prapretno–Hrastnik;
ureditev spremljajoče infrastrukture ob vzpostavitvi
(asfaltirane) pešpoti Prapretno–Hrastnik;
• KS Boben: Posodobitev otroških igral pri zadružnem
domu v Čečah.
Za vse tri lokacije, kjer se bodo iz naslova participativnega
proračuna urejala oz. vzpostavljala otroška igrišča, je dobava
z namestitvijo igral že naročena. Otvoritve so predvidene v
mesecu maju, takoj po izvedbi del.
V krajevnih skupnostih Turje - Gore in Krnice - Šavna Peč
želijo po vzoru krajevne skupnosti Podkraj v letu 2020

Avtorica: RO

Spodbujanje razvoja
kmetijstva v občini Hrastnik
v letu 2022
Javni razpis za spodbujanje razvoja kmetijstva v občini
Hrastnik za leto 2022 je bil objavljen 6. 1. 2022, vloge so se
sprejemale do 31. 1. 2022. V proračunu so za ta namen zagotovljena sredstva v višini 18.500 EUR, za štiri ukrepe (Ukrep
1 – pomoč za opredmetena in neopredmetena sredstva
na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo; Ukrep 2 – pomoč za zaokrožitev kmetijskih ali
gozdnih zemljišč; Ukrep 4 – pomoč za naložbe v predelavo
in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji; Ukrep 5 – gozdarski ukrepi).
Komisija je dne 15. 2. 2022 izvedla pregled in ocenjevanje
11 vlog. Za Ukrep 1 je prispelo 7 vlog (kmetijska mehanizacija, ureditev objektov za sadjarstvo in krmo, nakup opreme
za izpust živali), za Ukrep 4 je prispela 1 vloga (oprema
za dopolnilno dejavnost), za Ukrep 5 so prispele 3 vloge.
Vloge so v postopku obravnave (izdaja odločb in pogodb).
Razdelitev sredstev bo objavljena po pravnomočnosti odločb.
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Avtorica: Marija Sajovic

Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
Na podlagi navedenega je občina z objavo na spletni in
Facebook strani ter plakatnih mestih Občine Hrastnik v decembru 2021 že pozvala zainteresirano javnost (vse občanke,
občane in druge lastnike nepremičnin na območju občine,
fizične in pravne osebe ter drugo zainteresirano javnost), da
podajo pobude oziroma predloge za spremembe in dopolnitve
OPN Hrastnik pred začetkom postopka njegove priprave. Rok

Poudarjamo, da je treba pobudo oddati pravočasno, saj je v

za gradnjo s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno

kasnejših fazah postopka priprave prostorskega akta ni več

infrastrukturo.

mogoče vključiti. Občina pri pripravi osnutka občinskega prostorskega načrta pobudo upošteva le, če izpolnjuje pogoje

Obširnejša obrazložitev je na voljo na spletni strani Občine

glede skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji in

Hrastnik v rubriki Aktualno. Dodatne informacije lahko prido-

usmeritvami prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi

bite na Oddelku za prostor, okolje in gospodarske javne službe

v prostoru (upoštevanje varstvenih in varovalnih omejitev v

Občine Hrastnik, pisarna št. 31 (Marija Sajovic, Stanka Štarkl) po

prostoru) ter ustreznosti z vidika urbanističnih meril, koncepta

telefonu na številki 03 56 54 370 ali osebno na Občini Hrastnik

načrtovanja poselitve občine in možnosti opremljanja zemljišča

po sistemu naročanja strank po predhodnem naročilu.

Avtorica: IV

Avtor: TS • Foto: arhiv občine

Priljubljeno otroško
igrišče z novo opremo

S podpisom pogodbe do čiste
vode iz sistema Jepihovec

za oddajo pobud je bil 15. februar 2022.
31. decembra 2021 je stopil v veljavo nov Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju ZUreP-3), ki se začne uporabljati 1. junija
2022. Ta spreminja in delno poenostavlja postopek priprave
občinskega prostorskega načrta oziroma njegovih sprememb
in dopolnitev, zato bo Občina Hrastnik pristopila k pripravi SD
OPN Hrastnik na podlagi tega zakona. Na podlagi navedenega
se v javnem pozivu določeni rok za zbiranje pobud podaljša.

Avgusta 2016 je Hrastnik zajelo močno neurje, ki je na

Občina bo pobude in predloge sprejemala do 16. maja 2022.

zajetjih in objektih v Jepihovcu povzročilo ogromno
škodo, posledice pa so vidne še danes, saj je voda ob

Pobude in predlogi se lahko nanašajo na:

vsakem večjem neurju oporečna. Občina Hrastnik je zato

•

spremembo namenske rabe zemljišča iz nestavbnega (npr.

pristopila k iskanju dolgoročne rešitve, odločila se je

kmetijsko ali gozdno) v stavbno za namen gradnje objekta,

za tehnologijo priprave/filtriranja surove vode z ultra-

spremembo namenske rabe zemljišča iz stavbnega v

filtracijo. Pogodbo za izvedbo rešitve sta 22. decembra

nestavbno (renaturacija – vrnitev v kmetijsko zemljišče),

2021 podpisala župan Marko Funkl in direktor podjetja

druge spremembe namenske rabe (sprememba podrob-

Kolektor Sisteh d.o.o. Jernej Hrovat.

•
Občina Hrastnik bo v letu 2022 pristopila k pripravi prvih

•

sprememb in dopolnitev (v nadaljevanju SD OPN Hrastnik) v

nejše namenske rabe, sprememba med nestavbnimi

letu 2016 sprejetega Občinskega prostorskega načrta Občine

zemljišči, preoblikovanje meje območja stavbnega zemljišča …),

Hrastnik.
•
Občinski prostorski načrt je temeljna pravna podlaga za izva-

spremembo tekstualnega dela OPN (prostorski izvedbeni
pogoji, drugo).

janje prostorske politike občine, povezane z zagotavljanjem in
izboljšanjem pogojev bivanja, gospodarskega razvoja, varova-

Občina želi svoje občanke in občane ter druge lastnike zemljišč

njem okolja, varstvom narave, ohranjanjem kulturne dediščine,

pozvati oz. spodbuditi k preveritvi obstoječih stavbnih zemljišč

razvojem gospodarske javne infrastrukture ter uresničevanjem

in razmisleku o morebitnih načrtovanih investicijah na stavbah

skupnih socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kul-

oz. zemljiščih, na katerih bi v naslednjih letih morda želeli gra-

turnih in športnorekreacijskih potreb občanov. Je osnovni in

diti oziroma na katerih ne nameravate graditi. Kadar zasebne

najpomembnejši prostorski akt občine in na izvedbeni ravni

potrebe predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe

določa namensko rabo prostora (stavbna, kmetijska, vodna

prostora v OPN, morajo biti ustrezno utemeljene.

in druga zemljišča) ter merila in pogoje za posege v prostor
za dele občine, kjer ni sprejetih podrobnih prostorskih načrtov

Priprava SD OPN Hrastnik ne teče vsako leto. Postopek je precej

(pogoje za oblikovanje stavb, dopustne velikosti stavb, potrebne

dolgotrajen in poteka več let. Treba ga je voditi ekonomično, s

odmike od sosednjih parcel, pogoje za parcelacijo, priključe-

čim manjšimi stroški in brez podvajanja faz, dokumentacije ali

vanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, pogoje za

odločitev. Upoštevanje pobud in predlogov se zagotavlja skladno

upoštevanje varstvenih režimov ipd.).

s pravili tega zakona o vključevanju javnosti v postopke priprave

Centralno otroško igrišče v športnem parku na Logu, novo
priljubljeno točko za naše najmlajše, je občina v začetku leta
dopolnila z dodatnim igralom – gradom s podestom in toboganom na višini 100 cm, ki je namenjeno najmlajšim otrokom.
Do podesta vodi klančina z naklonom 30 stopinj, ki po definiciji standarda predstavlja najlažji dostop za malčke. Tako
bodo tudi najmlajši lahko uživali v brezskrbni in varni igri.
Poleg novega igrala je bilo na plezalno steno nameščenih več dodatnih oprimkov, ki bodo otrokom omogočili lažji
dostop na stolp z zavitim toboganom.

prostorskih in drugih aktov. Če so podane zunaj ustrezne faze

Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju ZUreP-2) predpisuje

postopka, jih je mogoče upoštevati le, če lahko pripravljavec

postopke priprave prostorskih aktov na državni in občinski

akta zagotovi nemoten potek njegove priprave brez ponavljanja

ravni. Skladno z 11. členom ZUreP-2 morajo pristojni organi v

predpisanih faz ali izvedbe dodatnih postopkov, ob enakopravni

zadevah urejanja prostora omogočati sodelovanje javnosti pri

obravnavi udeležencev pri urejanju prostora in spoštovanju vse-

odločanju in sprejemanju prostorskih aktov tako, da je javnosti

binskih in postopkovnih pravil tega zakona. Postopek se zaključi

omogočeno zgodnje in učinkovito sodelovanje.

s sprejetjem odloka na Občinskem svetu Občine Hrastnik.
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V aprilu pa je bila v sklopu igrišča nameščena še nova
sodobna urbana oprema – nove klopi ter prvi koš za ločeno
zbiranje odpadkov v občini. Tako lahko otroke na zabaven
način med njihovim igranjem in že od malih nog naučimo
pravilnega ločevanja odpadkov, kar bo zagotovo dobra
popotnica za vse življenje.

V neurju leta 2016 so bila skorajda vsa zajetja, ki so na območju Jepihovca v občinskem upravljanju, močno poškodovana
in skaljena. »Vse od neurja so se vseskozi pojavljale težave
glede oskrbe porabnikov pitne vode, ki se oskrbujejo iz sistema Jepihovec. Ustvarili so se podzemni kanali, voda je
tako ob vsakem močnejšem nalivu na nekaterih zajetjih
oporečna, motna in mikrobiološko onesnažena, zato so ta
zajetja pogosto izključena iz sistema,« je o težavi ob podpisu
pogodbe dejal župan Marko Funkl.
Občina Hrastnik je tako skupaj s Komunalo Hrastnik sprejela
odločitev, da je v Jepihovcu treba izvesti filtriranje surove
vode za oskrbo širšega območja Črete, Turja, Gor, Kopitnika,
Marnega, Brdc, Uničnega in dela Krištandolske ceste.
Predlog rešitve je tehnologija priprave/filtriranja surove vode
z ultrafiltracijo. Gre za napravo z eno enoto UF. Omenjena
rešitev z ultrafiltracijo rešuje problem mikroorganizmov in
ne potrebuje dezinfekcije. »Gre za resnično veliko pridobitev
za zagotavljanje kvalitetne pitne vode v občini Hrastnik,« je
še pojasnil župan.
V postopku javnega naročanja je bil izbran izvajalec Kolektor
Sisteh d.o.o., naložba pa presega 200 tisoč evrov, dela so v
teku.

Hrastov list št. 35

•

Maj 2022

•

13

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

cone v vrednosti 1,6 milijona evrov. Kompleksnost samega
projekta nakazuje tudi investicija v plinovodno omrežje
Trojane–Hrastnik v dolžini 5,8 km. Če k temu prištejemo tudi
investiciji obeh podjetij v kasnejšo izgradnjo objektov na novih
površinah za gospodarstvo ter s tem pogojev za odprtje
dodatnih delovnih mest, si upam trditi, da gre za zgodbo o
uspehu in največjo investicijo na področju gospodarstva v
Hrastniku v zadnjih 20 letih in eno največjih tudi na območju
Zasavja. Pri uspešnem črpanju evropskih sredstev ima tako
tudi Občina Hrastnik rekorden proračun.«
Ob tem je župan izpostavil še, da je bil dodaten strošek
Občine Hrastnik v preteklih letih poleg priprave obsežne
dokumentacije tudi zahtevna preselitev 62 gospodinjstev in
s tem več kot 130 oseb, ki so na tem območju prebivale. »To pa
je poleg izgradnje OIC Steklarna – TKI Hrastnik tudi največji
izziv za prihodnost. Zagotoviti nova najemniška in lastniška
stanovanja v Hrastniku, za nov zagon celotne občine.«

Obrtno industrijska cona Steklarna – TKI Hrastnik

»Gre za največjo investicijo na področju gospodarstva
v Hrastniku v zadnjih 20 letih«
Foto: NŠ

V prvih dneh aprila je stekla uvedba v delo za projekt

bo povečalo tudi število novih delovnih mest.

Obrtno industrijske cone Steklarna – TKI Hrastnik. Po
dobrem desetletju oz. dveh je to prva večja investicija,
namenjena gospodarstvu. Operacija je sicer del investicij
iz Dogovora za razvoj Zasavske razvojne regije. Projekt
so 21. aprila 2022 na tiskovni konferenci predstavili

Uvedba v delo je bila v prvih dneh aprila, po besedah izvajalca, podjetja AGM Nemec, trenutno potekajo pripravljalna
dela, povezana z elektro omrežjem, do konca maja naj bi pričeli z rušitvami manjših objektov, ki so bolj oddaljeni od ceste.

župan občine Hrastnik Marko Funkl, generalni direktor
Steklarne Hrastnik mag. Peter Čas, glavni izvršni direktor TKI Hrastnik Branko Majes ter direktorica izvajalca
del AGM Nemec Maja Gerčer Špitalar.

V okviru projekta se bo najprej odstranilo dotrajane večstanovanjske objekte ter območje komunalno uredilo, s čimer se bo
funkcionalno zaokrožilo območje gospodarske cone v južnem
delu hrastniške doline, ki je s prostorskim načrtom namenjena
razvoju gospodarstva. Z investicijo se bo zagotovilo dodatnih
1,9 hektarjev uporabnih površin, namenjenih gospodarstvu,
izboljšali se bodo pogoji za delovanje podjetij (obstoječih in
novih) in njihovo poslovno okolje, s projektom bodo odprte
poti do izboljšanja urejenosti delovnega okolja, hkrati pa se
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Vrednost celotne naložbe je kar 4,5 milijona evrov, v višini
3,3 milijona evrov pa jo sofinancirata Republika Slovenija
in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Preostanek sredstev bo iz proračuna zagotovila Občina
Hrastnik.
Kot je povedal župan občine Hrastnik Marko Funkl: »Občina
Hrastnik je bila v aktualni perspektivi pri črpanju evropskih
kohezijskih sredstev uspešna pri projektu izgradnje Obrtnoindustrijske cone Steklarna – TKI Hrastnik. Pridobili smo 3,3
milijona evrov za že omenjeni projekt, ki je sicer vreden 4,5
milijona evrov. Ob tem je pomembno tudi dejstvo, da bo z
urejanjem cone urejena še cestna povezava mimo obrtne

Obstoječim in potencialnim novim podjetjem bo s projektom
omogočena ustrezna infrastruktura in ugodni pogoji za izvajanje njihove poslovne dejavnosti. Na omenjenem območju
se že nahajajo uspešna podjetja, ki so v fazi potrebne širitve
in potrebujejo prostor za razvoj novih dejavnosti.
Strateški načrti za razvoj poslovanja Steklarne Hrastnik so v
polnem zamahu. Mag. Peter Čas, generalni direktor Steklarne
Hrastnik, je ob tej priložnosti povedal: »Steklarna Hrastnik
proučuje vse možnost širitve proizvodnega programa
embalažnega stekla, prednostno pa seveda na lokaciji OIC
Steklarna – TKI Hrastnik. V teku je izdelava idejnih projektov
ter zasnove nove proizvodne enote za proizvodnjo premium
programa embalažnega stekla, z večjim poudarkom na programu parfumerije, na lokaciji načrtovane OIC.«
Rast Steklarne Hrastnik je potrebna za obstoj in razvoj na
konkurenčnem trgu. Pri rasti, razvoju in načrtovanih širitvah
pa podjetje največ pozornosti daje uporabi ter razvoju t. i.
zelenih tehnologij – torej trajnostno naravnanih investicij v
digitalizacijo, v energetski razvoj, v nove storitve in spremembo procesov v zeleno tehnologijo.

Novi poslovni prostori so nujni tudi za rast TKI Hrastnik, družbe
z več kot 150-letno tradicijo, katere osnovne dejavnosti so
proizvodnja različnih fosfatov, kloralkalna elektroliza ter
proizvodnja detergentov in čistil. Ker na obstoječi lokaciji ni
več možnosti širitve in s tem razvoja novih dejavnosti, bodo
v bodoči OIC zgradili dva proizvodna obrata in upravno
zgradbo, ki jo morajo preseliti s sedanje lokacije zaradi gradnje glavne ceste G2 108 Hrastnik–Zidani Most.
Izvršni direktor TKI Hrastnik Branko Majes je pojasnil, kaj
za njih širitev pomeni: »Lahko se širimo le še na desni strani
potoka. Nameravamo zgraditi tri objekte, sprva bomo začeli z
upravno zgradbo, ki jo bomo morali izseliti ob gradnji križišča
in mostu čez Savo. Urediti moramo prostore za reševalno
enoto Klor, ki je državnega pomena. Zgradili oziroma nagradili bomo proizvodno halo. In pa tretji objekt, v katerega
bomo preselili pralne praške in s tem povečali proizvodnjo za
krvne dodatke in premikse za živinsko krmo in tako prišli do
nove dejavnosti ter postali bolj konkurenčni na trgu.«
Glede na povečane potrebe zemeljskega plina obeh podjetij
je družba Plinovodi d.o.o. pričela z aktivnostmi investicije v
plinovodno omrežje na projektu Trojane–Hrastnik. »V teku so
aktivnosti projektiranja, urejanja stvarno pravnih pravic in
pridobitve gradbenega dovoljenja za gradnjo novega vzporednega prenosnega plinovoda od Trbovelj do Hrastnika
v dolžini 5,8 km, ki predstavlja del načrtovanega prenosnega plinovoda od Trojan do Hrastnika,« je pojasnil Primož
Hrastovšek iz družbe Plinovodi. Trenutno že potekajo geodetska dela na trasi od Trbovelj do Hrastnika. Začetek gradnje je
načrtovan v letu 2023, zaključek leto kasneje. Nov prenosni
plinovod pa bo v prihodnosti omogočal oskrbo uporabnikov
tudi z obnovljivimi plini, kot sta sintetični metan in biometan,
prav tako bo omogočal oskrbo s plinom, ki bo vseboval zeleni
vodik.
Istočasno z gradnjo obrtno industrijske cone bo, po zagotovilih DRSI, potekala gradnja oziroma rekonstrukcija ceste
Hrastnik–most čez Savo. Ocenjena vrednost gradnje znaša
1,6 milijona evrov, predviden delež občine je nekaj manj kot
250 tisoč evrov.

»Idejni projekt za načrtovan proizvodni obrat za premium
embalažno steklo na lokaciji OIC Steklarna – TKI Hrastnik
temelji na uporabi najnovejše tehnologije in opreme, s
poudarkom na avtomatizaciji ter digitalizaciji celotnega
delovnega procesa v najvišji možni meri. Uresničevanje naše
razvojne strategije čim bližje obstoječi tovarni bi omogočilo,
da v Hrastniku obdržimo tako steklarsko znanje kot ustvarimo
nova delovna mesta s še višjo dodano vrednostjo − da gospodarstvu ter s tem razvoju celotne regije damo nov zagon,«
je še povedal Čas.
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možnih oblikah sodelovanja v prihodnosti,« je o obisku ukra-

varnem zavetju si niti predstavljati ne moremo, koliko jim

jinskega mesta povedal hrastniški župan. Raztovorili so tudi

pomeni vsaka še tako majhna pomoč. Hvala vsem dobrim

tovornjak s humanitarno pomočjo iz Hrastnika v njihovem

ljudem in organizacijam v Hrastniku, ki ste po svojih močeh

logističnem centru.

pomagali, da bodo ljudje, ki so morali zapustiti svoje domove,
vsaj malce lažje preživeli te težke trenutke. Zahvale in prene-

Drugi dan obiska pa je bil namenjen podpisu pisma o nameri

katera solza v izmučenih očeh številnih begunk in beguncev

o partnerstvu. Na uradnem srečanju 28. aprila 2022 sta tako

naj bodo dodaten motiv, da s pomočjo po svojih močeh

župana obeh mest, Marko Funkl in Taras Kučma, podpisala

nadaljujemo.«

sporazum o prihodnjem sodelovanju. Podpis sporazuma
predstavlja krepitev partnerstva med mestoma Hrastnik in

V Hrastniku je bilo do danes zbranih in v Ukrajino odpeljanih

Drogobič na področju izobraževanja, kulture, gospodarstva

več kot 5 ton pomoči.

in pomoči Ukrajini.
Podpisan sporazum o sodelovanju med občinama Hrastnik in Drogobič

Začetek prijateljstva z ukrajinskim mestom Drogobič

Po vrnitvi v Hrastnik je župan Marko Funkl izpostavil pomen
pomoči, ki smo jo Ukrajini namenili Hrastničani. »V našem

Zbiranje humanitarne pomoči se nadaljuje, odda se jo lahko na
sedežu Rdečega križa Hrastnik, Novi dom 11, od 8. do 12. ure.

