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UVODNIK

Majhno mesto velikih ljudi. To bi lahko bil slogan našega mesta. Po 
površini in številu prebivalcev res spadamo med manjša mesta, a 
geografska majhnost ne pomeni tudi majhnosti v razmišljanju in 
dosežkih ljudi. Če v tem trenutku zmajujete z glavo in temu ne ver-
jamete, potem nemudoma preskočite ta uvodnik in obrnite list. Kajti 
ko boste prebrali prispevke, ki vas čakajo na tokratnih straneh, boste 
temu uvodu odobravajoče prikimali.   

Dr. Martina Orožen je znanstvena raziskovalka, ki je svoje življenje 
posvetila slovenskemu zgodovinskemu jezikoslovju, spoštovana pa 
je tako v akademskih krogih kot v laični javnosti. Čeprav že leta živi 
v prestolnici, ni nikdar pozabila na svojo rojstno vas – Turje. Konec 
lanskega leta je praznovala častitljivih 90 let, ob praznovanju te 
življenjske prelomnice pa se je z njo pogovarjala Boža Herek. V izje-
mno čast nam je, da lahko besede dr. Orožen ob njenem jubileju v 
branje ponudimo tudi vam, bralkam in bralcem Hrastovega lista.

Darko Jorgić je namiznoteniški igralec, ki je na noge spravil celotno 
Slovenijo in poskrbel za popularizacijo tega športa. Na evropskem 
prvenstvu v Münchnu je z osvojeno srebrno medaljo in s tem nazivom 
evropskega podprvaka dosegel uspeh kariere ter največji uspeh slo-
venskega namiznega tenisa. Sprejem, ki so ga pokrivali vsi nacionalni 
mediji, je potekal v njegovem domačem kraju – Hrastniku.

Mitja Oberč je na poletni večer rešil življenje. Brez sekunde oklevanja je skočil do avtomobila, ki je v Podkraju drsel v reko 
Savo, in poskušal rešiti nezavestnega voznika, ki mu je voda že segala do ramen. V podobni situaciji so se znašli mladi hra-
stniški nogometaši, ki prav tako niso oklevali, ko je bilo treba reševati življenje. Mitja in mladi nogometaši pa imajo še nekaj 
skupnega – so Hrastničani.

O uspehih bi lahko napisali celo stran. No, več strani, za eno celo stran je že samo uspehov varovancev Glasbene šole 
Hrastnik. Mladi hrastniški glasbeniki so skupaj z izjemnimi mentorji v samo tem šolskem letu dosegli toliko uspehov, da jih 
ni mogoče prešteti na prste ene roke … pa tudi na prste dveh rok ne. 

Sem vas že uspela prepričati, da v našem majhnem mestu živijo veliki ljudje?

Nekatere dosežke vsako leto nagradimo tudi v okviru občinskega praznika, ki ga praznujemo 3. julija. Letošnjemu prazno-
vanju in nagrajencem smo v tokratni številki namenili kar nekaj strani, saj smo po dveh letih lahko končno spet praznovali 
kot včasih. Čez poletje se je tako zvrstilo nešteto dogodkov, za katere so poskrbela različna društva, organizacije in krajevne 
skupnosti. Seveda pa nismo pozabili niti na vas, drage bralke in bralci, zato časopisu tudi letos prilagamo darilce – nalepke 
s hrastniško tematiko. 

Pred nami je jesen, ki prinaša lokalne volitve, kar je tudi razlog za drugačno dinamiko letošnjih Hrastovih listov. V vaše 
nabiralnike bodo prispele le tri številke, saj – kot v preteklih letih – jesenske številke časopisa zaradi volitev ne bo, naslednjič 
se tako ponovno beremo decembra.

Ekipa časopisa vam želi lep zaključek poletja.