Avtorica: Mateja Jecl • Foto: arhiva občin
Avtorica: IV

Prvi leseni varnostni ograji v občini
Septembra 2021 je v okviru evropskega programa ULEAD

vzpostavila zbiranje pomoči, namenjeno predvsem prebi-

with Europe in pod okriljem projekta »Mostovi zaupanja –

valcem mest Buča in Drogobič, s katerima je občina v okviru

trajnostno sodelovanje med občinami« delegacija slovenskih

projekta povezana.

županov, v kateri je bil tudi hrastniški župan Marko Funkl,
odpotovala v Ukrajino, kjer so se srečali z župani ukrajinskih

Na predlog, da bi enega od konvojev humanitarne pomoči

mest. V projektu, katerega namen je spodbujanje partnerstev

spremljal kateri od županov prijateljske občine, je konvoj v

med ukrajinskimi in slovenskimi občinami, namreč sodeluje

občino Drogobič konec aprila spremljal župan Marko Funkl.

tudi občina Hrastnik.

Mesto Drogobič leži blizu meje s Poljsko in je sedaj eden od

S strani krajevne skupnosti Turje - Gore je bila podana
pobuda za postavitev dveh novih varnostnih ograj pri kmetiji
Završnik v Turju. Stari ograji, ki sta bili postavljeni leta 1988,

Z donacijami lokalnih podjetnikov: Tgo d.o.o., Hogi d.o.o.,
Mobilis d.o.o., Delta T d.o.o., Jure Saviozzi s.p. – Trgovina
Blokada, Dewesoft d.o.o., Solton d.o.o. in Makek Viljem s.p., je
krajevna skupnost zbrala 3 tisoč evrov in pokrila stroške ene
ograje, stroške druge pa je po dogovoru krila občina. Tako
sta bili s skupnimi močmi postavljeni prvi leseni varnostni
ograji v občini Hrastnik.

večjih centrov za begunce, ki so se z vojnih območij umaknili
Le nekaj mesecev po obisku Ukrajine, še predno so bili narejeni

na zahod Ukrajine.

prvi konkretni koraki sodelovanja, se je Ukrajina februarja
prebudila v vojno. Sodelovanje na različnih področjih se

V Drogobiču se je 27. aprila 2022 hrastniški župan srečal z

je s tem dnem spremenilo v humanitarno pomoč. Občina

županom Tarasom Kučmo. »Na sprejemu smo se na kratko

Hrastnik je zato skupaj s hrastniškim Rdečim križem in občin-

pogovorili o vojnem stanju in beguncih ter si ogledali begun-

skim štabom Civilne zaščite Občine Hrastnik nemudoma

ski center v eni izmed šol. Stekli so tudi pogovori o različnih

sta bili dotrajani in v primeru naleta ne bi več opravljali svoje
funkcije. Ker je gospod Završnik na tem delu ceste zgledno
uredil okolico in obnovil staro kapelico, je krajevna skupnost predlagala postavitev lesenih varnostnih ograj, ki bi se
odlično podali v to okolje.

Avtor: BR

Stanovanjsko naselje Résnica
V hrastniški občini se kaže pomanjkanje prostih vseljivih najemniških stanovanj, kot tudi stanovanj, ki bi se prodajala.
Občina Hrastnik skupaj s soinvestitorjem, Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije, predvideva gradnjo večstanovanjskih objektov na Résnici, ki bi skupaj ponujali 144
stanovanj. V bližini teh objektov je predvidena ureditev
zelenih površin in otroškega igrišča. Na območju nekdanje
rudniške kolonije v Résnici se je z delno rušitvijo objektov in
delno komunalno ureditvijo omogočila površina za gradnjo
in s tem urbanizacija in vključitev degradiranega območja
v območje mesta.
Gradnja stanovanj je pomembna tudi za nadomestitev
starejših neekonomičnih večstanovanjskih objektov in propadajočih najemniških stanovanj nižjih standardov, ki jih
16
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ni smotrno obnoviti ter sanirati in ki stojijo na območjih, za
katere se predvideva v prostorskem načrtu drugačna raba.
Na tem območju je predvidena gradnja 6 večstanovanjskih objektov s kletnimi garažami. Večstanovanjski objekti
bodo sestavljeni iz ene ali dveh lamel. Gradnja je razdeljena na dve fazi. V prvi fazi se načrtuje postavitev treh lamel
na vzhodnem robu platoja, ki so v kletni etaži povezani z
skupnim podkletenim parkiriščem. V letu 2021 se je izdelala
projektna dokumentacija idejni projekt (IDP) in elaborat
lokacijske preveritve, ki je bil sprejet februarja 2022. V letu
2022 se nadaljujejo aktivnosti za izdelavo potrebne projektne
dokumentacije do pridobitve gradbenega dovoljenja.
Hrastov list št. 35
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Avtor: BR

Avtor: APU

Dom starejših Hrastnik na Leši

Obvestilo vrtičkarjem na območju Leše
V skladu s sprejetim OPPN Center varstva starejših občanov
se bo gradnja novega objekta doma starejših izvajala tudi
na območju, ki se trenutno uporablja za vrtičkarstvo. Zaradi
potreb gradnje in uporabe novega doma starejših pa bo
družba RTH d.o.o. v likvidaciji na tem območju že v spomladanskih mesecih pričela tudi z rekonstrukcijo ceste na Lešo.

na izboljšanje njihove
fizične aktivnosti. Na
koncu pa seveda sledi
tudi zadovoljstvo, da
pojemo, kar smo sami
pridelali.

Predvideva se, da bo imel nadomestni objekt prostora za 150

V zvezi z navedenim vse uporabnike zemljišč z območja Leše
obveščamo, da bo uporaba zemljišč na območju, kjer se
nahaja osrednji plato, mogoča predvidoma do meseca septembra 2022, uporaba zemljišč ob cesti na Lešo pa v sadilni
sezoni 2022 ne bo več mogoča. Iz grafike v nadaljevanju je
razvidno območje, kjer bo odstranitev vrtičkov izvedena že v
prvi fazi urejanja tega območja za potrebe gradnje novega
doma starejših. Zainteresiranim vrtičkarjem s tega območja
bo v največji možni meri dana možnost uporabe drugih
lokacij za vrtičkarstvo na območju občine, pri čemer so za
takojšnjo uporabo na razpolago lokacije na Dolu in Brnici.

Zaradi pridobivanja
čim bolj točnega števila
vrtičkarjev z območja
Leše pozivamo vse, ki
imate urejene vrtove
in jih želite imeti tudi
na nadomestni lokaciji
oz. novi vrtičkarski coni,
ko bo ta vzpostavljena
za uporabo, da nam
Območje odstranitve vrtičkov v prvi fazi gradnje
posredujete v pisni
novega doma starejših obliki vaše kontaktne
rdeče označeno območje gradnje doma,
rumeno območje rekonstrukcije ceste
podatke, in sicer: ime
in priimek, naslov, telefonsko številko in naziv elektronske
pošte. Prosimo vas, da nam podatke posredujte v pisni obliki
na naslov Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik
ali pošljete po elektronski pošti na naslov: obcina.hrastnik@
hrastnik.si. Podatek bomo uporabili za namen evidence interesentov za najem. Vse tiste, ki ste nam te podatke do izdaje
tega obvestila že oddali, pa seznanjamo, da ste v evidenci
že evidentirani.

podrobni prostorski načrt (OPPN), s katerim se je pripravilo

V letošnjem letu namerava občina na območju Hrastnika
urediti tudi vrtičkarsko cono, ki bo uporabnikom dostopnejša
in prijaznejša za uporabo, prvenstveno pa bo namenjena za
selitev vrtičkarjev z območja Leše z namenom zagotovitve
nadomestne lokacije. Urbani vrtovi, katerih cilj je lokalna
samooskrba z zdravo in sveže pridelano hrano, predstavljajo svetovni trend, ki prispeva tudi k ozelenitvi mest ter
ponuja občanom mesto za počitek, sprostitev in druženje,
kar blagodejno vpliva tako na duševno zdravje ljudi kot tudi

Šolarke in šolarji Osnovne šole narodnega heroja Rajka
Hrastnik so letošnje šolsko leto pričeli še z uporabo starega
minibusa, ki ga je šola za prevoze uporabljala že dobrih
17 let. V zadnjih letih je bil minibus pogosto v okvari, zato
je občina prisluhnila željam staršev in šole ter pristopila
k nabavi novega minibusa, saj je varnost otrok na prvem
mestu.

gala eno gospodinjsko skupino.
Občina Hrastnik je v letu 2021 pripravila in sprejela Občinski
podlage, potrebne za gradnjo nadomestnega doma starejših.
Za nadomestno lokacijo doma starejših so bile izbrane površine na Leši, kjer se bo lahko zagotovilo primerne kapacitete
Trenutni objekt Doma starejših Hrastnik je bil zgrajen leta 1982

in standarde za bivanje stanovalcev. Lokacija bo omogočala

kot dijaški dom za potrebe rudnika, kar je pogojevalo strukturo

tudi izvajanje aktivnosti zunaj, saj se poleg novega objekta

sob današnjega doma starejših, ki je v teh prostorih zaživel leta

predvideva tudi ureditev okolice, ki bo oskrbovancem ponujala

1994. Občina Hrastnik se skupaj z vodstvom doma že leta trudi,

priložnosti za počitek in sprehod v naravi.

da bi v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi prišli do rešitve,
situacija med epidemijo pa je še zadnjič dokazala, da je Dom

V letošnjem letu se bodo nadaljevale aktivnosti priprave projek-

starejših Hrastnik potreben korenite prenove ali nadomestitve

tne dokumentacije in pridobitve gradbenega dovoljenja, tako

z novim objektom.

da bi država lahko z investicijo in gradnjo pričela jeseni 2022.

Z izgradnjo infrastrukture do zmanjšanja emisij v vodi
Eden od izbranih projektov, uvrščenih v Dogovor za razvoj
Zasavske razvojne regije, ki sta ga maja 2018 podpisala
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter
Razvojni svet Zasavske razvojne regije, je Odvajanje in

»Smo ena redkih občin, ki ima za naše šolarje svoj lasten
šolski avtobus, kar je velika dodana vrednost za celotno logistiko šole,« je ob uspešno izpeljani investiciji poudaril župan
Marko Funkl. Ob tem je dodal še željo, da bi nov avtobus čim

•
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dlje služil svojemu namenu ter vsem šolarkam in šolarjem
še dolgo omogočal varno pot v šolo, na tekmovanja, izlete,
športne in kulturne dneve ter druge aktivnosti.

sporočili s hrastniške občine. Odpira pa se že drugo gradbišče, in sicer v Prapretnem, kjer bosta zgrajeni dve črpališči.
Za potrebe del bo vzpostavljena zapora ceste, ki se bo selila
na treh lokacijah znotraj krajevne skupnosti. Obvoza ne bo
mogoče zagotoviti, bodo pa izvajalci o posamezni zapori
sproti obveščali okoliške prebivalce.

že brnijo, saj so dela v polnem teku.

Cilj projekta je zmanjšanje emisij v vodi z izgradnjo infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda
in s tem izpolnjevanje zahtev Direktive o čiščenju komunalne
odpadne vode. Občina Hrastnik bo z dobrimi 5 kilometri na
novo zgrajenega kanalizacijskega omrežja in dodatnima
fekalnima črpališčema dosegla 98-odstotno priključenost
na javno omrežje.
Dobra 2,2 milijona evrov vreden projekt bo v višini 1,8 milijona
evrov finančno pokrit iz naslova Evropske unije in Republike
Slovenije, preostanek bo krit iz občinskega proračuna.

Občina Hrastnik je tako v letošnjem proračunu za nakup
minibusa namenila 88 tisoč evrov in v mesecu februarju
objavila javno povabilo za nakup.
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po štirih povezanih stavbnih enotah, kjer bo vsaka etaža obse-

Izvajalec gradbenih del je podjetje AGM Nemec, stroji pa

Na šolsko dvorišče zapeljal nov minibus

•

z eno- in dvoposteljnimi sobami. Te skupine bodo razporejene

čiščenje odpadne vode v porečju Save – Občina Hrastnik.

Avtorica in foto: MJ
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oskrbovancev, ki bodo razporejeni v 11 gospodinjskih skupinah

»Z izgradnjo sekundarne kanalizacije je izvajalec pričel
februarja na območju naselja Pot na Kal, kjer bo zgrajenih
skoraj 900 metrov novega omrežja. Dela pod zemljo se tu že
končujejo, sledi še rekonstrukcija ceste, ki naj bi bila po oceni
izvajalca do konca maja tudi asfaltirana,« so o poteku del

»V letošnjem letu bomo z izgradnjo kanalizacijskega omrežja
nadaljevali še na območju Novega loga, Veličkove ceste, Poti
Josipa Brinarja ter na Cesti padlih borcev,« dodajo na občini.
Dela so zahtevna, saj gre na večini lokacij za večje naklone
ceste ter ozke neprevozne ulice, kjer obvozi niso mogoči.
Priključke pa je treba prilagoditi vsakemu objektu posebej,
pojasnjujejo v podjetju AGM Nemec, a ob tem dodajo, da
so občani zelo razumevajoči in strpni.
Ob ugodnih vremenskih pogojih bi z deli lahko zaključili
do konca tega leta, skrajni rok je sicer jeseni 2023. Tako bo
letošnje leto v Hrastniku na naštetih območjih v znamenju
težkih gradbenih del, zato na hrastniški občini vse občanke
in občane pozivajo k strpnosti.
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Avtorica in foto: MJ

Avtor: Rok Jenko • Foto: osebni arhiv

Položitev venca k spomeniku Gvida Pavliča - Vitka

Anton in Marija Topolovec sta praznovala okrogel jubilej

V torek, 26. aprila, na dan pred praznikom dneva upora
proti okupatorju, je župan Marko Funkl skupaj s predsednico
Združenja borcev za vrednote NOB Hrastnik Danijelo Kovač
in borčevsko delegacijo položil rože k spomeniku Gvida
Pavliča - Vitka. Prav na praznik je namreč minilo natanko 80
let od njegovega padca pod okupatorjevimi streli. Položitev
venca in rož je spremljala manjša slovesnost.

Kmečki turizem Nemec je bil v soboto, 2. aprila 2022, prizorišče zlate poroke. V krogu družine in prijateljev sta jo
praznovala Anton in Marija Topolovec. V čudovitem okolju in
ob plesu snežink sta zlati jubilej potrdila župan Marko Funkl
in matičar Rok Jenko.

Gvido Pavlič - Vitko, ki se je rodil 18. septembra 1918, je bil
predvojni delavski aktivist in organizator narodnoosvobodilnega boja v Hrastniku. Bil je sekretar Komunistične partije
Slovenije in izvršnega odbora Osvobodilne fronte za okraj
Hrastnik. Od junija 1941 do aprila 1942 je vodil priprave na
oboroženo borbo proti okupatorju, kar tedanjim nemškim

oblastem seveda ni moglo ostati skrito. Po izdaji je bil ujet,
mučen in 27. aprila 1942 ustreljen v Mariboru.
Leta 2017 je bila na mestu, kjer je nekoč stala njegova rojstna
hiša, odkrita spominska plošča.

Avtor in foto: Jani Zore

Polaganje venca k spomeniku narodnega heroja
Jožeta Meniha Rajka v celjski vojašnici
Narodni heroj Jože Menih – Rajko Knap, borec znamenitega
Pohorskega bataljona, je bil rojen pred stotimi leti v Hrastniku
(23. april). Po njem se imenuje tudi hrastniška osnovna šola.
Njegova obeležja se nahajajo v Hrastniku (doprsni kip v
osnovni šoli in spominska tabla na mestu, kjer je stala njegova rojstna hiša), pri Treh žebljih na Osankarici, na mestu,
kjer je padel celoten Pohorski bataljon (spominsko obeležje
z napisom Rajko) in v Vojašnici Franc Rozman Stane v Celju
(doprsni kip v parku). V času Jugoslavije se je vojašnica v
Celju namreč imenovala po njem.

V četrtek, 21. aprila 2022, je združena delegacija iz Hrastnika
obiskala vojašnico v Celju, delegacijo sta sestavljala tudi
dva praporščaka. Najprej jih je sprejel podpolkovnik Andrej
Krivec, poveljnik 20. pehotnega polka, s katerim so se nekaj
časa zadržali v prijetnem razgovoru, zatem so skupno odšli
v park v vojašnici, kjer se nahaja spomenik heroju Rajku.

V nadaljevanju se je delegacija še nekaj časa zadržala s
podpolkovnikom Krivcem. Predsednica ZB NOB Hrastnik pa
je izrazila namero, da bi vsako leto obiskali obeležje heroju
Rajku v vojašnici, kar je bilo z odobravanjem sprejeto. Pred
odhodom iz vojašnice so si ogledali še spominsko sobo 20.
pehotnega polka.
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opravljala z vsem srcem in veseljem. V zgodnjih najstniških
letih je v Bolnici Trbovlje spoznala čednega fanta, preskočila
je iskrica ljubezni in pred petdesetimi leti sta svojo ljubezen
tudi formalno potrdila. Poroka je bila veličastna, svatje so
peli in plesali, fotograf pa je veselo fotografiral, vendar žal
brez filma. Pa vendar čudovit spomin na ta dan pred petdesetimi leti ostaja. Ustvarila sta si topel dom, z rojstvom
Simone in Mojce pa so postali prava družina. Svoje življenje si je popestrila s pletenjem in šivanjem gobelinov, svoje
čudovite izdelke pa je postavila na ogled na razstavi Društva
invalidov Hrastnik.

Avtorica: MJ • Foto: KS Podkraj

Združenje borcev za vrednote NOB Hrastnik (ZB NOB
Hrastnik) je načrtovalo, da 100. obletnico rojstva narodnega
heroja Rajka proslavi z obiskom njegovih spominskih obeležij. Na prošnjo ZB NOB Hrastnik je Območno združenje
slovenskih častnikov Hrastnik (OZSČ Hrastnik) vzpostavilo stik
z 20. pehotnim polkom in stekle so priprave, da se prvič po
osamosvojitvi RS obišče obeležje narodnega heroja Rajka v
Vojašnici FRS v Celju. ZB NOB Hrastnik je kot nosilec dogodka
k sodelovanju povabilo tudi Občino Hrastnik in osnovno šolo
v Hrastniku, ki po heroju tudi nosi ime.