— Mateja Jecl, urednica
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Vse to oživi, ko se vrnem v Turje
Avtorica: Boža Herek   •   Foto: Branko Klančar

Dr. Martina Orožen:

Jezikoslovka dr. Martina Orožen, dolgoletna, zaslužna 
profesorica na ljubljanski Filozofski fakulteti, je vrsto 
let predavala zgodovinsko slovnico in dialektologijo 
slovenskega jezika. Če jo kdo vpraša kaj o posebnos-
tih naših narečij, odgovarja z velikim žarom. Če gre za 
rojstno vas Turje, pa ton postane še posebno mehak. 
Spominja se je z veliko ljubezni, zlasti svoje družine, 
v kateri so gojili prave slovenske tradicionalne vred-
note. Njeno rojstno okolje se ji je poklonilo z nazivom 
častne občanke Hrastnika. Oktobra lani je dopolnila 90 
let in obletnico proslavila v krogu svojih sorodnikov in 
prijateljev študentov s sveto mašo v svoji rojstni vasi, 
kjer so somaševali kar trije duhovniki. O njeni imenitni 
znanstveni karieri govorijo leksikoni, ta pogovor pa je 
bolj domač. Vprašanja merijo tja, kamor učene biografije 
ne sežejo. 

Izhajate iz zavedne, trdne kmečke družine Ribčevih iz Turja, 
v kateri so bile ključne vrednote ljubezen do zemlje in domo-
vine, zavezanost delu, želja po pridobivanju znanja, trezen 
razmislek. Kar samo se ponuja vprašanje, kaj je bilo vaše 
poglavitno življenjsko vodilo?
Te vrednote sem v srečnem otroštvu spoznavala in usva-
jala v naši družini pred drugo svetovno vojno. Izvirale so iz 
narave, kmečkih delovnih izkušenj, da »brez dela ni jela«, 
da je treba kruh zaslužiti, z veseljem trdo delati, pa tudi 
spoštovati zemljo. Spominjam se, da je moj stari oče Jernej 
pšenico vedno sejal z odkrito glavo, brez klobuka! Vrednote 

so izhajale predvsem iz nauka Cerkve, ki je stoletja učila, kako 
živeti deset božjih zapovedi. Spoštovali smo nedeljo, molili v 
zahvalo za darove zemlje, prosili za zdravje, za dobro letino, 
za varstvo pred »hudo uro«, pred nesrečami pri ljudeh in 
živini, pa tudi potrpeli v nepredvidljivih življenjskih nadlogah. 
Ob večerih so se sosedje radi pogovarjali; otroci smo pos-
lušali neznansko lepe in vznemirljive zgodbe. In veliko smo 
prepevali. Vse to je bogatilo naš besedni jezikovni zaklad in 
vzgajalo občutek za lepoto besede. 

Spominjam se, da sem že kot šolarka rada brala, da sem se 
dobro učila in imela rada svojo prvo učiteljico, Marijo Fabiani. 
Ob njej sem sanjarila, da bom tudi jaz nekoč učiteljica, kar 
se je v življenju dejansko dogodilo. Druga svetovna vojna je 
meni, mojemu bratu Marijanu, sestri Ivici, Petru, Marku in 
najmlajši Minki prekinila srečno otroštvo. Prinesla je strašno 
gorje in daljnoročno uničila našo srečno družino. Dan za 
dnem je mama s teto Mico samo jokala, z njima tudi mi, saj 
so očeta Nemci že leta 1942 ustrelili v Mariboru kot talca. 
Samo to smo želeli, da bi bilo že konec teh strašnih dni. Vsi, 
ki niste doživeli te strašne morije slovenskega naroda, ste v 
življenju zelo privilegirani, čeprav se tega ne zavedate.

Ja, živeti v miru je velik privilegij, težko je to dopovedovati 
generacijam, ki vojne – na srečo – niso okusile. Vaše domače 
okolje je najbrž spodbudilo vaše zanimanje za jezik? Že v 
diplomski nalogi ste se ukvarjali z govorom svojega roj-
stnega kraja, Turja, in ga umestili na lingvistični zemljevid. 