•

Anton je uspešno zaključil rudarsko šolo, se zaposlil na
rudniku in se ob delu prekvalificiral za varilca. Svojo poklicno
pot je zaokrožil kot skladiščnik. Veliko časa je posvetil delu
v različnih društvih. Z veseljem se je pridružil Društvu invalidov Hrastnik in Zvezi delovnih invalidov Slovenije. Prejel je
številna priznanja, tudi bronasto priznanje Občine Hrastnik
na športnem področju. Dokler mu je zdravje dopuščalo, je
hodil na ribolov, že od nekdaj pa rad hodi v planine ter se s
ponosom spominja, kako je osvajal vrhove. Danes mu je v
veselje obisk njunih vnukov.
Marijo je karierna pot vodila najprej v Bolnico Trbovlje,
Zdravstveni dom Trbovlje, uspešno poklicno pot pa je zaključila v Zdravstvenem domu Hrastnik. To je bilo delo, ki ga je

Poveljnik Krivec je poskrbel za enkraten protokol polaganja
venca k spomeniku. Poleg spomenika je bila postavljena
častna straža dveh vojakov pehotnega polka, v neposredni
bližini pa je bil postrojen del poveljstva pehotnega polka.
Na vidno mesto v ozadju spomenika sta bila postavljena
oba praporščaka. Člani delegacije so se postrojili na za to
določeno mesto pred spomenikom, zatem je delegacija ZB
NOB Hrastnik v spremstvu poveljnika Krivca položila venec
pred spomenik. Ob tem častnem dogodku sta Danica Kovač,
predsednica ZB NOB Hrastnik, in Jadviga Stopar, podravnateljica osnovne šole NH Rajka, spregovorili nekaj priložnostnih
besed v spomin heroju Rajku.

20

Župan občine Hrastnik je v svojem nagovoru med drugim
povedal: »Danes so zanesljivo vsi ponosni, da vama lahko
čestitajo in izrečejo toplo zahvalo za vso vajino ljubezen,
skrb in prizadevnost v življenju.«

Medovita drevesa sadili tudi v Hrastniku
V Hrastniku se zavedamo pomembnosti ohranjanja čistega
in zdravega okolja ter pomena čebel za okolje, zato smo se
pridružili akciji vseslovenskega sajenja medovitih rastlin, ki
poteka na pobudo Čebelarske zveze Slovenije.
Občina Hrastnik je skupaj z društvi, javnimi zavodi in krajevnimi skupnostmi v sklopu projekta »Dan sajenja medovitih
rastlin« posadila skupno 170 sadik divje češnje, gorskega
javorja in smreke.
Prva drevesa so posadili člani Čebelarskega društva Hrastnik,
ki so skupaj z županom Markom Funklom medovita drevesa
posadili ob hrastniškem čebelarskem domu. Preostala drevesa so bila posajena ob domovih krajevnih skupnosti in
ob otroških igriščih, v okolici učnega čebelnjaka v parku
pod Domom starejših Hrastnik ter ob hrastniški pešpoti vse
do Glasbene šole Hrastnik. V okolici starih rudniških objektov je KRC Hrastnik zasadil drevored, predstavniki društva

PVD Sever pa so okolico spominskega obeležja na Dolu pri
Hrastniku popestrili z dvema lipama.
Upamo, da smo s to skupnostno akcijo še dodatno prispevali
k ohranjanju našega okolja za prihodnje generacije.
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Avtorica in foto: MJ

Avtorica: Petra Turk Klančišar, mentorica

Prostovoljci zasavske regije 2021 so …

Večgeneracijski center Zasavje
v Dom starejših Hrastnik prinesel pomlad
V sredo, 6. aprila 2022, je končno spet napočil čas za druženje
in ustvarjanje v prijetni družbi s stanovalci Doma starejših
Hrastnik. Ustvarjalna druženja potekajo v okviru programa
Večgeneracijskega centra Zasavje in prizadevamo si, da bi
stanovalcem z druženji popestrili njihove dopoldneve.
In ker nas je po turobnosti zime pomlad spet razveselila s
cvetjem vseh mogočih barv in oblik, smo razmišljali, kako
bi lahko pomlad odnesli s seboj v svoje domove. Ha, potrebujemo le še lične vazice za šopke spomladanskega cvetja,
smo si rekli in se skupaj s stanovalci lotili izdelave dekorativnih vazic.
Vazice smo izdelovali iz starih odsluženih kozarcev in stekleničk, ki smo jih ovili s pisanimi vrvicami in volno ter jih okrasili
z bleščečimi spomladanskimi motivi. Pri ustvarjanju smo se
zelo zabavali in hkrati krepili finomotorične spretnosti ter
uživali v iskanju lepih barvnih kombinacij. Med izdelovanjem

smo prepevali pesmi o pomladi, se smejali in klepetali, tako
da je čas hitro minil. Izdelki – spomladanske vazice – so bili
čudoviti in v njih je svoje mesto našla rumena forzicija, ki
je prav lepo popestrila sobe stanovalk. Dopoldne je minilo
ob obilici smeha in dobre volje. Naj bodo takšni tudi vaši
spomladanski dnevi.

Avtorica in foto: Milena Zupan

Januarja so bili razglašeni prejemniki nazivov natečaja
Prostovoljec zasavske regije 2021. V Hrastnik so letos
potovali kar trije nazivi – naziv za najboljši zasavski
prostovoljski projekt je prejel projekt Prostofer, naziv za
najboljšo prostovoljsko organizacijo Planinsko društvo
Hrastnik ter naziv za hrastniškega prostovoljca Slobodan
Filipovič (naziv se podeli v vseh štirih občinah).

Da je prostovoljstvo pomemben del vsake lokalne skupnosti,
meni župan občine Hrastnik Marko Funkl: »Pri prostovoljstvu
gre za izjemno bogat in širok spekter dejavnosti, v katere so
vpeti številni Hrastničani in Hrastničanke. S svojim nesebičnim delom dajejo življenju v občini dodatno razsežnost in
ustvarjajo številne lepe trenutke na humanitarnem, športnem, kulturnem in drugih področjih.«
In prav srčnim prostovoljcem je namenjen natečaj
Prostovoljec zasavske regije, ki ga že četrto leto izvaja
Regionalni center NVO. Letošnjim hrastniškim nagrajencem
so nagrade za njihovo nesebično delo 12. januarja 2022
podelili župan občine Hrastnik Marko Funkl ter predstavnici organizatorja natečaja Tjaša Bajc in Klara Kržišnik. Ob
podelitvi nagrad se je župan Marko Funkl vsem prostovoljkam in prostovoljcem zahvalil za njihovo delo, še posebej pa
je čestital letošnjim nagrajencem.
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Letošnji nagrajenci so:
Prostovoljski projekt: Prostofer
Naziv zasavskega prostovoljskega projekta leta 2021 je prejel
projekt Prostofer Občine Hrastnik in Zavoda Zlata mreža.
Projekt povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne
zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi
aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč.
Hrastniškemu projektu so Zasavci med štirimi zasavskimi projekti namenili kar več kot polovico vseh oddanih glasov.
Prostovoljska organizacija: Planinsko društvo Hrastnik
Naziv zasavske prostovoljske organizacije leta 2021 je šel v roke
Planinskemu društvu Hrastnik. Društvo, katerega člani so v preteklem letu v projekt prenove Planinskega doma na Kalu vložili
preko 1000 ur prostovoljnega dela, so si naziv več kot zaslužili, saj
so dokazali, da se s trdim delom in močno voljo članov društva
da izpeljati tudi za lokalno skupnost tako pomembne projekte.

Prostovoljec: Slobodan Filipovič
Nosilec naziva naj prostovoljca leta 2021 v Hrastniku je Slobodan
Filipovič, predsednik KUD Veter, ki svoj čas neutrudno namenja

Društvo kmečkih žena in deklet
pripravilo razstavo velikonočnih jedi
V medgeneracijskem centru na Dolu smo članice Društva
kmečkih žena in deklet Hrastnik pripravile razstavo velikonočnih jedi. Kar nekaj pridnih rok je bilo potrebnih, da
je razstava lepo uspela. Želimo, da tradicija in običaji ne
gredo v pozabo, in prepričane smo, da je bil namen vsaj
malo dosežen.
Velikonočni prazniki se pričnejo s cvetno nedeljo. V domovih
ljudje pletejo butarice in ustvarjajo šopke iz pomladnega
zelenja. Sledi priprava jedi za žegen: kruh, potica, šunka,
jajčka in hren. V medgeneracijskem centru smo razstavile
potice z raznimi nadevi, saj potica ni samo hrana, je tudi
okras lepo pogrnjene mize. Naše starejše članice še spletajo
pletenice iz kvašenega testa. Spekle smo tudi več vrst kruha
in drobno pecivo. Postavile smo pogrinjek za velikonočni
zajtrk in pripravile košarico jedi za žegen.
K sodelovanju smo povabile članice DKŽ iz Trbovelj in sekcijo
dolskih mrežic in pletilj, ki so razstavile drobne klekljane in
kvačkane okraske, primerne za velikonočni čas.

kulturi in dobrodelnosti. V letu 2020 je bil pobudnik peticije za
izgradnjo novega doma starejših občanov v Hrastniku, v mesecu
oktobru 2021 pa je organiziral še dobrodelni koncert za Dom
starejših v Hrastniku.

Obiskali so nas tudi učenci dolske šole in vrtca. Z zanimanjem
so poslušali razlago o velikonočnih simbolih, torej običaje
uspešno prenašamo na mlajšo generacijo.
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NOVICE

Avtor: Rok Jenko • Foto: osebni arhiv

Radostni trenutki slavja
zlatoporočencev Korbar

V zakonski stan sta 19. februarja 1972 stopila Stanislav in
Majda Korbar ter si obljubila zvestobo in pomoč v dobrem in
slabem. Ta obljuba je imela trdne temelje v iskreni ljubezni in
medsebojnem spoštovanju. Petdeseto obletnico poroke sta
obnovila 19. februarja, in sicer v poročni sobi, pred županom
Markom Funklom in matičarjem Rokom Jenkom.
Stanislav se je rodil šest let po drugi svetovni vojni. Po zaključeni osnovni šoli se je zaposlil v Steklarni Hrastnik, kjer je
opravljal različne funkcije. Svojo poklicno pot je zaokrožil kot
delovodja, ki je skrbel, da so bili stroji vedno v najboljšem
delovnem stanju.

Ohranimo naravo
Uvodoma bi rad vsem, ki berete, s to skromno predstavitvijo pojasnil, da boste lahko spoznali, da lovec in lov nista
samo zelena obleka in puška na rami ter streljanje divjadi,
temveč je bistvo v veliki obveznosti za ohranitev narave in v
njej prostoživečih živali. Naše delo vseskozi temelji na ohranjanju in varstvu divjadi kot naravnega bogastva, ker se
zavedamo dejstva, da neokrnjene narave, kakršno so imeli
naši predniki, ni več, kar je posledica vsestranskega poseganja v naravno okolje in s tem posledično tudi v življenjske
pogoje divjadi. Zato je najpomembnejša naloga sodobnega
lova ohranjanje prostoživečih vrst v ekološkem primernem
številu ob upoštevanju sprememb v življenjskem prostoru.
Ne bom poveličeval nas lovcev in lovske organizacije, če
rečem, da smo edini, ki s svojim prostovoljnim delom v
lovišču poskušamo ublažiti nekatere negativne posledice
v naravnem okolju in s tem ohraniti vsaj še to, kar nam
je ostalo. Ob zavedanju, da si lovci narave ne moremo
lastiti in da ima vsakdo pravico po svoje izkoriščati njene
darove in uživati njene lepote, mislim, da bi se pri tem prav
vsi morali zavedati besed filozofa Bertranda Russela, ki je
dejal: »Narava ni dar očetu, temveč dediščina, ki je zapuščena potomcem.«

KS Marno

skozi oči predsednika

Foto: Branko Klančar

Informacije
Predsednik: Janez Kotnik
Info: janez.kotnik74@gmail.com
Uradne ure: po dogovoru
Člani: Janez Kotnik, Jože Polak, Jože Velikonja, Tomaž

Zanimivosti
V spomin na sokrajane, ki so bili aretirani med 12. in
13. januarjem 1944 in odpeljani v taborišče, krajevna
skupnost 12. 1. obeležuje krajevni praznik. Zanimivost
je tudi kužno znamenje, ki se nahaja tik ob glavni cesti.

Žagar, Samo Klemen, Aleš Omerzel, Mojca Tušek

Povedati pa moram, da smo imeli v prejšnjem sistemu, v
mislih imam skupno domovino Jugoslavijo, več dolžnosti
in pravic. V tistem času so lovske družine na vseh ravneh
načrtovale delo v loviščih in tudi odvzem divjadi iz narave.

KS v treh povedih
NAJ dogodek v KS

KS Marno meji na občino Laško in zajema zaselke
Marno, Brdce, Unično, Krištandol. V KS Marno se nahaja

Z veseljem se je pridružil hrastniškim ribičem, strelcem, v
sedanjem času pa se udeležuje aktivnosti upokojencev in
invalidov, kjer rad igra pikado ter balina. Njegova dobra
volja prežene marsikatero žalost in bolečino, zato je pozitivne
vrednote, kot so ljubezen, poštenost, odkritost in korektnost
prenesel tudi na hčeri.
Majda in Stane sta bila pred petdesetimi leti na istem križišču življenja in sta se našla. Zlatoporočenka se je zaposlila
v Steklarni Hrastnik, kjer je skrbno opravljala delo pregledovalke stekla vse do upokojitve. Vzgajala je hčeri in ju
usmerjala tudi v nadaljnjem življenju. Rada ustreže in najde
pravo besedo za vsakogar. Malo je parov, ki imajo toliko
skupnih interesov ter hobijev, saj se skupaj z možem rada
odpravita na ribolov oziroma odigrata partijo pikada ali
balinanja.
»Bodita zdrava in natanko taka, kot sta, še mnogo let!« so
zaželeli nasmejanima zlatoporočencema svatje ter obljubili,
da se znova srečajo čez deset let.
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Moj namen ni, da analiziram, kaj je bilo prav, sedaj ali v
preteklosti. Moja želja je, da bi s tem člankom spodbudil
pohodnike in planince, da ne hodijo vsepovsod in kadarkoli ter vznemirjajo divjadi, ki se umika tja, kjer je manj
prehodno in ima mir. Iz dneva v dan so vse večji problemi,
ko hodijo pohodniki s psi po naših loviščih in psi niso na
povodcih, preganjajo divjad v času poleganja. Zamislite
si, v kakšnih mukah leži divjad, še hujše pa je, ko v takšnem
stanju psi ulovijo srno, muflona itd. in jo strgajo. Ljudje, ki
imajo hiše ob robu gozdov, travnikov, ne bi smeli puščati
ob večernih urah psov z verig, še posebej ne, ko je divjad
v času poleganja (brejosti). Vse več je tudi motokrosistov
in štirikolesnikov, ki vozijo po gozdovih. Pohodnikom pa
priporočam, da ne mečejo praznih steklenic in plastičnih
vrečk kamorkoli.
V kolikor bi bili vsi bolj odgovorni do narave, bi bila lepša in
bogatejša, in to bi morala biti naša skupna skrb.

Najljubši dogodek v KS Marno je praznovanje praznika

regijski center za ravnanje z odpadki CEROZ. Le-ta je

krajevne skupnosti, ki smo ga povezali že s tradicional-

krajanom omogočil kar nekaj delovnih mest, vendar je

nim pohodom na Ostri vrh, temu pa sledi pogostitev in

zaradi napačnega poslovanja v preteklih letih ekološko

druženje krajanov. Žal zaradi epidemioloških razmer

zelo obremenil naš kraj. Na Marnem se nahaja tudi

tega dogodka v zadnjih dveh letih ni bilo mogoče

gradbeno podjetje AGM Nemec, ki ima v zaselku Brdce

organizirati.

svojo popularno restavracijo.

NAJ kotiček v KS

Želje

Vsekakor je najljubši kotiček v naši skupnosti dom kra-

Naša največja želja je, da se iz deponije odpadkov

janov s pripadajočim gasilskim domom in igriščem ob

odstranijo vsi nepravilno skladiščeni odpadki RDF. S tem

njem, ki pa je zaradi zemeljskega plazu že kar nekaj

se bo zmanjšal predvsem negativen vpliv le-teh tako na

časa neuporabno. Glede na sanacijo, ki poteka, bo igri-

okolje kot na ljudi. Ena izmed želja je tudi dokončanje

šče v letošnjem letu spet dobilo svoj pomen. Njegova

vhoda za invalide v dom krajevne skupnosti, sanacija

obogatitev pa bo zagotovo tudi izdelava prostora za

otroškega igrišča in prepotrebna prenova ceste, ki

druženje.

povezuje zaselka Marno in Brdce.

Prispevek nam je poslal bralec Franc Kovač.
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CSD

Vsebino pripravlja Center za socialno delo

Razveza zakonske zveze/razpad izvenzakonske skupnosti, ureditev
vprašanj za zaupanje otroka v varstvo in vzgojo, določitev preživnine in stikov

Težave v družinskih in partnerskih odnosih
Avtorica: Mirjana Kellner

Ko se razideta, nista več partnerja, še vedno pa ostaneta
starša skupnemu otroku, zato se v tem delu ne bi smel
spremeniti odnos do otroka. Še vedno morata otroku nuditi
varnost, oporo in medsebojno sodelovati.
CSD staršema na predhodnem svetovanju nudi pomoč, da se
dogovorita o vseh pomembnih vprašanjih za varstvo koristi
otroka, o zaupanju otroka v varstvo in vzgojo, o določitvi
preživnine in stikih. V postopku CSD povabi, da svoje mnenje
in želje poda tudi otrok (če jih je sposoben izraziti glede na
starost, zmožnosti … ), saj se odločitve, kje bo živel, kako bo
imel stike z drugim staršem, tičejo predvsem njega.
Če se starša ne sporazumeta na predhodnem svetovanju,
jima CSD predstavi mediacijo kot obliko pomoči pri sklepanju
sporazuma in ponudi možnost vključitve v družinsko mediacijo pri CSD. Vse te storitve in pomoči so na CSD brezplačne.

Pogosto je tako, da se par zaljubi, načrtuje skupno življenje,
poroko … in na neki točki začne živeti skupaj v zakonski ali
izvenzakonski skupnosti. Med njima je naklonjenost, povezanost in želja, da bi ljubezen trajala večno.
Morda se zgodi, da nekega dne ugotovita, da ne izpolnjujeta
potreb drug drugega, da se ne dopolnjujeta in da se ne razumeta. Občutita stres, nastane praznina in odtujenost. Takrat
imata dve možnosti: da se pogovorita, slišita potrebe drug
drugega, spregovorita o bolečini ter razrešita nesoglasja,
prepire ali da ostaneta tiho in si mislita vsak svoje. Morda
se prepiri stopnjujejo. Nekako ne vidita smisla v skupnem
življenju, kar povzroča stres in odtujevanje. Odnos se zamaje
in postane tvegan. Nastopi trenutek, ko ugotovita, da se ne
pogrešata več in prideta do odločitve, da gresta narazen.
Prepiri niso nič nenavadnega. Pomembno je le, da partnerja
v pravem trenutku odreagirata, da prepoznata potrebe in
stiske ter spregovorita. Bistvo dobrega partnerskega odnosa
je, da partnerja čutita medsebojno naklonjenost, da imata
spoštovanje drug do drugega, čustveno vez ter da ves čas
komunicirata. Če tega ne zmoreta sama, obstaja pomoč
strokovnjakov in terapevtov.
Posameznik, ki je v stiski, se lahko vedno obrne na center
za socialno delo (nadalje CSD), kjer se v okviru storitve prve
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CSD

Vsebino pripravlja Center za socialno delo

socialne pomoči pogovorimo, pregledamo možne oblike
pomoči in skupaj naredimo načrt, ki bi družini, paru ali posamezniku pripomogel pri razreševanju težav.
Ko je edina misel in odločitev para, da gresta narazen, in
nimata skupnih mladoletnih otrok, se postopek razveze
zakonske zveze ureja pri notarju (kot sporazum) ali na
sodišču.
V primerih, ko se razideta partnerja, ki imata mladoletne
otroke, se postopek razveze oz. razpada skupnosti vedno
začne na centru za socialno delo. Družinski zakonik torej
določa, da starši, ki imajo skupne mladoletne otroke, uradni
postopek za razvezo zakonske zveze oz. razpad izvenzakonske skupnosti in ureditev vprašanj za varstvo koristi
otroka (zaupanje otrok v varstvo in vzgojo, določitev stikov
in preživnine) začnejo na CSD v okviru naloge predhodnega svetovanja. V obravnavo na predhodno svetovanje se
vključijo z vlogo, ki jo dobijo na CSD (zaprosilo za vključitev
v predhodno svetovanje).
CSD nadalje z vabilom povabi starša oz. partnerja na pogovor. V obravnavi vedno preverimo, ali je njun odnos omajan
do te mere, da je zveza nevzdržna, ali morda še obstaja
možnost za ohranitev zveze. Pomembno je, da znata razmejiti med starševstvom in partnerstvom.