Ste že takrat vedeli, da bo jezik vaš kruh in poslanstvo? 
Moje življenjsko poslanstvo se je začelo oblikovati po vojni, 
ko sem se po zaključeni maturi na gimnaziji v Celju (1951) 
vpisala na študij slavistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 
Za ta študij sem se odločila, ker me je zanimala slovenska, 
zlasti pa svetovna književnost. Vendar fakultetna literarna 
zgodovina ni izpolnila mojih pričakovanj, pritegnila pa me je 
stara cerkvena slovanščina, ki je bila v tedanjem študijskem 
programu močno zastopana. Odkritje mi je bila tudi fonetika, 
veda o tvorbi in preobrazbi glasov. Pri tedanjih lektorjih (prof. 
F. Bezlaju, prof. R. Štefan in prof. V. Smoleju) sem se učila 
češčine, poljščine in slovaščine. Odkrival se mi je zanimiv 
svet jezikoslovja. V slovenistični diplomski nalogi iz jezika 
sem pri prof. dr. Kolariču opisala glasovno-oblikovni sestav 
mojega rodnega narečja v Turju. Po osnovnih prvinah se 
uvršča med govore dolenjske narečne skupine, ki so deloma 
prekrite s štajerskimi (npr. namesto polglasnika govorimo -e: 
pes, steza ...), kar je znamenje živahnih stikov z upravnim 
središčem, ki je bilo do konca prve svetovne vojne v Laškem. 
Tja in v Radeče so gospodarji hodili na sejme; Hrastnik je bil 
do nastanka rudnika in steklarne pred sto leti še zelo daleč.

V času študija sem kar tri leta sodelovala pri dialektoloških 
raziskovanjih na Notranjskem, Krasu in v Trenti. Za Slovanski 
lingvistični atlas sem zapisala govore treh krajev: Šmarje pri 
Jelšah, Komen na Krasu in Pomjan v slovenski Istri. Srečanja 
z narečnimi govorci (informatorji) so bila izjemna. Preprost 
govorec jezik doživlja kot stvarnost, ki ga obdaja. Etimologija 
je kot jezikovna arheologija, ki odstira davne podobe življenja. 

Po opravljeni diplomi (1957) sem kot asistentka za staro cer-
kveno slovanščino ostala na tedanjem Inštitutu za slovansko 
filologijo, po ukinitvi nosilne katedre pa sem bila vključena v 
delo Katedre za zgodovinsko slovnico in dialektologijo, ki jo 
je do svoje upokojitve (1994) vodil naš vrhunski dialektolog, 
akad. prof. dr. Tine Logar. Sodelovala sem pri seminarju iz 
dialektologije in pisala svojo disertacijo o razvoju slovničnih 
in modalnih oblik futura v knjižni slovenščini od 16. do 19. 
stoletja. Preizkušala sem se tudi kot lektorica slovenskega 
knjižnega jezika v Krakovu na Poljskem (1962–1964), na 
Dunaju (1967–1968) in v Gradcu (1978–1979). Vzporedno sem 
raziskovala nekatere še neraziskane oblikoslovne kategorije 
v jezikovno-zgodovinskem razvoju. 

Delovali ste na različnih področjih slovenskega jezika, kaj 
vas zaposluje zdaj? S čim se ukvarjate?
Ob raziskovalnem in pedagoškem delu s slušatelji ter men-
torskem delu z magistrandi in doktorandi so se vrstile tudi 
strokovno-organizacijske obveznosti, kar je prinašalo nove 
izkušnje, »vzelo« pa veliko raziskovalnega časa. Tako pred-
stojništvo na Oddelku za slovanske jezike in književnosti kot 
večletno predsednikovanje Slavističnemu društvu in še kaj. 
Hitro je minilo 40 let intenzivnega dela. 

Zdaj sem že več kot 25 let v pokoju (od l. 1995) in dolgoročnih 
načrtov ne delam. Pet let mi je vzela bolezen in me oddaljila 
od strokovnega življenja. V zadnjem obdobju veliko berem in 
spremljam dogajanje na Poljskem, zlasti prek interneta. Pa 
televizijo gledam tu in tam, predvsem Exodus TV. 