V kolikor je sporazum med staršema dosežen in CSD poda
oceno/mnenje, se zapiše zapisnik in obravnava je končana. CSD staršema ponudi pomoč in usmeritve pri sestavi
sporazuma za sodišče, lahko pa se starša obrneta tudi na
odvetnika ali notarja. Starša svoj sporazum kot predlagatelja
posredujeta na Okrožno sodišče v Ljubljano. Po prejemu predloga sodišče predlagateljema izda sklep za plačilo sodne
takse in v postopku preveri, če je sporazum v korist otrok ter
izda sklep oz. sodno poravnavo. Postopek je s tem zaključen.
Za pare, ki so poročeni, 96. člen Družinskega zakonika
določa, da sodišče razveže zakonsko zvezo na podlagi sporazuma zakoncev, če sta se sporazumela o varstvu, vzgoji in
preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih in če sta predložila v obliki izvršljivega notarskega zapisa sklenjen sporazum
o delitvi skupnega premoženja, o tem, kdo od njiju ostane
ali postane najemnik stanovanja, in o preživljanju zakonca,
ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen.
Pri razvezi/razpadu se žalost pogosto meša z jezo, zato
starši ne smejo pozabiti, da je za otroka pomembno da ga
ne obremenjujeta z razvezo, razpadom, da ga pomirita z
besedami »še vedno boš imel očeta in mamo«, da otrok ni
žrtev ločitve.
Problem nastane, če se starša na CSD v okviru predhodnega svetovanja ali na mediaciji na CSD ne sporazumeta,
če nimata uvida v koristi otroka, če otrok postane žrtev razveze in žrtev čustvene zlorabe staršev, če je v družini nasilje,
alkoholizem ...
So primeri, ko starši v razveznih postopkih otroke uporabljajo
za maščevanje partnerju. Starš, ki svojemu otroku želi dobro,
tega ne počne, saj otroku nalaga preveliko breme in daje

slabo popotnico za življenje. V takšnih primerih so postopki
na sodišču dolgotrajni in stresni.
Pri odločanju (če med staršema ni sporazuma) sodišče
zaprosi za mnenje center za socialno delo. CSD ponovno
začne z obravnavo družine (razgovori s starši, otroci, obisk
na domu …) ter za sodišče izdela poročilo in mnenje. V obravnavi se zasledujejo otrokove pravice in koristi. Starša imata
tudi v tem delu možnost, da se na CSD sporazumeta in skleneta dogovor ali se vključita v mediacijo na sodišču.
V kolikor dogovor med njima še vedno ni možen, o »usodi«
otroka in družine ne odločata starša, temveč sodišče. Celotna
družina je v dolgotrajni stresni situaciji in lahko si mislimo,
kako je to škodljivo za zdravje vseh, predvsem pa slabo vpliva
na čustveni razvoj otroka.
Zapis zaključujem z razmislekom za vse starše in pare: otroci
naj ne bodo vaši »terapevti« in naj ne bodo sredstvo za maščevanje partnerju. Upoštevajte načelo otrokove koristi in
njihove pravice. Predvsem pa ohranite spoštovanje do partnerja, tudi bivšega, komunicirajte, imejte dobre namene in
vsak dan skrbite za dobre medsebojne odnose.
Vsaka končana zgodba pomeni tudi nov začetek.
Avtorica: Barbara Jerman

Zahvala: Humanitarnost
ne pozna meja
V imenu celotne ekipe CSD Zasavje se iskreno zahvaljujemo
Rotary klubu Medana - Goriška in gospodu Milanu Černjaku
za njihovo dobrodušno in srčno pobudo, preko katere so bili
obdarjeni trije mladostniki v občini Hrastnik.
Za donacijo Rotary kluba Medana - Goriška smo namreč v
sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi zavodi predlagali tri
šolarje, ki so dobili povsem nove prenosnike, s katerimi se je
omogočilo lažje opravljanje dela v okviru šolskih obveznosti
in predvsem šolanje na daljavo. Prenosnika je za uporabo
pripravil gospod Mirko Mastnak. Rotary klub Medana Goriška pa je prav tako obdaril srednješolko z najnujnejšimi
kosi oblačil po njeni izbiri.
Rotary klub Medana - Goriška in gospod Černjak dokazujeta,
da humanitarnost ne pozna meja in da se vsi zavedamo
in cenimo svoje korenine. Zato se jim še posebej zahvaljujemo za nadvse dobrodošlo pobudo in za darovano pomoč.
Gospodu Mirku Mastnaku pa iskrena hvala za napotke,
predloge, pripravo in pomoč pri vzpostavitvi prenosnikov
v domačem okolju.
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GLASBENA ŠOLA

Vsebino pripravlja Glasbena šola Hrastnik

Avtorica: Tjaša Šketako Razpotnik

Kultura. Vsak dan.

Domoznanstvo –
zgodovina je naša mati

Februar je mesec, v katerem se ne da zaobiti našega kulturnega praznika, našega velikega Franceta Prešerna in hkrati
vseh pripadajočih dogodkov ter seveda proslav. Pa vendar.
Kaj je kultura? Kaj je glasba? Redko kdo pozna njuno »definicijo«, vsi pa z njima živimo in ju živimo.

Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik in Občina Hrastnik se zavedata, da je ena izmed najpomembnejših nalog tudi zbiranje
domoznanskega gradiva.

Priporočamo
Štefan, Anja:
Zajčkova hišica
Lokacija: Oddelek za mladino,

Domoznanska dejavnost obsega zbiranje, hranjenje, obdelavo in prezentacijo gradiva, ki se po vsebini ali po izvoru
nanaša na območje občine Hrastnik.

Slavnostni govornik na proslavi ob slovenskem kulturnem
prazniku v Delavskem domu Hrastnik, Matjaž Drevenšek, je
dejal: »Ali bi lahko preživeli brez kulture? Najbrž bi. Vendar
bi bili v srcu osiromašeni.« Ravno kultura je tista, ki je vlivala
upanje v najhujših časih slovenskega naroda in ki obuja spomine na naš bit, na naše korenine. Zato ne smemo pozabiti
na naš jezik, našo umetnost, naš izvor in tudi na odnose, ki
jih gojimo. Vsak dan.
Nekateri naši učenci so sodelovali pri mozaiku osnovnošolske
proslave, nekateri se tudi pripravljajo na tekmovanja, spet
drugi pa enostavno radi obiskujejo našo glasbeno šolo in
nekateri izmed njih so že zdaj člani različnih kulturnih društev,

KNJIŽNICA

Vsebino pripravlja Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik

leposlovno gradivo
Zvrst: slikanica; za šolske otroke (5−10 let)
Strani: 31
Leto izdaje: 2021
Založba: Mladinska knjiga

V letošnjem letu si bomo v Knjižnici Antona Sovreta v sodelovanju z Občino Hrastnik prizadevali dopolniti zbirko
monografskih publikacij območja občine Hrastnik. Zbirka
je namenjena proučevanju domoznanstva in priložnostnim
razstavam.
kjer se prepletajo zgodbe in znanje amaterjev ter profesionalcev. Vsem pa je cilj isti: druženje, pridobivanje znanja,
nastopanje ... kultura!
Bodimo kulturni.

Odlična slikanica dveh izjemnih umetnic Anje Štefan in Hane Stupica pripoveduje o prijateljstvu. Vsak od nas se kdaj znajde v stiski in kako dobro
je, če si pomagamo, ko je težko. S kakšno naklonjenostjo, dobrosrčnostjo
ter odločnostjo gozdne živali pomagajo zajčku, ki mu je nevihta zalila hišico. Kakšna skupnost, kakšno veselje in kakšna moč … Avtorica je prejemnica nagrade Prešernovega sklada za leto 2022, knjiga je prejela znak
kakovosti zlata hruška.

Na vas se obračamo z željo, da nam pomagate dopolniti
želeno zbirko. V kolikor posedujete stare knjige, ki se vsebinsko
navezujejo na Hrastnik, vas prosimo, da nas o tem obvestite.
Dogovorili se bomo o pogojih hranjenja v naši domoznanski
zbirki. Zbirka starih monografij bo z vašo pomočjo obogatila
ponudbo splošne zbirke z drugačnostjo.

Johnson Debeljak, Erica:
Devica, kraljica, vdova, prasica
Lokacija: Oddelek za odrasle,

Veseli bomo vašega sodelovanja.

leposlovno gradivo
Zvrst: avtobiografska literatura
Strani: 273
Leto izdaje: 2021

Ali ste vedeli ...
... da imamo v knjižnici stripoteko?

Založba: Mladinska knjiga
Delo je avtobiografska pripoved ameriške avtorice, od leta 1993 zaradi
ljubezni živeče v Sloveniji, ki se po smrti moža Aleša Debeljaka v prometni
nesreči sooča ne le s strahotno bolečino ob izgubi najbližjega, temveč tudi
s spremenjenim odnosom prijateljev in znancev, ki imajo do nje kot vdove
specifična pričakovanja. Svojo osebno izkušnjo preplete z zgodbami zgodovinskih vdov in se neustrašno sooči s tabuji smrti in vdovstva v sodobni
družbi. Knjiga je prejela veliko nagrado slovenskega knjižnega sejma za
naj knjigo leta 2021.

Bagola, Aljoša:
Srečo, prosim
Lokacija: Oddelek za odrasle,
strokovno gradivo

Večina čez 300 izvodov obsežne zbirke je namenjena otrokom
in mladostnikom, ki lahko posežejo po zgodbah o Asterixu
in Obelixu, Srečnem Luki (Lucky Luke), Tintinu, Snoopyu,
Garfieldu, Pasjem možu (Dog man) … Od slovenskih avtorjev v njej najdejo stripe Mikija Mustra in njegove junake
Zvitorepca, Lakotnika in Trdonjo, stripe Marjana Mančka,
Ivana Mitrevskega itd. Odrasli pa lahko poleg tujih stripov
(npr. Alan Ford) izberejo še slovenske stripe Tomaža Lavriča,
Zorana Smiljanića, Izarja Lunačka in drugih. Vabljeni!
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Zvrst: priročnik
Strani: 348
Leto izdaje: 2021
Založba: Mladinska knjiga
Aljoša Bagola, slovenski kreativni direktor in avtor uspešnice Kako izgoreti
in vzeti življenje v svoje roke, se v novi knjigi zakoplje v raziskovanje nadvse
izmuzljive in težko dosegljive sreče. Pri tem ugotavlja, da naša sreča v
resnici ni odvisna od tega, kako uspešni smo v posnemanju uspeha drugih,
ampak predvsem od poguma in odločenosti, da se soočimo tudi s svojimi
temnimi platmi in jih zdravo priključimo svoji celovitosti. Le tako lahko odkrijemo in uresničimo svojo edinstvenost – svoje bistvo.
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KRC

Vsebino pripravlja KRC Hrastnik

Vsebino pripravlja Zdravstveni dom Hrastnik

KRC Hrastnik uspešen pri pridobivanju evropskih sredstev

Zdravstveni dom Hrastnik del konzorcija

Javni zavod za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik
(KRC Hrastnik) je konec lanskega leta uspešno kandidiral
na 2. prijavnem roku Nacionalne agencije Movit, ki skrbi
za izvajanje programov prostovoljstva v okviru programa
EU Evropska solidarnostna enota. Odobren je bil projekt
prostovoljstva v višini dobrih 37 tisoč evrov.

Zdravstveni dom Hrastnik se je uspešno vključil v konzorcij
projekta »Podpora in izobraževanje bolnikov s Parkinsonovo
boleznijo in njihovih svojcev ter strokovne in laične javnosti
s poudarkom na demenci«.
V konzorcij so vključeni nosilec projekta Društvo Trepetlika
– društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami, mariborski dom za starejše Dom pod
gorco, Splošna bolnišnica Celje in Zdravstveni dom Hrastnik.
Na razpisu je projekt prejel vse možne točke.

Direktor KRC-a Hrastnik Miha Mirt je ob tem povedal, da so
projekti prostovoljstva nadaljevanje dobre prakse, ki jo je
v preteklosti samostojno izvajal Mladinski center Hrastnik.
Odobreni projekt bo omogočal razširitev teh praks še na
ostale dejavnosti (kulturo, šport in turizem), ki jih javni zavod
izvaja. Hkrati je dodal, da je to logično nadaljevanje usmeritve delovanja zavoda v projekte mednarodnih integracij in
odlična dopolnitev obstoječega programa, ki ga zavod že
izvaja, med drugim projekta Europe Direct Zasavje. Hkrati
sovpada z usmeritvijo Občine Hrastnik, saj se ponaša z
nazivom 'Prostovoljstvu prijazna občina'.

komisije ter sofinanciranje izgradnje atletske steze s strani
Fundacije za šport.

V lanskem letu je bil to tretji odobreni projekt financiranja.
Prva dva sta bila Europe Direct Zasavje s strani Evropske

Izvajanje projekta bo potekalo med februarjem 2022 in
avgustom 2023.

Avtorica in foto: Jasmina Janjić

Hrastniški in dolski osnovnošolci poskrbeli,
da se sliši njihov glas
V preteklih dveh letih je bilo dosedanjim mladim dosti
odvzeto. Druženja je bilo malo, nepričakovano so bili
prisiljeni na šolanje na daljavo, obenem pa so zamudili
marsikatero izkušnjo, ki bi jo skozi šolo doživeli. Evropska
komisija se je med drugim tudi zaradi tega odločila, da
letošnje leto proglasi za Evropsko leto mladih. Tako smo jih
na točki EUROPE DIRECT Zasavje vključili v soodločanje o
naši prihodnosti in s tem v Konferenco o prihodnosti Evrope.
Konferenca o prihodnosti Evrope je vrsta razprav, ki jih
vodijo državljanke in državljani, kot je zapisano na strani
Evropske komisije. Je prvi tovrsten dogodek: kot velik vseevropski demokratični projekt z razpravami, ki jih vodijo
državljanke in državljani, ljudem iz vse Evrope omogoča, da
delijo svoje zamisli in sodelujejo pri oblikovanju naše skupne
prihodnosti. Konferenca poteka v obliki inovativne večjezične
digitalne platforme, prek katere lahko vsak Evropejec deli
svoje zamisli, ter v obliki nacionalnih in evropskih državljanskih forumov. O prispevkih državljanov se nato razpravlja
na plenarnih zasedanjih. Konferenca predstavlja nov javni
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ZDRAVSTVENI DOM

forum za odprto, vključujočo in pregledno razpravo z
državljani in državljankami o številnih ključnih prednostnih
nalogah in izzivih.
V februarju smo v Osnovni šoli narodnega heroja Rajka
Hrastnik, v Hrastniku in na Dolu, izvedli večje število delavnic, v katere smo želeli vključiti zadnjo triado učencev. So
namreč med tistimi, ki so polni idej, domišljije in imajo svež
pogled na svet. Obenem pa so na takšni točki, kjer že razmišljajo o življenju, ki se dogaja okoli njih. Debatirali smo o
dveh tematikah. Nekaj razredov smo povprašali o šolanju
na daljavo ter kaj bi si želeli, da bi se izboljšalo oziroma
olajšalo. Spet drugi so razmišljali o zelenem Zasavju, kako
bi pri tem lahko posamezniki pripomogli in kakšni poklici bi
se lahko po njihovem oblikovali na tem področju.

Namen projekta je izobraževanje obolelih s Parkinsonovo
boleznijo in njihovih svojcev ter strokovne in laične javnosti
o demenci, ki vpliva na življenje obolelih s Parkinsonovo
boleznijo. »Strokovnjake s tega področja bomo v prihodnje
večkrat gostili v Hrastniku in se tako imeli priložnost izobraziti
in osvestiti tako o Parkinsonovi bolezni kot tudi demenci ter
o vplivu ene na drugo. Znanje s tega področja je redko in
veselimo se, da bomo gostili vrhunske strokovnjake, ki bodo

obe bolezni in njune vplive predstavili ne samo strokovnjakom, ampak tudi širši javnosti,« so o projektu povedali v
Zdravstvenem domu Hrastnik.

NE POZABITE
BREZPLAČEN ODVOZ DO ŠTIRIH
KOSOVNIH ODPADKOV VSAK PRVI
DELOVNI PONEDELJEK V MESECU

KOMUNALA HRASTNIK
03 56 42 310
BREZPLAČNO SPREJEMANJE
KOSOVNIH ODPADKOV OBČANOV
OBČINE HRASTNIK PA JE NA
ODLAGALIŠČU UNIČNO.

PON, TOR, ČET IN PET OD 7. DO 15. URE
SRE OD 7. DO 17. URE
SOB OD 9. DO 13. URE

Mladi so se kar hitro vključili v razmišljanje in nanizali
marsikatero idejo. Te smo na koncu zbrali in posredovali
v razpravo za naslednje plenarno zasedanje konference.

Hrastov list št. 35

•

Maj 2022

•

31

PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCA

Vsebino pripravlja OŠNH Rajka Hrastnik

Vsebino pripravlja OŠNH Rajka Hrastnik

PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCA

Avtorici: Ela Ramšak in Nika Mijatović, 9. A

8. januar – dan šole
8. januar, za večino učencev po celi Sloveniji čisto običajen
šolski dan, a za nas in našo šolo prav poseben praznik. Kot
vsi vemo, naša šola nosi ime po Jožetu Menihu - Rajku. Jože
Menih − Rajko Knap (partizansko ime) se je rodil 23. 4. 1922
v Hrastniku in umrl 8. 1. 1945 na Osankarici. Njegova rojstna
hiša je stala na mestu današnje trgovine Spar, kjer lahko
danes opazimo spominsko ploščo, v spomin Rajku in njegovi
rojstni hiši. Osnovno šolo je obiskoval v Hrastniku, gimnazijo
naprej v Celju in v Mariboru. Zaradi politične aktivnosti bi bil
skoraj iz nje izključen, zato je raje odšel v Ljubljano. 1941. leta
se je kot prostovoljec vključil v jugoslovansko vojsko (partizani). Poleg vsega ostalega se je tudi kulturno udejstvoval,
npr. pisal je gledališke ocene, sodeloval pri legalnem skojevskem časniku Slovenska mladina, v Hrastniku predaval
mladini. Za narodnega heroja je bil imenovan 27. novembra
leta 1953 in naša šola je po njem dobila ime.

mase oblikovali endemične gekone, ki jih lahko opazimo na
toplih Kanarskih otokih, in plesalke flamenka. Z njimi sva se
tudi pogovarjali in bili sva zelo presenečeni, koliko že vedo
o našem narodnem heroju Rajku.
Učenci tretjega razreda so izdelovali skupni koledar. V
koledarju so predstavili značilnosti Portugalske, ki jih bo
spremljala celo leto. Poslušali sva kar nekaj predstavitev in
bili nad predstavljenim zelo navdušeni. Učenci in tudi midve
smo se resnično veliko naučili o značilnostih Portugalske.
Četrtošolci vseh razredov z Dola in Hrastnika so zidove
šolskega hodnika v nadstropju, v katerem imajo matične
učilnice, napolnili s pesmijo in ilustracijami, ki so jih ustvarili
skupaj z vrtcem.

Učenci smo imeli na dan šole dan s posebnimi vsebinami.
Letošnja tema je bila Evropska vas, zato je vsak razred na
šoli na različne načine predstavil eno ali več držav članic EU.

Učenci enega oddelka šestega razreda so predstavljali
Kosovo, drugi oddelek je izdelal in izobesil zastave, tretji
oddelek je predstavil športnike po celi EU. Prijazni učenec
nama je tudi nekaj športnikov po pouku lepo predstavil.

Če začneva pri najmlajših. Naši prvošolčki so si izbrali državi
Francijo in Španijo. Izdelali so prekrasna plakata, iz umetne

Sedmošolci so raziskovali Veliko Britanijo in Nemčijo ter
čudovito od zunaj in znotraj okrasili učilnico z zanimivostmi

o navedenih državah. Drugi oddelek se je osredotočil na
Francijo in prav tako lepo okrasil učilnico.
Devetošolci smo po skupinah izdelovali plakate in si jih
predstavljali. Predstavili smo Portugalsko, Španijo, Italijo in
Francijo. Naučili smo se tudi značilne plese predstavljenih
držav. Drugi oddelek devetošolcev je na hodniku zaigral in
zapel Odo radosti – himno Evropske unije.
Zaradi pomanjkanja časa žal nisva obiskali vseh oddelkov,
a sva si njihove izdelke lahko natančno ogledali po hodnikih
naše šole. Hodniki in učilnice naše šole so res nekaj posebnega. Na kratko in zelo iskreno lahko rečeva, da so se vsi
razredi šole zelo potrudil in vsi skupaj smo preživeli čudovit
dan šole, hodnike in učilnice šole pa smo naredili zanimive
in poučne ... drugačne.

Avtor: TK

Proslava Slovenščina brez meja
ob slovenskem kulturnem prazniku
Učenci OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik so tudi letošnjo
proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku pripravili na
poseben način. Premierno so jo predvajali v petek, 4. 2.,
ko je imela predmetna stopnja dan s posebnimi vsebinami
v spomin na našega pesnika Franceta Prešerna. Scenarij
proslave je napisal učitelj Tadej Kralj, za montažo pa je poskrbel Matic Laneger.
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To, da je proslava virtualna, je v teh časih že nekaj povsem
običajnega, je pa posebna v nečem drugem. Devetošolca
Alina Tržan in Blaž Majcen se pogovarjata o rabi slovenščini med mladimi in ugotavljata, da je njihova slovenščina
vse prevečkrat preplavljena s prevzetimi besedami, zlasti
iz angleščine. Druga skrajnost pa so ljudje, ki skrbijo za čist,
puristično naravnan jezik. Le čigava stran je potem prava?
Spoznala sta, da je bila podobna situacija že v 19. stoletju,
kar je jasno razbrati iz Prešernove pesmi Nova pisarija.

Pekinga, Clevelanda in Pariza. Javili so se nam še izseljenci
in njihovi potomci iz Kanade, in sicer z vzhodnega in zahodnega predela države. Proslavo so popestrile glasbene točke
in deklamacije učencev matične in podružnične šole. S svojimi glasbenimi nastopi pa je sodelovala tudi Glasbena šola
Hrastnik.

Posebnost proslave so tokrat posamezniki in posameznice,
ki so prijazno privolili v skupno sodelovanje. Interpretacijo
odlomkov iz pesmi Nova pisarija je na izjemen način izvedla
naša sokrajanka Lara Jerkovič, študentka AGRFT. Himno je
zapela kanadska Slovenka Tatjana Smrekar, članica Vokalne
skupine Plamen, ki jo vse od ustanovitve vodi Marija Ahačič
Pollak. V povezovalnem programu so zajeti lektorji slovenskega jezika in njihovi študentje iz Romunije, Moskve,

Učenca Alina in Blaž sta tako dobila odgovor na vprašanje,
ali Prešerna in naš jezik ter njegove posebnosti poznajo tudi
izven našega etničnega ozemlja. Njuno veliko spoznanje je
bilo, da naš jezik in kultura resnično ne poznata meja in da
se doma tega premalokrat zavedamo. Na koncu proslave
nas je ravnateljica Polona Dolanc opomnila na vrednote, na
katere moramo biti v današnji družbi še posebej pozorni, in
nam zaželela prijeten podaljšan vikend.
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RRA

Ustanovljen Svet županov
premogovnih regij Zasavje in SAŠA

Mini razstava
preteklih festivalov
so bile storjene v preteklosti,« je opozoril direktor RRA Zasavje in dodal, da je treba v največji
možni meri izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja
Mehanizem za pravični prehod.
Župan občine Hrastnik Marko Funkl je v imenu
občin zasavske regije povedal, da morajo vsa
odgovorna ministrstva enotno vključevati vse
lokalne skupnosti. Izpostavil je izgradnjo primerne infrastrukture – predvsem cestne, to
je ključnega pomena pri privabljanju novih
investitorjev. Ne želi, da se v Zasavju storjene
napake takratne politike ponovijo v Šaleški
dolini. Zato je potrebna odločna drža, da ne
bo v Šaleški dolini nekoč podobna slika, kot je
danes v Zasavju.

Župani premogovnih regij in direktorja razvojnih agencij
so 9. marca 2022 v Velenju podpisali sporazum o ustanovitvi Sveta županov premogovnih regij SAŠA in Zasavje.
Premogovni regiji poleg rudarske tradicije združuje tudi
skupni interes za uspešno izvedbo pravičnega in družbeno sprejemljivega prehoda v sklopu izstopa iz premoga.
Direktor Regionalne razvojne agencije Zasavje Jani
Medvešek je ob tem izpostavil, da se morajo pri razvoju
regij upoštevati mnenja in potrebe ljudi iz posamezne

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je
v imenu občin savinjsko-šaleške regije poudaril, da so izzivi na področju energetike izjemno
veliki in da so pri prestrukturiranju tvorno
povezovanje, iskanje sinergij in skupni interesi še toliko
pomembnejši. Nujna je čimprejšnja zagotovitev finančnih
virov za pravični prehod regij (Sklad za pravični prehod,
Sklad za podnebne spremembe, Načrt za okrevanje in
odpornost) in takojšnje sprejetje zakonodaje, ki bo ta prehod
omogočala (Zakon o prestrukturiranju regij, Zakon o zaprtju
Premogovnika Velenje). Poudaril je še, da je nujno imenovanje nacionalnega koordinatorja za pravični prehod, ki bo
vezni člen med regijama in državo.

na državni kot na evropski ravni, pa bo tudi ena glavnih
nalog Sveta županov premogovnih regij.«

Podpisniki si bodo tako med drugim prizadevali za čimprejšnje sprejetje območnih načrtov za izstop iz premoga,
za sistem upravljanja pravičnega prehoda, ki mora izhajati iz regij, za zagotovitev finančnih virov in zakonodaje
pravičnega prehoda, izgradnjo primerne infrastrukture za
obe regiji in upoštevanje skupne vizije, kot jo opredeljuje
strategija za izstop iz premoga − podpora razvoju energetike, gospodarstva, človeških virov, socialne infrastrukture in
sanaciji degradiranih površin.

V času februarskih šolskih počitnic sta Mladinski center
Hrastnik in OZPM Hrastnik za najmlajše pripravila zabaven
ustvarjalni program.

Dan za spremembe

Po zapiranju rudnikov v Zasavju je zasavska regija izgubila
več kot 5.000 delovnih mest in ima enega najnižjih BDP na
prebivalca v Sloveniji. »Poleg tega ni bila zaključena niti prostorska in okoljska sanacija, zato moramo sedaj − morda je to
ena zadnjih priložnosti − v čim večji meri odpraviti napake, ki
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Mladinski center je pripravil dinozavrsko ustvarjalnico,
na kateri so se udeleženci odpravili na popotovanje v
pradavnino. Izdelovali so skoraj čisto prave arheopterikse, elazmozavre in njihove sorodnike ter z njimi naselili
Dinozavrijo. Počitniški teden so zaključili v slogu prihajajočega pustnega rajanja, s kreativno delavnico izdelovanja
unikatnih pustnih mask.
Občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik pa je otroke
peljala v Mišin dol, kjer so se v naravi družili s konji, jih oskrbeli, nahranili ter izvedeli o njih marsikaj zanimivega. Mišin
dol je že stalnica počitniških dogajanj in nekateri otroci so v
tem času s konji postali pravi prijatelji. Znanstva pač naredijo
svoje. Tudi rekreacije ni nikoli preveč, zato so obiskali bazen.
Ob koncu počitniškega tedna pa so si ogledali predstavo
Čudežna omara v izvedbi Zavoda Enostavno prijatelji iz
Ljubljane.

Direktorica Razvojne agencije savinjsko-šaleške regije
Biljana Škarja je povedala, da jo zelo veseli, da je prišlo do
podpisa tega sporazuma in do formaliziranja sodelovanja,
ki se je pravzaprav začelo že pred leti. Od leta 2019 dalje, ko
smo postali enotna pilotna regija, še intenzivneje sodelujemo
v sklopu procesa prestrukturiranja.
Sporazum so podpisali župan Občine Hrastnik Marko Funkl,
v imenu župana Občine Litija Francija Rokavca − podžupanja
Lijana Lovše, župan Občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar,
župan Občine Šoštanj Darko Menih, županja Občine Trbovlje
Jasna Gabrič, župan Mestne občine Velenje Peter Dermol,
župan Občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan, župan Občine
Ljubno Franjo Naraločnik v imenu občin Zgornje Savinjske
doline (Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica
ob Savinji in Solčava), direktorica Razvojne agencije savinjsko-šaleške regije mag. Biljana Škarja in direktor Regionalne
razvojne agencije Zasavje Jani Medvešek.

Počitnice

Prostori Mladinskega centra Hrastnik, natančneje hodnik pri
vhodu, je popestrila razstava fotografij. Živahne, pripovedne
in divje podobe na fotografijah nas popeljejo čez pestro
festivalsko dogajanje preteklih let. Spomine boste tako lahko
obujali ob fotografijah filmskega festivala Kamerat, festivala
Rdeči revirji, Hi festivala, Slovenske note, Hrastkovega dneva,
Hrastnik Traila in koncertov. Novost je tudi stena-tabla, kjer
mladi lahko izrazijo svoje želje, pobude, občutke in predloge.

regije: »Da se bo naš skupni glas čim bolje slišal tako
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Vsebino pripravlja Mladinski center Hrastnik

Mladinski center Hrastnik se je tudi letos pridružil vseslovenski
prostovoljski akciji Dan za spremembe. Akcija je nastala z
namenom spodbujanja ljudi, da aktivno pristopijo k odzivanju na potrebe svoje skupnosti. Na ta dan se lotevamo
konkretnih dejanj, s katerimi izboljšujemo življenje v svojem
okolju in v širši družbi.
V petek, 8. aprila, so mladinci tako zavihali rokave in počistili okolico mladinskega centra, presadili rože in uživali v
druženju.
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Vsebino pripravlja Vrtec Hrastnik

Vsebino pripravlja Vrtec Hrastnik

Avtorica: Maja Petan Majcen

Avtorica: Mojca Perić, ravnateljica vrtca

Olimpijske igre in domovinska vzgoja pri najmlajših

Panjske končnice za hrastniške čebelice

Ljudje smo del družbenega okolja, v katerem rastemo, živimo
in delujemo. Da bi otroci lahko sodelovali z okoljem, vplivali
nanj in ga pozneje v življenju tudi spreminjali, morajo postopoma spoznavati bližnje družbeno okolje in hkrati dobivati
vpogled v širšo družbo, kar pomeni tudi v kulturno življenje.
Kultura pa smo ljudje. Kako najmlajšim približati kulturo?
Praznik? Državne simbole? Šport?

V sklopu projekta Erasmus+ Vsi smo eno, varuj zeleno in slovenskega tradicionalnega zajtrka smo Zmajčki v mesecu
novembru spoznavali svet čebel. Seznanili smo se s čebeljimi
izdelki in njihovimi zdravilnimi učinki na naše zdravje.
Preko PowerPoint predstavitve smo podrobno spoznali življenje čebel, njihov življenjski prostor, zgradbo čebele ter njene

Letošnji februar je imel z aktualnim dogajanjem – zimskimi
olimpijskimi igrami − še dodano vrednost. Po zaslugi uspehov
naših športnikov smo bili večkrat priča predvajanju slovenske
himne preko televizijskih sprejemnikov, spleta. Naša zastava
je bila izobešena kar nekajkrat. Tudi na ulicah Hrastnika so
bile izobešene zastave – ob prazniku, na našem vrtcu pa
visi ves čas. Če otroka spodbudiš k opazovanju, si marsikaj
zapomni.
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Z zanimanjem smo se odzvali povabilu na obisk in ogled
hrastniškega čebelarskega doma. Tamkajšnji predsednik
društva nam je povedal veliko zanimivosti o naši avtohtoni
krajnski čebelici. Seznanil nas je s potekom pridelave medu
in razvoju čebel od jajčeca do odrasle čebele. Pokazal nam
je zaščitno čebelarsko obleko s pokrivalom in rokavice, ki jih
uporabljajo pri svojem delu.

najmlajših so vsak dan spretnejši, roke in noge pridobivajo
na moči, vztrajnosti. Na obrazih otrok se zrcalijo nasmehi
ponosa ob vsakokratnem uspehu, ko premagajo novo oviro.

Avtorica: Mirjam Rupar

Avtorica: Mojca Perić, ravnateljica vrtca

Od ideje do končnega
izdelka

115. obletnica Vrtca
Hrastnik

Vsebine aktivnosti v vrtcu potekajo s povezavami med področji. Gibanje smo povezali z družbo in se podali na sprehod do
Delavskega doma Hrastnik. Slike v galeriji niso bile primerne
za najmlajše, zato smo si ogledali fotografsko razstavo na
pročelju delavskega doma, kjer so otroci navdušeno prepoznavali motive s slik. Med sprehodom smo, seveda, opazovali
okolico, poimenovali in prepoznavali objekte in se, že nekoliko
utrujeni, razveselili stavbe vrtca, kamor smo se vrnili.

Priskrbeli smo lesene deščice, barvo in čopiče. Motivacije
za ustvarjanje nam ni manjkalo. Nad dejavnostjo smo bili
navdušeni in prepričani, da bomo s svojim trudom ustvarili
nova domovanja za vse čebelice v našem kraju. Za slikanje
smo si vzeli čas; na deščice smo upodobili različne cvetlice,
čebele ter motive iz narave. Končane izdelke smo razstavili
v garderobi našega vrtca.

Vrtec Hrastnik letos obeležuje 115. let obstoja in v vrtcu smo
se odločili, da ta jubilej obeležimo nekoliko drugače. Naši
zaposleni bodo v lokalnem okolju prostovoljno izvedli 115
dobrodelnih dejanj čez celotno koledarsko leto 2022. Naša
dobrodelna dejanja bodo vključevala pomoč starejšim, otrokom, pomoč drugim javnim ustanovam v obliki prostovoljstva
in še kaj. Na koncu bomo vseh 115 dobrodelnih dejanj povezali v e-zbornik in ga objavili na spletni strani vrtca.

Februar smo v skupini Žabice nadaljevali »v tem stilu,« saj
smo v mesecu kulture ponovno obiskali knjižnico in tako spet
spoznali, se naučili kaj novega. Zadnji februarski dan pa smo
vsem udeležencem naše olimpijade podelili medalje Muce
Copatarice za ves vložen trud, prizadevanje, sodelovanje
ter za spodbudo za doseganje novih uspehov.

•

lastnosti in naloge. Bili smo presenečeni nad spoznanjem,
da imajo čebele različne funkcije: čistilke, krmilke, gradilke,
stražarke, pašne čebele, matice in troti.

Sprehodili smo se do
novega mestnega
čebelnjaka, ki se
bohoti v mestnem
parku. Med ogledom so nam v oči
najprej padli barvni
panji. Porodila se
nam je ideja, da bi
lahko v vrtcu ustvarili panjske končnice.
Zmajčki smo se
odločili, da naredimo nekaj dobrega
in lepega za lokalne
čebelice.

V našem oddelku Žabice smo si zastave naredili kar sami.
Res, da so nekoliko drugačne od tistih, visečih na drogovih ob
praznikih, a učenje se nekje mora začeti. Unikatne zastave
smo poslikali s čopiči in tempero in nanje nalepili grb – nova
beseda, ki je v besednjaku najmlajših pred praznikom kulture
še nismo uporabljali. Otvorili smo svoje olimpijske igre s prav
posebnimi panogami: plezanje na in čez ovire, skoki v daljino
na podlagi, formacija kroga in sezuvanje copat. Za popolno
izvedbo predzadnje in zadnje panoge se še posebej trudimo, saj želimo, da nam do konca meseca vsem uspe. Prstki
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Da bi naši izdelki dobili svoj namen, jih je bilo treba predati
čebelarjem. V pomoč nam je priskočila organizatorka prehrane, ki se je dogovorila za ponoven obisk in oddajo panjskih
končnic. Pred čebelarskim domom so nas že čakali prijazni
čebelarji. Ogledali so si naše izdelke in nas pohvalili za trud.
Obljubili so nam, da jih bodo namestili na lokalne čebelnjake.
Zahvalili in poslovili smo se s pesmico o treh čebelah.

Dobrodošli, da v naših dobrodelnih dejanjih sodelujete tudi
vi. Ideje s predlogi o izvedbi in akcijskem načrtu sprejema
ravnateljica na svojem elektronskem naslovu ravnateljica@
vrtechrastnik.si celo leto 2022.
Veselimo se skupaj.
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Lara (v prvi vrsti prva z leve) s kolegi specializanti

Avtorica: Mateja Jecl • Foto: osebni arhiv

»Okolje nam ne sme
narekovati prihodnosti«
O Hrastničanki Lari Žekar v Hrastovem listu ne pišemo
prvič. No, pravzaprav smo že takrat, ko je za oktobrsko številko leta 2017 nastajal prispevek o medicinski
odpravi v Kenijo, na katero se je kot študentka medicine odpravljala, vedeli, da bomo o tem danes 29-letnem
dekletu zagotovo še pisali. Lara trenutno na univerzitetni kliniki v Kaliforniji (ZDA) opravlja specializacijo iz
urgentne medicine in tako sledi svojim sanjam. Je oseba
z neverjetno energijo, ki rada hodi v hribe, in čeprav je
sposobna rešiti zapletene medicinske probleme in »oživeti« človeka, pa ji, kot se rada pošali sama, ohranjanje
sobnih rastlin pri življenju nikakor ne gre. Ker se trenutno nahaja na drugi strani oceana, sva pogovor opravili
kar na daljavo.