V naši državi pa so se medtem zgodile tudi odločilne poli-
tične in družbene spremembe. Končno živimo v samostojni 
Sloveniji, o kateri so sanjarili naši predniki. Doživljam in 
spoznavam že četrto državno ureditev. Nobena ni bila ide-
alna; posebej okrutna je bila petletna nacistična okupacija, 
pa tudi Slovenija v okviru Jugoslavije ni gojila ne narodne 
zavednosti ne narodnostnega čutenja, še manj socialne 
pravičnosti. Povojni obračuni so prinesli vsesplošno neza-
upanje in delitev prebivalcev na bele in rdeče – ta trend se 
nadaljuje. Res smo si življenje v svobodni državi Sloveniji 
predstavljali povsem drugače. 

Vzgojili ste vrsto razgledanih in široko izobraženih jezi-
koslovcev, ki vaše delo nadaljujejo. Ne glede na močno 
stroko se je odnos do slovenskega jezika v zadnjih letih zelo 
spremenil. Jezikovne norme postajajo zlasti v pogovornem 
jeziku (na družbenih omrežjih, v medijih) vse bolj ohlapne. 
Kako vidite ta problem vi?
Naša jezikovna preteklost je bogata, v sodobnosti pa me 
vznemirja ignorantski odnos do naše preteklosti, jezika in 
ustvarjalnosti preteklih rodov. Zavedali so se, da je izobrazba 
vrednota, da je »zgodovina učiteljica naroda«. In kot je že 
davno zapisal J. V. Koseski: »Kdor ne spoštuje se sam, podlaga 
je tujčevi peti.« Evropa ne bo branila slovenskega jezika, če 
ga sami ne bomo spoštovali, cenili, govorili in soustvarjali. 
Slovenci smo ga ohranjali več kot tisoč let. In zdaj? Bomo 
govorili angleško? 

Moji jezikoslovni učenci so mi v veselje in zadoščenje, saj 
so moji prijatelji. Vsako leto se vsaj enkrat srečamo, vsakič v 
drugem kraju. Sedem jih je – število pomeni popolnost! To 
so dr. Majda Merše, dr. Marko Jesenšek, dr. Irena Orel, dr. 
Bernard Rajh, dr. France Novak, dr. Andreja Legan Ravnikar, 
mag. Lučka Abram v Trstu in dr. Ludvik Karničar v Gradcu. Kot 
slušatelji (slovenisti) so mi prisluhnili, saj je bilo ur za izčrpno 
predstavitev zgodovinske slovnice in jezikoslovne razlage 
zgodovinskih besedil od Brižinskih spomenikov do Kopitarjeve 
slovnice premalo. Delujejo na fakultetah (Ljubljana, Maribor) 
in Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša na SAZU-ju v 
Ljubljani. Kot ugledne strokovne osebnosti sodelujejo na vseh 
javnih slovenističnih in slavističnih zborovanjih ter strokovnih 
srečanjih doma in v tujini.

Da so jezikovne norme sodobnega govorjenega jezika 
na družbenih omrežjih in v medijih zrahljane, pa niso 
krivi jezikoslovci. Tudi za sodobni knjižni jezik je za kulturo 
govora dovolj ustreznih pripomočkov: je Slovar slovenskega 

INTERVJU INTERVJU
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knjižnega jezika, obstaja več izdaj Slovenskega pravopisa, 
obstajajo različni specifični enojezični in dvojezični slovarji ter 
vrsta pripomočkov za usvajanje kultivirane pisne in govor-
jene slovenščine. Vsak, ki javno nastopa, je odgovoren za 
to, kaj govori, kako in komu! Naj se zgleduje po najboljših 
mojstrih govorjene in pisane slovenske besede, ne pa po 
surovih, nerazgledanih kvantačih. Res je, take vulgarizacije, 
ki v sodobnosti prodira tudi v t. i. leposlovje, estetike grdega, 
v našem jeziku še ni bilo. To je nasilje nad jezikom in člove-
kom, ne pa svoboda govora. Izvira iz osebne neobvladanosti 
posameznih govorcev, njihove nerazgledanosti, nevzgo-
jenosti in zavračanja vsakršnih avtoritet, tudi jezikoslovne.