Lara, tale pogovor opravljava na daljavo, ker se trenutno nahajaš v Kaliforniji. Razlog, da si Dol zamenjala za
Sacramento, je specializacija urgentne medicine na
Univerzitetni kliniki Davis. Kako to, da si se odločila za opravljanje specializacije v ZDA?
Glavni razlog za mojo odločitev je dejstvo, da urgentna
medicina, kot jo poznajo v ZDA, v Sloveniji ne obstaja. Sama
menim, da nam okolje ne sme narekovati prihodnosti, zato
sem, ko sem spoznala, da obstaja prav takšen način dela in
tip specializacije, ki mi povsem ustreza, čeprav na drugem
koncu sveta, brez težav spakirala kovčke in odšla. Zdravniški
poklic je izjemno zahteven in zavzema največji del življenja,
zato je še toliko bolj pomembno, da si z izbiro zadovoljen.
Kakšni so sploh pogoji za sprejem v takšen program? Si je
mesto v njem težko pridobiti?
Proces pridobitve specializacije je izjemno dolg in zahteven – lahko bi naredili celoten intervju samo o tej temi. Na
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kratko – osnovni pogoji za prijavo so opravljeni trije izpiti
USMLE (United States Medical Licensing Exam – izpit za
pridobitev zdravniške licence v ZDA, op. a.), ki jih ameriški
študenti opravijo med študijem in so del njihovega študijskega
kurikuluma. Sama sem en del opravila med študijem in del
po njem. Kot tuj študent jih moraš opraviti z odliko oziroma
biti v samem vrhu. Testi so dolgi med sedem in osem ur in
pokrivajo vsa področja medicine, najlažje bi jih opisala kot
»matura iz medicine«. Poleg tega je nujno, da imaš priporočilna pisma z ameriških kliničnih rotacij, zaradi česar sem
v letih pred prijavo v prostem času več mesecev preživela v
ZDA (Houston, Atlanta, Chicago). Vse ostalo, kar si dosegel
oz. delal v času študija in po njem, dodaja k tvoji »vrednosti«.
Ko imaš izpolnjene pogoje, se lahko prijaviš – v letu obstaja
en sam razpis specializacij, proces traja šest mesecev, med
septembrom in marcem. V ZDA obstaja (podatki za leto 2021)
273 programov urgentne medicine, razpisanih je bilo 2,840
mest, prijavilo se je 3,734 kandidatov. Od tega je le devetdeset
programov pripravljeno sprejeti tujega zdravnika, saj s(m)
o zaradi vizuma in s tem povezane dokumentacije dodatna
»liability« (večja odgovornost, op. a.) in strošek. Po prijavi programi naredijo selekcijo glede na njihove individualne pogoje,
vedno vsi stremijo k temu, da pridobijo najboljše kandidate,
skoraj univerzalno pa imajo prednost ameriški zdravniki.
Če se jim zdiš primeren kandidat, si povabljen na razgovor
– v mojem primeru je vse potekalo preko spleta, saj zaradi
pandemije ni bilo dovoljeno potovati. Običajno povabijo na
intervju med 100 in 150 kandidatov, na koncu pa izberejo med
6 in 20 kandidatov (odvisno od velikosti programa). Od vseh
zapolnjenih mest v prejšnjem letu, torej 2.840, je službo oz.
specializacijo iz urgentne medicine uspelo pridobiti zgolj 35
tujcem. Tako da ja, odgovor na to, ali si je mesto v njem težko
pridobiti, je – izjemno težko! Predvsem v tako spoštovanem
programu, kot je ta na Univerzitetni kliniki Davis.
Kako program specializacije poteka?
Specializacija iz urgentne medicine v ZDA traja tri leta. Sama
organizacija in način dela v urgentni medicini se precej
razlikuje – tukaj ni delitve na kirurško, interno in splošno
medicinsko pomoč, vse opravljaš sam in vse je del znanj
urgentnega zdravnika. Kot urgentni zdravnik tudi ne hodiš
na teren. Delo opravljaš zgolj v urgentnem centru.
V prvem letu je pomembno, da te izpostavijo urgencam z
vseh področij, zato velik del leta (približno sedem mesecev
in pol) preživiš na kliničnih rotacijah izven urgence – ortopedija, ORL, oftalmologija, internistični oddelek in predvsem v
enoti intenzivne terapije. Preostale štiri mesece in pol delaš
v urgentnem centru, kjer obravnavaš odrasle in otroke. Tam
pod stalnim neposrednim nadzorom – kar je v Sloveniji bolj
izjema kot pravilo – postopoma obravnavaš vse težje bolnike.
Čas, ki ga preživiš na urgenci, se tekom naslednjih dveh let

ali Talenti v belem. Če se malo pošalimo – je tvoje trenutno
življenje kaj podobno ameriškim serijam ali je realnost čisto
drugačna?
Realnost je vsekakor povsem drugačna. Vsekakor so dobro
prikazali kako neizučeni in naivni se vsi podamo v prvo leto
specializacije ter kako čudovito lahko razviješ svojo kariero.
Ostale dogodivščine pa so bolj plod domišljije kot resnično
življenje.

V Sacramentu je odkrila ljubezen do športnega plezanja.

podaljšuje, prav tako se viša število obravnav na izmeno, ki
jih pričakujejo od tebe, kot tudi težavnost in urgentnost stanj,
ki jih obravnavaš.
Tekom vseh treh let moraš obiskovati tudi dodatna izobraževanja – enkrat tedensko celodnevna izobraževanja in/ali
simulacije primerov ter trening posegov (intubacije, vstavitev
centralnih kanalov, re-pozicije poškodb, reanimacije itd.), vsi
imamo opravljene tudi dodatne tečaje reanimacije. Enkrat
mesečno imamo dodatna izobraževanja na področju novih
smernic in raziskav, v urgentnem centru si mentor študentom
medicine. Do konca specializacije moraš zaključiti, objaviti
in na nacionalni konferenci predstaviti tudi večji raziskovalni
projekt.
V Sacramentu boš kmalu že eno leto, še dve leti te čakata,
kajne? Kako izgleda tvoj povprečen dan ali teden? Imaš
sploh kaj prostega časa ali večino časa preživiš na urgenci?
Tako je. Čar (in eden izmed razlogov za mojo odločitev)
urgentne medicine je, da povprečnih dni ali tednov praktično ni, kar je razvidno predvsem v času specializacije. Tako
delovni čas kot lokacija se spreminjata glede na klinično
rotacijo, izmene variirajo tudi znotraj mesecev v urgentnem
centru. Če za primer vzamem rotacijo na oddelku za intenzivno medicino – tam delaš šest dni v tednu, med dvanajst in
štirinajst ur dnevno (dva tedna dnevne izmene in dva tedna
nočne), časa za počitek ali »izvenštudijske aktivnosti« praktično ni. Ko delaš na urgenci, pa delaš do osemnajst izmen
mesečno, izmene so maksimalno deseturne, gre za izmensko delo. Dovoljeno nam je delati maksimalno šestdeset ur
tedensko, saj je delo na urgenci zelo fizično in psihično zahtevno, napake se zgodijo izjemno hitro. Izmene so jutranje
med 5. in 15. uro, dopoldanske med 11. in 21. uro, poznopopoldanske od 15. do 1. ali nočne od 21. do 7. ure. V primeru
dela na urgenci je za dodatne aktivnosti časa več kot dovolj.
Ko kdo omeni urgenco, si ne moremo kaj, da se nam v misli ne
bi prikradle različne ameriške serije, kot na primer Urgenca

Kateri je bil najtežji primer, ki si ga v tem letu reševala? Kako
se spopadaš z dejstvom, da vseh ne moreš rešiti? Izgube
življenj so verjetno najtežji del zdravniškega poklica.
Izjemno težko se je odločiti, kaj je najtežji primer, saj je vsak
po svoje težek in predvsem drugačen – nekaj, kar se zdi težko
meni, ni nujno težko nekomu drugemu. Meni na primer hude
poškodbe in nenadni srčni zastoji težko pridejo do živega, saj
je pacient takrat neodziven ali neprepoznaven, z njimi ne
vzpostaviš odnosa zdravnik − pacient (včasih s pacientom
ne spregovoriš niti besede), tako da je pacienta takrat težko
dojemati kot nekoga s svojo življenjsko zgodbo, osebnostjo in
družino, takrat je tvoj edini fokus ohranitev življenja in usmeritev vse pozornosti na naslednji kritični korak. Izrazito težke
so mi nenadne – večinoma naključne – diagnoze razsejanih
rakavih bolezni, s čimer se soočamo praktično tedensko. Zelo
težko je postaviti takšno diagnozo po navadi povsem neslutečemu pacientu.
Ne glede na vse, pa sem prepričana, da bodo vedno najtežji
primeri, kjer so udeleženi otroci – bodisi nesreče, nasilne
poškodbe ali hude bolezni.
Kaj pa življenje v ZDA? Si se nanj že privadila? Kaj ti je v
Ameriki najbolj všeč in kaj najmanj oziroma kaj je tisto, na
kar si se morda najtežje navadila?
Meni je življenje v ZDA čudovito. Prav zares uživam! Vse, kar
si želim, imam na dosegu roke, možnosti za delo in zabavo je
na tisoče, prav ničesar ne pogrešam. Najtežje sem se navadila na hrano, saj sem že od doma navajena na predvsem
zdravo in doma skuhano hrano, kar je tukaj nekoliko težje,
predvsem če si ves čas v službi in časa za pripravo ni. Drugih
pripomb nimam
.
Si si morda vzela tudi kaj časa za popotovanje po ZDA?
Večkrat se med vikendi odpravimo na jezero Tahoe, ki je tik ob
Sacramentu. Prav tako sem večkrat obiskala San Francisco,
ki je zgolj uro vožnje stran od Sacramenta. V novembru sem
se odpravila na Havaje, to poletje pa načrtujem (končno!)
daljši izlet po Kaliforniji in oddih v Mehiki.
Pred odhodom v Ameriko si si izkušnje nabirala v slovenskih
bolnišnicah. Kaj bi izpostavila kot največjo razliko? Je način
dela podoben?
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tako obstaja možnost dodatnih izobraževanj in napredovanj,
ki si jih pred selitvijo nisem niti predstavljala. Glede na to, kako
drugačen je sistem urgentne medicine, moja specializacija
po vsej verjetnosti ne bi bila niti priznana v Sloveniji.

Slovo od Slovenije in odhod »čez lužo«

Težko neposredno primerjam način dela, saj je celoten zdravstveni sistem tako zelo drugačen. Vsekakor lahko zatrdim, da
so vsi mladi zdravniki, s katerimi sem imela možnost delati
tako v Sloveniji kot tudi v ZDA, izrazito požrtvovalni, delovni in
se vedno maksimalno potrudijo, da pacienti dobijo primerno
obravnavo, ne glede na okoliščine. Največja razlika, ki sem jo
opazila, je predvsem odnos starejših zdravnikov in vodstva
do specializantov, ki v obeh državah predstavljajo velik del
zdravnikov in s tem delovne sile – v Sloveniji na žalost še
vedno velja izrazito hierarhična urejenost zdravstva, kjer kot
mladi zdravnik pravzaprav težko prideš do besede, mnenja,
predloge pa marsikdaj namenoma preslišijo. Tukaj pa so
deljenje mnenj, odprta komunikacija in povratne informacije
pravzaprav bolj pravilo kot izjema, in so celo zaželeni, saj
vedo, da na tak način izboljšuješ delovno okolje in optimiziraš
procese.
Glede same medicine pa razlik pravzaprav ni, vsekakor je
Slovenija ne glede na težave, s katerimi se spopadamo, zelo
napredna v smislu medicinske obravnave, kljub temu da je
finančnih sredstev manj.
Se želiš po opravljeni specializaciji vrniti domov in svojo
službo opravljati v Sloveniji ali razmišljaš tudi o tem, da bi
ostala v tujini?
Čisto iskreno pravzaprav nikoli nisem razmišljala o vrnitvi
domov. Vsekakor dopuščam možnost, da si premislim, vendar
se glede na moje dosedanje izkušnje in želje to verjetno ne bo
zgodilo. V ZDA namreč obstaja neskončno število možnih kariernih poti, v katere se lahko usmerim po specializaciji, prav
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Sicer pa to ni tvoj prvi odhod v tujino. V enem od preteklih
Hrastovih listov smo pisali o medicinski odpravi v Kenijo,
del katere si bila. Kakšna je bila ta izkušnja? Kaj si od nje
odnesla?
Zdi se mi, da je bilo to že celo večnost nazaj! Definitivno je bila
to ena lepših izkušenj, ki mi je prinesla precej več kot le medicinske izkušnje (te so predstavljale le majhen del izkušnje).
Vsekakor je vame vnesla spoštovanje do medicine in potrdila
dejstvo, da je biti zdravnik čudovito poslanstvo. Odnesla sem
tudi ogromno hvaležnosti, saj se je včasih težko zavedati, v
kako enostavnem in stimulativnem okolju živimo v »razvitem«
svetu ter kako malo cenimo vse, kar imamo. Vsekakor načrtujem še dodatne medicinske odprave – pravzaprav ravno
sedaj s kolegico zdravnico aktivno delava na projektu, ki bi
nama v naslednjem letu omogočil potovanje v Vietnam, na
Marshallove otoke ali v Gambijo.
Kako to, da si se sploh odločila za študij medicine? Si namreč
prva zdravnica v vaši družini. Odločitve verjetno ne obžaluješ, kajneda?
Ne, odločitve ne obžalujem niti za trenutek. Pravzaprav sem
(trenutno) prepričana, da bi bila nesrečna v kateri koli drugi
karieri. Res z veseljem hodim na delo! Na vprašanje, zakaj
sem se odločila za medicino, mi je vedno težko odgovoriti,
saj nimam pravega odgovora. Pri osemnajstih se je težko
odločiti za medicino iz nesebičnih razlogov – verjetno mi je
medicina predstavljala izziv (in mi ga še vedno).

Foto: MJ

V Prapretnem otvorili največjo
sončno elektrarno v Sloveniji

Holding Slovenske elektrarne (HSE), največji slovenski
proizvajalec električne energije, je 8. aprila točno opoldne
slavnostno otvoril Sončno elektrarno Prapretno, ki je s
tremi megavati moči trenutno največja sončna elektrarna
v Sloveniji. S slavnostnim prerezom traku so jo otvorili
župan občine Hrastnik Marko Funkl, predsednik Vlade
Republike Slovenije Janez Janša in generalni direktor
HSE dr. Viktor Vračar.

Kaj pa sicer še rada počneš, ko si zgolj Lara z »Dula«?
Raziskujem in preizkušam nove stvari – neverjetno, kako
zanimiv in obširen je svet, ko enkrat ne živiš več v malem zasavskem mestu. Če imam čas, se odpravim(o) v hribe v bližini
jezera Tahoe. Odkar
sem se preselila, se
aktivno ukvarjam s
športnim plezanjem
in jogo. Večkrat se
odpravim na tek,
sama ali s kolegi. S
kolegi se tedensko
odpravimo preskušat različne
restavracije. Med
poletjem imamo
vedno zabave ob
bazenu. To zimo pa
se imam plan preizkusiti v turni smuki.

Največja sončna elektrarna v državi je na 120 metrov visokem
območju, ki je bilo v preteklosti z naravovarstvenega vidika
močno degradirano. Nanj so namreč med leti 1986 in 2010
odložili več kot 8,7 milijona ton elektrofiltrskega pepela in
žlindre iz Termoelektrarne Trbovlje. Gre za dober primer
pravičnega prehoda premogovne regije v lokacijo za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov.

Prvo električno energijo je Sončna elektrarna Prapretno v
okviru zagonskih in funkcionalnih preizkusov v sistem oddala
že 28. marca 2022, priklop na distribucijsko omrežje pa je
bil izveden v sodelovanju s podjetjem Elektro Ljubljana.
Povprečna dnevna proizvodnja elektrarne je na sončen
dan trenutno že več kot 10 MWh, v HSE pa pričakujejo, da
bo 6.748 modulov letno proizvedlo več kot 3 gigavatne ure
električne energije. To zadošča za letno oskrbo približno
osemsto gospodinjstev.
Temeljni kamen za SE Prapretno je bil položen 3. julija 2021,
gradbena dela so se začela novembra. Poudariti velja, da
je Sončna elektrarna Prapretno le del večjega projekta. V
HSE računajo, da bi se lahko celotna površina planote nad
Prapretnim izkoristila do 13 MW električne moči. Življenjska
doba elektrarne je približno petindvajset let.

Marko Funkl, župan Hrastnika, pri tem poudarja: »Otvoritev
največje sončne elektrarne v Sloveniji na tem mestu, v
Prapretnem, na odlagališču elektrofiltrskega pepela, je
korak, ki ga kot župan občine Hrastnik iskreno pozdravljam
ter se veselim nadaljevanja in širjenja tega projekta tudi
čez mejo sosednje občine. Da se energetika v drugačni, bolj
zeleni podobi vrača v Zasavje, nas navdaja z optimizmom.
Čestitam HSE za opravljeno delo in vem, da imamo vsi skupaj
pred seboj še številne druge velike izzive, ki jih bomo korak
za korakom uspešno premagovali. Naj bo Hrastnik najbolj
sončna občina v Sloveniji!«
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Sloveniji. Izvedena bo kot projekt skupnostne samooskrbe z
električno energijo iz obnovljivih virov energije, s katero bo
upravljala zadruga.
Kaj to pomeni za občane in občanke?

V to energetsko skupnost se lahko, zaradi specifik uredbe
o samooskrbi, vključite odjemalci električne energije, ki ste
priključeni na isto transformatorsko postajo (TP ŠOLA LOG)
kot OŠ NHR.

Hrastnik na sončni strani

Priložnost za občane: z Občino Hrastnik preko
energetske zadruge do skupnostne sončne elektrarne

Vrednost investicije je ocenjena na 235 tisoč evrov. Način
financiranja vključuje začetne vložke vključenih odjemalcev
v višini 150 evrov na 1 kW kapacitete, s čimer se bo pokrilo
približno 20 % investicije. Nadaljnjih 20 % bo pokritih s sofinanciranjem Ministrstva za infrastrukturo v sklopu javnega
razpisa za nepovratna sredstva za sončne elektrarne, preostalih 60 % pa bo pokritih s kreditom. Predviden čas izgradnje
sončne elektrarne je v poletnih mesecih 2022.

Avtor: Društvo Focus • Foto: Branko Klančar, Nataša Medved, LM

V Hrastniku bo letos poleg največje sončne elektrarne
v Sloveniji pričela delovati tudi največja skupnostna
sončna elektrarna v državi. Občina Hrastnik bo kot prva

zadrugo in Focusom, društvom za sonaraven razvoj. Zadruga
bo pomemben člen pri spodbujanju rabe obnovljivih virov
energije v občini Hrastnik.

slovenska občina svojim občanom in občankam ponudila
možnost, da se vključijo v energetsko zadrugo ter proizvajajo in se oskrbujejo z električno energijo s pomočjo
sonca.

Občina Hrastnik se vse bolj usmerja od rjavega k zelenemu.
Trajnostna preobrazba občine ni samo odgovornost, da
doda svoj delček v mozaik iskanja rešitev za podnebno krizo,
ampak tudi priložnost za razvoj in dvig kakovosti bivanja.
Na tem področju je občina že veliko naredila, še več ima v
načrtu, sedaj pa je zeleni trajnostni prehod zajet tudi v strateškem konceptu Zeleni hrast, s katerim se občina zavzema za
družbeno, okoljsko in ekonomsko sprejemljiv razvoj lokalne
skupnosti.
Župan Marko Funkl izpostavlja: »S konceptom Zeleni hrast
želimo poudariti zavezanost Občine Hrastnik k zelenemu
trajnostnemu prehodu. Ta temelji na prehodu v brezogljično
družbo, skrbi za zdravo okolje, gradnji skupnosti, vključujočem in skupnostnem upravljanju z viri skupnosti ter družbeni
in okoljski pravičnosti. S takšno usmeritvijo dolgoročno na
prvo mesto postavljamo občanke in občane ter njihovo kvaliteto bivanja.«
Prvi korak: Energetska zadruga Zeleni hrast

Prvi korak v tej smeri je ustanovitev Energetske zadruge
Zeleni hrast, pri čemer Občina Hrastnik sodeluje s Sončno
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Osnovna vloga Energetske zadruge Zeleni hrast je priprava
skupnostnih projektov rabe obnovljivih virov energije, ki bodo
članom zadruge zagotavljali cenejšo energijo, pomoč lokalni
skupnosti na tem področju ter izvedba projektov. Zadruga
bo zagotavljala koristi svojim članom, zato bo presežke iz
poslovanja pretežno prenašala v zagotavljanje nižjih stroškov
energije ali cenejših storitev članom zadruge.
Več informacij o novi Energetski zadrugi Zeleni hrast ter kako
postati član na www.zeleni-hrast.si.
Tomaž Zver iz Sončne zadruge ter pobudnik številnih zadrug
po Sloveniji poudarja pomen zadružnega modela: »Ključno
pri zadrugah je, da so upravljane demokratično po principu
en član, en glas. Ravno zaradi tega so najprimernejše za
izvajanje skupnostnih projektov rabe obnovljivih virov, zaradi
svojega demokratičnega upravljanja namreč zagotavljajo,
da se finančne in družbene koristi ohranjajo v lokalnem
okolju, se pravi pri občankah in občanih.«
Postanite član skupnosti OVE in se priključite k skupnostni sončni elektrarni Sončna šola Hrastnik

Prvi projekt novoustanovljene energetske zadruge bo postavitev skupnostne sončne elektrarne s kapaciteto 300 kW
na strehi Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik
(OŠ NHR). To bo največja skupnostna sončna elektrarna v

Skupnostna sončna elektrarna s kapaciteto 300 kW na strehi hrastniške
osnovne šole bo največja tovrstna sončna elektrarna v Sloveniji.