Kako torej popraviti odnos do slovenskega jezika in kako 
se rešiti tega primitivizma?
Zgledovati se je treba po najboljših mojstrih govorjene 
besede, ki obvladajo in gojijo kulturo govora. V sodobnosti 
so to radijski in televizijski napovedovalci, vremenarji, večina 
novinarjev, osebe Cerkve, vrsta odgovornih strokovnjakov 
in družboslovcev, ki imajo družbi in javnosti kaj resnega, 
tehtnega in poučnega, tudi zabavnega povedati. Morda je 
v sodobnosti res premalo ozaveščenosti o kulturi govora, o 
zvočni lepoti besede. Za to zdaj ni časa, otroci pa so prikraj-
šani za pomembna vzgojna doživetja, tudi za lepoto besede. 
Vzgojo ustreznega obnašanja in dostojnega govorjenja 
bi morali uvesti v vrtce in osnovne šole. Tako bi zagotovili 
mladim temelje za lastni ustvarjalni kulturni razvoj.

In še: poglejte Slovence v zamejstvu, pa boste razumeli, kaj 
je materni jezik. Iz različnih razlogov je v tujem državnem 
okviru neenakopraven, manj vreden, nezaželen, omejevan, 
v preteklosti je bil celo prepovedan. Ali ni to žalitev osebe? 
Kratenje človekovih pravic?

Naš znameniti indoevropeist, že davno pokojni dr. Karel 
Oštir, se je rad pogovarjal s študenti in asistenti. Spominjam 
se, kako nas je ob teh pogovorih pravzaprav učil. Ko je v 
60. letih tekla beseda o jeziku in sporazumevanju, je dejal: 
»Z vidika sporazumevanja je vseeno, ali rečeš mati, Mutter 
ali mother. Ampak materni jezik je nekaj več. Je kot kriv-
ček za klobukom gorenjskega fanta. Če mu ga vzameš, te 
ubije. Materni jezik je zadeva časti.« Mislim, da mladim 
raziskovalcem slovenskega jezika ni treba dajati dodatnih 
usmeritvenih napotkov. Učenec naj v svojih dosežkih pre-
seneča svojega učitelja!

Pred leti me je na Škrabčevih dnevih v Hrovači po pre-
davanju neka slušateljica vprašala, če bo slovenski jezik v 
prihodnosti še obstajal. Odgovorila sem ji: »Naša generacija 
ga je v zelo težkih okoliščinah, tudi za ceno ponižanj, ohra-
nila. Njegov obstoj in razvoj je odvisen od vas in prihodnje 
generacije. Če ga boste govorili, negovali, kultivirali, sou-
stvarjali v govoru in knjigi, bo obstal. Če vam bo slovenski 
jezik življenjsko pomembna vrednota, ne boste dopustili, da 
bi zamrl. To je vse!«

INTERVJU INTERVJU

V svojem rojstnem kraju ne živite, se pa tja radi vračate. Vašemu 
okroglemu življenjskemu jubileju so se poklonili s sveto mašo. 
Verjetno ste se take oblike praznovanja razveselili?
Rojstni kraj mi veliko pomeni, predvsem zaradi nekdanjega 
toplega družinskega vzdušja. Nikoli nisem slišala ne prepirov 
ne preklinjanja. Stari oče Jernej je bil zares starosta družine. O 
vsem je modro in razsodno odločal, ženske niso nikoli ugovarjale. 
Veliko se mi je posvečal, z menoj prepeval Slomškove pesmi, 
saj je bil kot mali šolar celo pri njem na skušnji v Laškem (1862). 
Tako so pravili domači. Za 80-letnega Ivančevega očka, ki je 
veljal za pametnega, se je takrat še reklo: »Tejga so pa še škof 
Slomšek birmal’!« Vse to oživi, ko se vrnem v Turje. 

Tako so spomini na otroštvo zaživeli tudi ob moji 90-letnici, ki 
smo jo lani jeseni obhajali pri sv. Štefanu. Sveto mašo so darovali 
trije duhovniki: celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž, njegov vikar 
Rok Metličar in dolski župnik (župnija sv. Jakoba), takrat težko 
bolni Franc Ornik (ki je decembra lani umrl, op. a.). Z menoj so 
bili tudi vsi moji učenci, doktorji jezikoslovnih znanosti, moja 
edina še živeča sestra, Marija Babič, sorodniki in sovaščani. 
Skupaj smo pred cerkvijo, ki bo kmalu dopolnila 500 let, opoldne 
zapeli. Bil je lep, blagoslovljen jesenski dan.
 
Naj vam ob koncu najinega pogovora vendarle čestitam k 
vašemu visokemu jubileju, ki ste ga praznovali nedolgo nazaj. 
Glede na vaše bogato znanstveno in pedagoško delo ste ob 
svoji 90-letnici najbrž zadovoljni z opravljenim delom. Na kaj 
ste najbolj ponosni?
Nobeno človeško delo ni popolno, ni dokončano. To velja tudi 
za moje življenjske cilje in raziskovalne napore. Moje poklicno 

delo se je približno 60 let osredinjalo na raziskovanje 
slovenskega jezika v dveh razsežnostih. Poglabljala sem 
se v njegovo dinamično sodobno, razlikovalno govorno 
narečno podobo v slovenskem jezikovnem prostoru in 
njegovo jezikovno razlikovalnost, izpričano v najstarejših 
rokopisih in tiskanih besedilih – v časovnem razponu od 
Brižinskih spomenikov do jezikovno-knjižne normativne 
ustalitve sredi 19. stoletja. 

Če se želite poglobiti v matematiko, morate poznati številke, 
osnovne matematične operacije in seveda poštevanko. 
Ob raziskovanju jezika pa se odkrivajo njemu ustrezni, 
univerzalni »globinski« jezikovni zakoni, ki vsaki jezikovni 
skupnosti omogočajo razumevanje in sporočanje (druž-
bena razsežnost jezika). Kljub spremenljivosti jezikovnih 
prvin na vseh jezikovnih ravninah, bodisi v narečju bodisi v 
knjižnem jezikovnem razvoju, je uporabnikom jezika vedno 
na voljo dovolj prepoznavnih jezikovnih prvin, ki omogo-
čajo, da vsak lahko razumljivo, raznovrstno, izbrano (lepo) 
izrazi svoje misli, čustva, spoznanja, presoje. Vse to – tako 
se zdi – pa kot da deluje samodejno. Vendar ta jezikovni 
»mehanizem« oziroma njegovo delovanje daleč presega 
človeški um. Tako kot vse stvarstvo, ki deluje po nam skriv-
nih zakonih, ki človeku niso povsem znani in obvladljivi. Ta 
jezikoslovna raziskovalna skušnja dela človeka skromnega, 
saj se zaveda, da tudi o »funkcioniranju« jezika, ki »živi«, 
ne more priti do dokončnega spoznanja. Vsekakor mi je 
v zadovoljstvo, da mi je bilo o jeziku vsaj nekaj mogoče 
spoznati in posredovati učencem, ki zastavljeno delo o 
zgodovinskem razvoju naše materinščine nadaljujejo.
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V preteklosti so v Zasavju klekljale le posameznice, večinoma 
je šlo za učiteljice in ženske, ki so se priselile iz drugih slo-
venskih krajev, kjer je bilo klekljanje doma. 