Električna energija, ki jo bo sončna elektrarna proizvajala,
se bo po principu neto meritev odštevala od porabljene
energije odjemalcev, ki bodo vključeni v projekt. To se bo
sodelujočim pri projektu poznalo pri stroških električne energije. V obdobju prvih 15 let se jim bo skupen strošek, ki ga
imajo s porabo električne energije, znižal za približno 30 %,
po izteku tega obdobja pa za približno 65 %, saj bo kredit
za elektrarno odplačan. Življenjska doba takšne elektrarne
je predvidoma 25−30 let.

Območje transformatorske postaje TP ŠOLA LOG

Energija v rokah občank in občanov

Skupnostna sončna elektrarna ponuja možnost proizvajanja
lastne električne energije iz sonca tudi za tiste, ki nimajo
lastne strehe za postavitev sončne elektrarne. Sončna
elektrarna Sončna šola Hrastnik bo postavljena na strehi
hrastniške osnovne šole. S tem bo občina za elektrarno zagotovila lokacijo, občanke in občani pa se boste lahko vključili
v skupnost OVE ter na ta način proizvajali lastno električno
energijo. Vsi vključeni v skupnost OVE, tako občina in šola
kot vključene občanke in občani, boste pri tem tudi prihranili, obenem pa zagotovili koristi za okolje v obliki znižanja
emisij CO2.
Tomislav Tkalec iz društva Focus, ki sodeluje v okviru projekta
LIFE IP CARE4CLIMATE, pravi: »Koristi skupnostnih sončnih
elektrarn so večja energetska samozadostnost, zmanjšanje
negativnega vpliva proizvodnje električne energije na okolje
in zdravje ljudi ter spodbujanje lokalnih zelenih delovnih
mest. Ključno za takšne projekte je, da imajo koristi tako
sodelujoči pri projektu kot tudi sama lokalna skupnost, kjer
bo projekt izveden.«
Skupnostna sončna elektrarna v Hrastniku bo prva skupnostna zadružna samooskrbna sončna elektrarna v Sloveniji.
S tem daje občina Hrastnik zgled drugim občinam v državi,
Hrastničankam in Hrastničanom pa priložnost sodelovati pri
edinstvenem projektu, ki bo prispeval k boljši in trajnostni
skupni energetski prihodnosti.

Prijave zainteresiranih za priključitev k projektu že zbiramo na spletni strani www.zeleni-hrast.si, kjer najdete tudi
več informacij o skupnostni sončni elektrarni Sončna šola
Hrastnik, finančnih vidikih, predvidenih prihrankih in možnosti
pridruževanja ter območju in stavbah, ki so priključene na
transformatorsko postajo TP ŠOLA LOG. V prihodnjih tednih
bodo v Hrastniku potekali tudi sestanki in delavnice o tem, kako
se priključiti, o čemer se bo obveščalo preko občinskih kanalov.

Pridruži se na www.zeleni-hrast.si
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Avtor: Primož Frajle

Avtor: KK • Foto: arhiv kluba

Uboj delavca pred TKI Hrastnik

Slavnostna akademija
ob 40-letnici dolskega
rokometnega kluba

sodišče v Laškem, od tam
pa v okrožno sodišče v
Celje.2 Vendar pa v preiskovalnem zaporu ni bil
dolgo. Na okrožno sodišče
v Celju je dal prošnjo za
izpustitev v zameno za
kavcijo 30.000 din. Sodišče
je odklonilo, Zelinka pa se
je pritožil na apelacijsko
sodišče, ki je pritožbi ugodilo. Emanuel Zelinka je bil
tako do glavne razprave
na prostosti.3

Pogled na TKI Hrastnik pred 2. svetovno vojno (vir: ZAC 764, škatla 2)

V letu 1940, ko so bile naslovnice slovenskih pa tudi svetovnih
časopisov polne novic o nemškem napadu na Norveško in
pozneje še na Francijo ter o letalski vojni nad Anglijo, se je v
Hrastniku dogajala drugačna tragedija.
Aprila 1940 je prokurist kemične tovarne Emanuel Zelinka
pred svojo pisarno ustrelil brezposelnega delavca Viljema
Gačnika. Gačnik je bil zaposlen v kemični tovarni kot mizar.
Vodstvo tovarne ga je dve leti prej odpustilo, ker je v Logarjevi
gostilni med Gačnikom in uradniki kemične, med katerimi je
bil tudi Zelinka, prišlo do incidenta. Pri odpustu je v delavsko
knjižico dobil rdečo štampiljko1 in zaradi tega naj ne bi nikjer
več dobil dela. Družina je postala odvisna od skromne steklarske plače, ki jo je domov prinesla Gačnikova žena Milka.
V brezdelju je Gačnik obupal in se vdal pijači, v pijanosti pa
naj bi tudi večkrat grozil, da se bo prokuristu maščeval. Svojci
so izjavili, da se je 15. aprila 1940 odločil ponovno povprašati
za delo v kemični. Tistega dne popoldne je prišel opit pred
pisarno Emanuela Zelinke. Gačnikova žena je šla naproti
Zelinki in ga tudi posvarila, da ga mož čaka pred pisarno.
Zelinka se je približno ob 14. uri v spremstvu inž. Ullmana
in novinarja Alfreda Patza napotil proti pisarni. V trenutku
ko sta se srečala, je Gačnik segel v zadnji hlačni desni žep,
Zelinka pa se zaradi večkratnih groženj ni obotavljal. Izvlekel
je revolver in ustrelil Gačnika v trebuh. Gačnik se je po strelu
zgrudil na tla, kmalu pa se je dvignil in stopil za Zelinkom v
pisarno. Zelinka je pred njim pobegnil skozi stranska vrata v
stanovanje gostilničarke Ane Logarjeve. Viljem Gačnik se je
nato zgrudil na stopnicah. Odpeljali so ga v celjsko bolnišnico,
vendar je bila zanj pomoč prepozna, saj je naslednji dan
umrl. O dogodku so bili obveščeni orožniki, ki so prokurista
Zelinko aretirali in odpeljali v preiskovalni zapor na okrajno
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Začetek junija je bila
na sodišču v Celju razprava. Zanimanja je bilo
ogromno, saj je dvorano okrožnega sodišča napolnilo veliko
Hrastničanov. Razprava je neprekinjeno trajala od osmih
zjutraj pa do šestih zvečer. Na njej so zaslišali 20 prič, po
poročanju nekaterih časopisov pa celo 29. Emanuel Zelinka je
svoje dejanje priznal ter se zagovarjal z ubojem v sili. Zelinka
je trdil, da je zadnji dve leti zaradi pogostih Gačnikovih
groženj živel v strahu. Njegova služkinja Jazbinšek Lina je
potrdila, da se je Zelinka res bal Gačnika. Zelinka je trdil, da
se je pravzaprav zavzemal, da bi Gačnika ponovno zaposlili, ampak je bil direktor kemične tovarne Albert Prochaska
odločno proti, kar je na sodišču tudi sam potrdil. Vodja orožniške postaje v Hrastniku Karel Istinič je na razpravi pojasnil,
da pri Gačniku kljub govoricam niso našli nikakršnega orožja.
V bran pokojniku sta pričala obratovodja kemične tovarne
Karel Oberauner, kot tudi gostilničarka Ana Logar, ki sta zatrdila, da kljub pogostim grožnjam, Gačnik ni nikoli z nikomer
fizično obračunal. Sodišče je po obsežni razpravi obsodilo
Emanuela Zelinko na 2 leti strogega zapora, na 2 leti izgube
častnih državljanskih pravic, plačilo povprečnine 1000 din,
Gačnikovi vdovi je moral plačati 2182 din, celjski bolnišnici pa
64 din.4 Sodišče je sodbo utemeljilo s tem, da pokojni ni imel
nobenega orožja, kot tudi da je bil Zelinka pred dogodkom
opozorjen, da ga pred pisarno čaka Gačnik.5

Eden izmed člankov objavljenih v časopisu Mariborski Večernik

O teh dogodkih in pa tudi sodbi so se takrat razpisali vsi večji
slovenski časniki, nekateri naj bi o dogodkih poročali zelo

pristransko. Na takšno poročanje se je odzval tudi branilec
Zelinke, odvetnik Milan Korun. Z javnim dopisom uredniku
časopisa je opozoril na takšno poročanje ter netočno navajanje podatkov. Njegovega klienta so časopisi označili za
Nemca oz. nemškutarja ter izkoriščevalca delavcev. Odvetnik
Korun je opozoril, da je Emanuel Zelinka v Trstu rojeni Čeh
ter da se je sam smatral že pred 1. svetovno vojno za naturaliziranega Slovenca.6

Naslov članka v časopisu ob obsodbi

Odvetnik Emanuela Zelinke Milan Korun je nad sodbo sodišča
v Celju napovedal priziv in revizijo sodbe. Vrhovno sodišče
v Ljubljani je sodbo razveljavilo in odredilo novo razpravo
na celjskem sodišču, ki se je začela 30. decembra leta 1940.7
Na tej razpravi so zaslišali 14 prič, ki pa niso povedale ničesar novega. Državni tožilec je vztrajal pri prvotni obsodbi,
toda po spretnem zagovoru odvetnika Emanuela Zelinke je
sodišče izreklo spremenjeno sodbo; eno leto in dva meseca
strogega zapora in plačilo 1000 din povprečnine, v katero se
mu šteje preiskovalni zapor. Kljub zmanjšani kazni je odvetnik Korun ponovno vložil priziv in revizijo.8 Do nadaljnjega
razpleta pa ni prišlo, saj je Emanuel Zelinka sredi aprila 1941
storil samomor. Umrl je zaradi zastrupitve.9

Viri:
1.

op. avtorja: Delodajalec je tako označil delavca za
komunista oz. za simpatizerja komunizma.

2.

www.dlib.si: Delavska politika št. 46, leto XV, 20. 4. 1940, str.
3; Nova Doba št. 17, leto XXII, 19. 4. 1940, str. 5; Jutro št. 88,
leto XXI, 17. 4. 1940, str. 3 in Jutro št. 129, leto XXI, 5. 6. 1940,

V soboto, 9. aprila 2022, je v Kinodvorani Dol potekala
slavnostna akademija ob 40. obletnici Rokometnega
kluba Dol TKI Hrastnik. Obletnica ustanovitve kluba je
sovpadala s še eno pomembno prelomnico, ki so jo prav
tako obeležili v okviru akademije – šestdeset let igranja
rokometa v Hrastniku.
Prav športno udejstvovanje je bilo povod za ustanovitev
Telovadnega društva Hrastnik, v okviru katerega se je
rokomet, sicer na rekreativni ravni, preselil na Dol. Leta
1982 je bil ustanovljen Rokometni klub Dol, v katerem so
najprej začeli z delom v mladinskih selekcijah in iz njih
razvili še članske ekipe.
Na slavnostni akademiji so organizatorji povabljene
goste popeljali skozi zgodovino kluba ter jih spomnili
na svoje največje uspehe. »Slovesnosti so se udeležili
bivši in sedanji rokometaši, trenerji, podporniki in drugi
zagnani delavci v klubu, ki so in še vedno s svojim delom
vplivajo na življenje, razvoj in oblikovanje dolskega rokometa,« so o akademiji povedali v klubu.
Spomnili so se tudi na vse, ki jim na njihovi uspešni poti
pomagajo, in jim podelili priznanja. Prejela ga je tudi
Občina Hrastnik.

str. 7; Večernik štev. 88, leto XIV, 18. 4. 1940, str. 3
3.

www.dlib.si: Jutro št. 120, leto XXI, 25. 5. 1940, str. 5

4.

www.dlib.si: Slovenec št. 126, leto LXVIII 5. 6. 1940, , str. 9 in
Jutro: št. 129, leto XXI, 5.6. 1940, str. 7

5.

www.dlib.si: Večernik štev. 125, leto XIV, 5. 6. 1940, str. 7

6.

www.dlib.si: Večernik štev. 127, leto XIV, 7. 6. 1940, str. 3

7.

www.dlib.si: Jutro št. 290, leto XXI, 11.12. 1940, str. 5

8.

www.dlib.si: Slovenec št. 299, leto LXVII, 31. 12. 1940, str. 7

9.

www.dlib.si: Jutro št. 90, leto XXII, 16.4. 1941, str. 3

Zbrane so na dogodku nagovorili predsednik kluba Jure
Zdovc, župan občine Hrastnik Marko Funkl ter glavni
izvršni direktor TKI Hrastnik Branko Majes, saj je podjetje
dolgoletni pokrovitelj kluba.

Več o Rokometnem klubu Dol TKI Hrastnik si
lahko preberete v 32. številki Hrastovega lista,
v kateri smo klub, njegove začetke in največje
uspehe že predstavili.
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Avtor: TP, MJ • Foto: arhiv društva

Avtor: OH • Foto: osebni arhiv

Uspehi mladih hrastniških strelcev

Tej Logar trikratni državni prvak
v smučarskih skokih v zimski sezoni 2021/22

Med starejšimi dečki pa je Blaž Majcen sezono
sklenil s tretjim mestom v zadnjem krogu, kar
je zadostovalo za končno drugo mesto. Tudi
ekipno so med strelci z naslonom zelo uspešno
zaključili sezono ter s tretjim mestom v zadnjem
krogu potrdili skupno tretje mesto v sezoni.
Regijsko tekmovanje za mlajše kategorije
V soboto, 26. 3. 2022, je v Doliču potekalo regijsko prvenstvo v streljanju s serijsko zračno puško
za mlajše kategorije. Tudi tokrat so mladi strelci
in strelka razveseljevali s svojimi rezultati in uvrstitvami. Najbolj uspešen je bil Luka Flis, ki je
proti koncu sezone očitno ujel odlično formo
in je zasedel prvo mesto v kategoriji mlajših
dečkov. Na drugo stopničko sta stopila tudi
Laura Leskovšek v kategoriji starejših deklic
in Blaž Majcen v kategoriji starejših dečkov. V
Strelsko društvo Rudnik Hrastnik že leta intenzivno dela z mla-

kategoriji dečkov sta nastopila še Jan Tofolini in

dino, kar se kaže tudi v številčnem podmladku. Mentorji in

Tian Hodžić. Slednji je imel tehnične težave s puško in posle-

strokovni delavci, ki vseskozi skrbijo tudi za lastno izobraževa-

dično ni uspel prikazati rezultata, ki ga je sicer sposoben.

nje, mlade člane uspešno usmerjajo v kakovosten in vrhunski
šport, kjer na regijskem, državnem in mednarodnem nivoju

Vse, ki so izpolnili normo, je nato čakalo še tekmovanje v 6.

dosegajo odlične rezultate. Da delajo dobro, kažejo tudi naj-

krogu državnih lig, s katerim se je nato tudi zaključila letošnja

novejši uspehi mladih članov v letošnji sezoni.

sezona v streljanju z zračnim orožjem. Tu je ponovno dominirala Laura Leskovšek, ki je zabeležila še eno zmago in s

Področno tekmovanje za osnovne in srednje šole

tem tudi potrdila skupno prvo mesto s 144 točkami od 150

10. marca 2022 je potekalo šolsko področno tekmovanje v

možnih. Blaž Majcen je tudi v 6. krogu bil blizu normi, ki jo je

streljanju z zračnim orožjem. Na tekmovanju so nastopili tudi

sicer izpolnil na regijskem tekmovanju, in sezono zaključil v

člani hrastniškega društva, ki so s svojimi nastopi zastopali

prvi tretjini uvrščenih tekmovalcev.

Osnovno šolo narodnega heroja Rajka Hrastnik.
Najboljši rezultat je zabeležil Luka Flis, ki je med
cicibani zmagal z odličnim rezultatom 183 krogov.
Na stopničke se je zavihtela tudi Laura Leskovšek

Zimska sezona se za Teja ni pričela ravno po željah, saj je
korona v začetku leta našla tudi njega. Zaradi izolacije in
karantene je moral izpustiti prvi tekmi v zimskem delu sezone
– regijsko tekmo v Mislinji in tekmo za pokal Argeta v Žireh.
Sezona se je nadaljevala 22. januarja 2022 s tekmo za pokal
Argeta na skakalnici HS – 43 m na Gorenji Savi v Kranju. Tej
je prišel na tekmo dva dni po karanteni in jo tudi zmagal.
Zaradi izpuščene tekme v svoji kategoriji (ml. kadeti do 13 let)
se je lahko 29. januarja udeležil tekme v Planici na skakalnici
HS – 61 m, kategorije kadetov do 15 let. Tudi na tej tekmi je
Tej zmagal. Naslednja tekma ga je čakala na kulturni praznik, 8. februarja, na domači kisovški velikanki HS – 55 m. Na
treningu dan pred tekmo je imel Tej malo smole in kar precej
grdo padel. K sreči so kosti ostale cele, le bolečina v hrbtu in
vratu je bila malo moteča. Udeležba je bila pod vprašanjem,

Zimska sezona se je zaključila s tekmami državnega prven-

predvsem pa, kakšni bodo občutki dan po padcu. Na tekmi je

stva kadetov do 14 in 15 let v Planici na skakalnici HS – 80

šlo vse po načrtu in že po poskusnem skoku se je videlo, da je

m. Tej je kvoto, ki jo ima vsak tekmovalec za nastope v višjih

padec pozabljen. Tej je zabeležil novo zmago.

kategorijah (za kategorijo do 13 let sta to dve tekmi), porabil
prav za tekmo državnega prvenstva do 15 let, in sicer eno

Sledilo je državno prvenstvo ml. kadetov do 13 let na skakalnici

kvoto v posamezni in eno v ekipni kategoriji. Tudi tokrat se je

HS – 40 m v Žireh. Vreme tokrat ni šlo na roko tekmovalcem,

izkazal več kot odlično in postal državni prvak med dve leti

saj je že v jutranjih urah, ko so ekipe prihajale na prizorišče,

starejšimi sotekmovalci, v kategoriji kadetov do 15 let. Z ekipo

precej deževalo. Organizatorjem je nekako uspelo tekmo

pa so osvojili drugo mesto in tako postali državni podprvaki

izpeljati in pripeljati do konca, četudi z vmesnimi prekinitvami,

kadetov do 15 let.

ko so morali na novo vrezovati smučino zaradi obilice dežja.
Naslova državnega prvaka se je zopet veselil Tej, ki je kon-

Sezono je tako zaključil s 100-% izkupičkom – 6 tekem, 6 zmag,

kurenco kar konkretno premagal. Sledila je še tekma ekip za

tako v svoji kategoriji kot med starejšimi sotekmovalci. Pred

naslov državnih prvakov, kjer je Tejeva ekipa prav tako postala

Tejem pa so že priprave na poletno sezono, v kateri bo nasto-

ekipni državni prvak, uspeh pa je dopolnila ekipa Zagorje 2 s

pal že v kategoriji kadetov do 14 let, pridobil pa bo tudi več kvot

tretjim mestom. Tako je bil deževen dan izredno uspešen za

za nastop na tekmah višjih kategorij in na večjih skakalnicah

Teja in tekmovalce iz Kisovca.

(100 m), kar že komaj čaka.

s tretjim mestom med starejšimi učenkami, tik pod
stopničkami, na nehvaležnem četrtem mestu, pa
je tekmovanje med starejšimi učenci zaključil Blaž.
Regijska liga mladih
Le dan pozneje, 11. marca 2022, se je zaključilo
prvo ligaško tekmovanje v letošnji sezoni. Zadnji
krog regijske lige mladih so gostili prav hrastniški
strelci. Tako kot skozi celotno sezono, je tudi v zadnjem krogu najbolj navdušila Laura Leskovšek, ki
je ponovno zmagala in s tem tudi osvojila končno
prvo mesto med starejšimi deklicami za letošnjo
sezono. Tudi Luka Flis je navdušil z drugim mestom
v zadnjem krogu, kar je zadostovalo za končno
prvo mesto v zelo tesnem boju med mlajšimi dečki.
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Avtor: KK • Foto: arhiv kluba

Urša Haberl zmagala na Grand Prixu na Slovaškem
Zadnji vikend v marcu, 26. in 27. 3., je v Bratislavi potekal 42.
mednarodni karate turnir »Grand Prix Bratislava«. Če povzamemo statistiko turnirja: 1510 tekmovalk in tekmovalcev, 1972
nastopov, 30 sodelujočih držav.
Karate klub Trbovlje je na Slovaškem zastopala tudi
Hrastničanka Urša Haberl, ki je svoj nastop na tekmi v kategoriji
do 50 kilogramov odlično opravila. Zabeležila je štiri zmage,
po vrsti je premagala Bolgarko 7:1, Izraelko 2:1, v polfinalu
Madžarko 7:0 in v finalu še Poljakinjo 3:1 ter tako tekmovanje

odra. Tekma je štela tudi kot izbirna tekma za člansko evropsko

povsem zasluženo končala na najvišji stopnički zmagovalnega

prvenstvo, ki bo konec maja potekalo v Turčiji.
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Avtor: JP • Foto: Al Ninič-Čeak

Foto: Branko Klančar

Hrastnik Trail v znamenju megle

Večer športa

V soboto, 23. aprila, je drugič zapored na planini Kal potekala
prireditev Hrastnik trail. Ta gorski tek se je pričel razvijati na
pobudo nekaj lokalnih navdušencev že konec leta 2020 in
takoj požel zanimanje ljubiteljev narave in rekreacije. Sicer z
nekaj ovirami na poti zaradi preteklih razmer, pa vendar se
je 16. septembra 2021 dogodek uspešno izvedel in na štartno
črto privabil nekaj več kot 100 tekačev.

V Hrastniku so po treh letih v četrtek, 7. aprila, spet pripravili prireditev Športnik leta. Podelili so priznanja za
leto 2019, 2020 in 2021. Najbolj so se v teh letih izkazali Urša Haberl, Peter Kauzer, Darko Jorgić, članska
ekipa RK Dol TKI Hrastnik in ekipa 3xK1 BD Steklarne
Hrastnik.

2020
Priznanja športne zveze za leto 2020 so prejeli: Ažbe Gorjup,
Barbara Haberl, Lara Salkič (vsi Karate klub Trbovlje), Darko
Jorgić, Tin Kos, Luka Žagar, Gal Železnik (vsi BD Steklarna
Hrastnik), članska ekipa Kegljaški klub Hrastnik, članska ekipa
KK Hrastnik.

Najboljša športnica Hrastnika je bila v letih 2019, 2020 in
2021 karateistka Urša Haberl (Karate klub Trbovlje), najboljši
športnik v letih 2019 in 2020 je bil kajakaš Peter Kauzer (BD
Steklarna Hrastnik), v letu 2021 pa namiznoteniški igralec
Darko Jorgić. Kot najboljšo ekipo so za leti 2019 in 2020
razglasili člansko ekipo Rokometnega kluba Dol TKI Hrastnik,
za leto 2021 pa ekipo 3xK-1 BD Steklarna Hrastnik v postavi
Peter Kauzer, Tin Kos, Gal Železnik.

Veliko zanimanje je ekipi dalo le še dodatno spodbudo, da s
polno paro nadaljuje naprej in dogodek spravi na nacionalno
raven, kar jim je tudi uspelo. »Na tokratni, drugi izvedbi smo
vzporedno gostili mladinsko in člansko državno prvenstvo v
kategoriji gor-dol. Kar pa nikakor ne pomeni, da je to postal
popolnoma profesionalen tek. Še vedno so nam ciljna publika
rekreativci in ljubitelji narave, ki bi radi preizkusili svoje zmožnosti. S tem razlogom smo tudi ločili štarte na profesionalni
in rekreativni tekmi,« povedo organizatorji teka.

2021
Priznanja športne zveze za leto 2021 pa do dobili: Alina Dulić
(BD Steklarna Hrastnik), Barbara Haberl, Ažbe Gorjup, Jure
Kranjc, Tin Kos (Karate klub Trbovlje), Miran Cvet (KGT Papež
Kamnik), Peter Kauzer, Tai Kolar, Luka Žagar, Gal Železnik
(BD Steklarna Hrastnik), Žiga Šeško (Tenis klub Hrastnik),
Tej Logar (Skakalno društvo Kisovec) in članska ekipa RK
Dol TKI Hrastnik.

Vsem tekačem sta bili na voljo dve trasi, ki sta si karakterno
zelo različni. »Turističnih 6 je prijetna kratka proga, z malo
vzpona in spusta in je primerna za vse tiste povprečne rekreativce, ki bi radi dan preživeli v znamenju športa in rekreacije.
Razglednih 12 je druga izmed njih ter tudi bolj izkušenim
tekačem predstavlja izziv. Vsebuje precej spusta in vzpona,
saj preči 3 vrhove nad Hrastnikom: Klobuk, Kal in Mrzlico.
Primerna je za tiste, ki že imajo kakšen kilometer več pod
nogami.«
2019
Priznanja športne zveze za leto 2019 so prejeli: Tjaša Erman
(KK Felix Trbovlje), Miran Cvet (KGT Papež Kamnik), Denis
Gorenc (Karate klub Hrastnik), Barbara Haberl, Ervin Salkič
(vsi Karate klub Trbovlje), Darko Jorgič (NTK Krka), Tim Tušek,
Nik Urbanija, Luka Jelenko (vsi KK Hrastnik), Luka Oplotnik,
Daša Grešak (oba BD Steklarna Hrastnik), Maja Avbelj (KK
Felix Trbovlje), Denis Šketako (Športno društvo Posavje), članska ekipa Kegljaški klub Hrastnik, članska ekipa KK Hrastnik.

Razmere za izvedbo niso bile idealne, dež v dneh pred
dogodkom je naredil svoje na progah. A razmočen teren
in gosta megla skoraj 200 prijavljenih tekačic in tekačev iz
celotne Slovenije nista odvrnila od udeležbe. Uspešno izvedeno je bilo tudi člansko državno prvenstvo, ki je potekalo
istočasno, na njem pa sta slavila Timotej Bečan in Mojca
Koligar (oba KGT Papež).
Organizacijska ekipa po uspešno izpeljanem teku že snuje
novega za leto 2023.
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Bloudkove značke
Pa še priznanja športnim delavcem. Zlate Bloudkove značke
za leta 2019, 2020 in 2021 so prejeli Vladimir Mrak (SD Rudnik
Hrastnik), Rado Venko (RK Dol TKI Hrastnik) in Ivan Kovač (PD
Hrastnik), srebrne sta prejela Miroslav Avbelj (BD Steklarna
Hrastnik) in Frančiška Perko (RK Dol TKI Hrastnik), bronaste
pa so dobili Zlatko Drnovšek (Špaltna, PD Dol), Jože Kaše,
Stane Babič (PD Hrastnik), Miha Prah, Jure Zdovc in Aleš
Žibert (vsi RK Dol TKI Hrastnik) in Jani Medvešek (SD Rudnik
Hrastnik).
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HRASTNIČANI POTUJEJO
sredah šole ni ali pa se zaključi opoldne. Počitnice vsakič
trajajo dva tedna, razen poletne, ki se začnejo julija in zaključijo konec avgusta.
Vsakodnevno življenje kajpak ni veliko bolj drugačno od slovenskega. Le majhne podrobnosti dajejo vedeti, da v resnici
nisi doma, kot recimo to, da na vsakem vogalu ne moreš
dobiti ocvirkov, skute ali bučnega olja, ali pa omejitev hitrosti,
ki je na večini cest izven naselja omejena na 80 km/h.
Kam pa na izlet?

Možnosti za oglede so sicer številne, naš departma Vendee in
bližnja Bretanija sta s turistično ponudbo dobro preskrbljena,
nekaj mojih najljubših izletov sledi:

Avtorica: Špela Planinc • Foto: osebni arhiv avtorice

Zahodna Francija – hribov ni,
so pa sanjski sončni zahodi
Takšnih razgledov sem deležna ob lepih dneh le par metrov od naše hiše.

Študirala sem jezike v obdobju, ko so bile študentske izmenjave že praktično norma in ko je bil vsaj en

Zadnjih mi gotovo ne bodo več ponudili, na ostalo sem se
pa že kar navadila.

semester na tuji univerzi neformalna obveznost jezikoslovnih študijskih programov. Pa sem šla. Najprej v
Angers v zahodni Franciji. Jaz in poln kovček Barcaffeja,
Cedevite in spominov na dom. Ime mi je Špela, v zahodni
Franciji živim od septembra 2015.

Pol leta pozneje sem se vrnila z veliko posterasmusovsko
melanholijo in željo, da spet odidem na tuje. Odločitev se ni
zdela težka; ko si mlad in neumen, ne pomisliš, kaj vse selitev čez pol Evrope resnično pomeni. Vse, kar se mi je zdelo
vredno odnesti s seboj, je šlo v osebni avto, kamor smo se
stlačili tudi trije odrasli.
Vse je drugače, še petelin reče kokoriko namesto kikiriki

Začetki so bili zabavni, a s časom se naučiš marsikaj. Novo
okolje, nov jezik, kultura, navade in le redki ljudje, ki razumejo, zakaj si za predjed postregel govejo juho namesto
hladne solate in zakaj jim na noge rineš copate, ko pridejo
na obisk.

Tudi sicer Francozi znajo uživati za mizo in si za to vzamejo
tudi čas. V pisarniških službah odmor za kosilo traja do dve
uri in to se zdi nenavadno samo Slovenkam, ki so navajene
na slovenske pol ure.
Po tem principu so odprte tudi restavracije. Nobena restavracija (razen verige s hitro hrano) namreč ni odprta izven
'normalnih' ur obrokov, kar za njih pomeni opoldne in med
19. in 22. uro.
Ker se vstaja pozno, se tudi trgovine nikoli ne odprejo pred
9. zjutraj. Izjemoma boste lahko pred to uro kupili le kruh
in pregrešno dobre maslene rogljičke v pekarni za zajtrk.
Odraslim se prilagaja tudi otroški ritem. Otroci s poukom
začnejo ob devetih zjutraj, domov pridejo okoli petih. Ob

Danes vem, da v francoski družbi vina pod nobenim pogojem
ne smem mešati s čimerkoli. O tem sem bila sicer opozorjena,
a sem v preteklosti vseeno požela precej šokiranih reakcij,
če sem upala omeniti, da je brizganec vendar pijača, ki se
redno streže ob nedeljskih kosilih.
Na sploh se zdi, da sta pijača in jedača sveta reč. Govorice
o polžih, siru in gosjih jetrih niso pretirane. Moj prvi božič v
Franciji je bil prava kulinarična avantura, saj sem v enem
večeru na krožnik dobila polže, gosji foie gras in ostrige.
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Za ljubitelje žgočega sonca. Dolge peščene plaže, stojnice s
palačinkami, vrtiljaki in velike turistične strukture so idealna
za družine z otroki, ki imajo radi udobje hotelskega turizma.
Če imate poleg tega še afiniteto do igralnic, bodo Les Sables
d'Olonne, Saint-Jean-de-Monts ali Saint-Gilles-Croix-de-Vie
prava postojanka za poletni oddih.
Za konjeljubce. Konjeništvo je tu naokoli priljubljena aktivnost
z dolgo tradicijo. V bližnjem Saumurju (ki je sicer že zaradi
idilične podobe razlog zase za obisk) vas bo gotovo navdušila elitna vojaška konjeniška šola Cadre Noir, septembra
je na plažah obalnega Saint-Jean-de-Monts organiziran
večdnevni konjeniški festival Caval'Océane.
Za ljubitelje naravnih znamenitosti. Ena od edinstvenih
posebnosti zahodne Francije je gotovo prehod med kopnim
in otokom Noirmoutier. Ta štirikilometrska cesta je namreč
prehodna le ob oseki. Domačini pravijo, da nekatere dni voda
narašča s hitrostjo konjevega galopa, kar so nekateri turisti,
ki tega opozorila niso jemali resno, izkusili tudi s potopom
lastnih avtomobilov.
Za družine. Družinskih aktivnosti je tu naokoli polna vreča,
a obisk zabaviščnega parka Puy-du-Fou bo gotovo zadetek
v polno za vse. Puy-du-Fou je zgodovinski park, ki ponuja
številne 45-minutne predstave s kaskaderji, plesalci in konji.
Za kolesarje. Radi kolesarite? Pojdite po rečnem kanalu od
Nantesa do Bresta. Višinski metri so skorajda nični, na pot
se lahko podate tudi z majhnimi otroki. Kanal je dolg preko
300 km, tako da celotna pot vzame več kot teden dni za
občasne kolesarje.

Na prehodu Gois avtomobili sledijo vodi, ki se ob oseki
počasi umika in odkriva cesto do otoka Noirmoutier.

Nantes je meni najbližje mesto, malce večje od Ljubljane).
Projekt dveh vizionarjev, kjer lahko upravljate z desetmetrskim mehanskim slonom ali občudujete ostale mehanske
živali v galeriji.
Za hribolazce. Če ste pripravljeni namesto višinskih metrov
prehoditi več kilometrov po ravnem, pa gotovo ne boste
razočarani nad turo, ki sledi obali med Mont Saint-Michelom
in Saint-Nazairom. Če se odločite za celotno pot, boste naklepali čudovitih 1.700 km, tako da bi bilo smotrno prositi za
par dni dopusta, če se odpravite na to pot.
Za zaključek …

Francija je več kot le pariški Eifflov stolp. Po nekaj letih v
Franciji se mi celo zdi, da je vse več kot ta železni velikan, ki
ga trumoma obiskujemo z vsega sveta. Zahodna Francija
poleg zgoraj naštetega ponuja tako zelo mnogo več zgodovine, naravnih lepot in gastronomskih biserov.
Upam, da so zgornji predlogi prebudili popotniško žilico v
vas in da v svojem koledarju že iščete prostor za popotovanje
po zahodni Franciji. Če vas pot vodi mimo mene, pa me le
pogumno pocukajte za rokav, z veseljem bom vaš lokalni
vodič za kak dan. Aja, če lahko mimogrede v kovček stlačite
še kakšno Argeto, ocvirke in Linolado v zameno, boste pa še
toliko bolj dobrodošli!

Za romantične zgodovinarje. Z mojega konca lahko dostopni so tudi nekateri gradovi Loare, kogar pa zanima prava
grajska izkušnja, lahko za pokušino rezervira tudi nočitev v
katerem od mnogih gradičev, ki ponujajo nočitve.
Veliki mehanski slon v Nantesu s trinadstropnim vrtiljakom
v ozadju tudi v slabem vremenu iz rilca prha vodo.

Za mehanike in inženirje. Les Machines de l'Ile so prav zanimiva zadeva, ki se nahaja prav v srcu Nantesa (mimogrede,

Francosko življenje mi je naklonilo francosko družino,
s katero preživljamo vroča poletja na domačem vrtu.
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JUŽNA + OTROŠKI KOTIČEK
Južna je rubrika, ki jo pripravljata mladi Hrastničanki
Tajda in Tamara Šrot, avtorici priljubljenega bloga The

Poveži in pobarvaj

DVA
OTOČKA PRI CESTA IZ
LOŠINJU,
GRAMOZA
VELE IN
MALE

Vegan Harmony, na katerem z bralci delita slastne

PISATELJ,
TVOREC

RADON

ZA POLTON
ZVIŠANI A

PRISTAŠ
GLOBALIZMA

IZUMRLI
PTIČ Z
MAURITIUSA

veganske recepte.

Vegansko limonino pecivo z makom

PRIPRAVA
ZA RISANJE
RAVNIH ČRT
VELIKA
POSODA
ZA VINO

URADNI
SPIS

DVOM V KAJ
POPOLNA
ZMEDA

AM. IGRALKA DEREK

PADEC NA
SPOLZKEM

PREKMURSKA JED
DANSKA
IGRALKA
NIELSEN

Avtor:
Vladimir
Milovanović,
NAJETO
PERO

KRATEK
NALIV

KRAJ PRI
SEŽANI

HRUŠKASTI
TROPSKI
SADEŽ

Č(A)S

JOK

HRASTOV
LIST

MORSKI
GLAVONOŽEC

AM. PISAT.
FERBER

IGRALKA
KAČIČ

VULKAN NA
MINDANAU

KONICA,
ŠPICA

IT. POPEVKAR. MESTO

KLIC ZA
PONOVITEV

KUBIČNI
METER

IZRASTEK
NA GLAVI

PES ZA LOV
NA DIVJAD

Sestavine

•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 g polbele moke
12 g pecilnega praška
8 g sode bikarbone
5 g limonine lupine
60 g kokosovega sladkorja
20 g maka
340 ml rastlinskega napitka (sobne temperature)
50 ml limoninega soka
40 g kokosovega olja (stopljenega)

Poišči 10 razlik

2.
3.
4.
5.

UREZ,
UREZNINA
MESTO NA
SICILIJI
IT. IGRALKA
(FIONA)

OPERNO
GLEDALIŠČE

objavili v prejšnji številki, ki bo odslej lahko kuhal
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KARTA PRI
TAROKU

JAP. PESNIŠKA OBLIKA

UDAREC
PRI BOKSU

GL. MESTO
KATARJA

AM. IGRAL.
PICKENS

REKA V GR.
PODZEMLJU
PREDEL,
PODROČJE
MESTO NA
HONŠUJU

TEŽA
OVOJNICE

KRILO RIMSKE LEGIJE

STAR
SLOVAN

REKA NA PELOPONEZU

REKA SKOZI
CAMBRIDGE

VZTRAJNOST
(V FIZIKI)
(R)OM

LETALSKI
PROPELER

ANGLEŠKA
PLOŠČINSKA MERA

ZVEZDA
REPATICA

FRANCOSKI
PISATELJ
ZOLA

TRPLJENJE,
BOLEČINA

Ime in priimek:
Naslov in pošta:

Podpis:

Maj 2022

GAŠPER
KOPITAR

FRANCOSKI
SLIKAR
(JEAN)

A do Ž: zajtrki, kosila in sladice, je Gorazd Polovič.

•

POSNETA
SLIKA

ENOTA
ALKOHOLA
V PIJAČAH

Email/telefon:
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ETILNI
ALKOHOL

IMPORT
BLAGA

po receptih iz kuharske knjige Veganski recepti od

•

BALETNIK
OTRIN
HOMERJEV
EP

VRTALNIK

ESTONSKI
OPERNI
PEVEC
(GEORG)

HRVAŠKOSLOVENSKI
POGANJEK BIATLONEC
(JAKOV)
OKRAS NA
VRHU KAPE

GLOBOK
VRATNI
IZREZ

Geslo:

Nagrajenec nagradne igre, ki smo jo v rubriki Južna

SILICIJ
LOVSKI PES,
KI SLEDI
ŽIVALI

STROJNIK
LOBE

OBRI

Pomagaj kokoški najti vseh 10
piščančkov

TELESNI
OKRASKI

IT. PISAT.
FERRANTE

KRALJICA
TROJE V
GR. MITOL.

LOJZE
ROZMAN

V skledo damo vse suhe sestavine (moko, pecilni
prašek, sodo bikarbono, limonino lupino, kokosov
sladkor in mak) in jih zmešamo.
Dodamo rastlinski napitek, limonin sok in kokosovo olje
in z metlico ali ročnim mešalnikom dobro premešamo.
Zlijemo v podolgovat pekač (velikosti 30 cm x 11 cm),
obložen s papirjem za peko.
Pečemo 30 minut v predhodno segreti pečici na 180 °C.
Ko je pecivo pečeno, ga damo iz pekača na mrežo za
ohlajanje in pustimo, da se malo ohladi, nato pa ga
po želji prelijemo s kokosovim jogurtom.

TEK, APETIT

POLIT. ZVEZA DRŽAV

PUNT

ORGAN
VIDA

Postopek

1.

IGRALEC
RANER

Do 15. julija 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.
Nagrajenka križanke iz 34. številke Hrastovega lista je
Silva Zupanc. Čestitamo! Nagrado lahko prevzamete
na vložišču Občine Hrastnik.
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