V Hrastniku smo se začele učiti klekljanja leta 2001, učila pa 
nas je Minka Majcen. Prvo leto nas je bilo osem, v nasled-
njem se nam je pridružilo že deset novih učenk. Prišle so tudi 
ženske iz sosednjih krajev. Zanimanje je bilo tako veliko, da 
vseh sploh nismo mogle sprejeti. V teh letih je Minka naučila 
osnov klekljanja vsaj 40 žensk.

Šle smo tudi pogledat, kako klekljajo drugje, in vzpostavile 
stike s klekljaricami iz raznih koncev Slovenije. Začele smo se 
udeleževati delavnic v Idriji ter se povezale s klekljaricami iz 
Žirov in Ljubljane. Z njimi smo se udeležile tudi raznih klekljar-
skih dogodkov v tujini in tako spoznale raznovrstne možnosti 
v tej tehniki. Preostali Sloveniji smo se prvič predstavile na 
natečaju na temo sodelovanja, izdelek, ki je nastal v sodelo-
vanju takratnih klekljaric, pa smo podarile OŠ NHR Hrastnik, 
kjer se klekljarice srečujemo že od začetka.
Ko so se v pravem času prekrižale klekljarske poti med 
Trbovljami, Klekom, Hrastnikom, Čečami, Zagorjem, Izlakami, 
Litijo, Savo …, je nastalo Društvo zasavskih klekljaric Srčevke. 
Združile smo se pogumne, odločne, prijazne, z eno besedo 
– po Slovarju slovenskega knjižnega jezika – srčne ženske 
iz osrčja Slovenije.

Od ustanovitve društva 12. maja 2015 je preteklo že nekaj let. 
25 ustanoviteljicam so se pridružile nove članice. Prihajamo 
iz kar devetih občin, kar je zaradi oddaljenosti določen pro-
blem, ki pa ga poskušamo rešiti tudi z uporabo modernih 
komunikacijskih poti. Te uporabljamo tudi za predstavitev 
našega dela širši javnosti, predvsem pa so bile v uporabi v 
času ukrepov zaradi epidemije v zadnjih dveh letih.

25. maja 2022 je v Delavskem domu Hrastnik odmevalo 
petje. Zveza kulturnih društev Hrastnik je organizirala pevsko 
prireditev Zapojmo skupaj. Tisti teden je potekal Teden lju-
biteljske kulture in s pesmijo so se temu dogajanju pridružili 
tudi vsi nastopajoči – mladi pevci iz Vrtca Hrastnik, Vokalna 
skupina Vodomke iz Laškega, Učiteljski pevski zbor Primus 
z OŠ Primoža Trubarja Laško in Moški pevski zbor Svoboda 
Hrastnik.

Prireditev je spremljal strokovni spremljevalec Primož 
Malavašič, ki je poslušal odrasle pevke in pevce ter po kon-
čani reviji zborovodkinjam svetoval, kako v prihodnje še bolje 
uglasiti vse glasove. Mlade pevke in pevci iz Vrtca Hrastnik 
pa so vedno tako prisrčni, da ni kaj za dodati.

Vse nastopajoče in obiskovalce je pozdravil predsednik ZKD 
Hrastnik Aleš Laznik in poudaril, da so takšne prireditve odraz 
velike zagnanosti posameznikov, ki delujejo na področju 
ljubiteljske kulture in jo ohranjajo za naše zanamce.

V Hrastniku klekljamo že več kot 20 let Zapojmo skupaj
Avtorica: Jana Klinc Češnovar  •  Foto: arhiv društva Avtor: ZKD Hrastnik

KULTURA KULTURA

Ker je bilo naše delo opaženo tudi širše, smo 4. septembra 
2019 na Ministrstvu za kulturo RS kot ene od 18 nosilcev 
nominacije prejele faksimile vpisa klekljanja čipk v Sloveniji 
na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.
Razstavo ob 20-letnici našega dela smo načrtovale že 
jeseni 2021, a smo jo zaradi epidemije prestavile na letošnji 
maj, ko smo v galeriji Delavskega doma Hrastnik predsta-
vile kar tri projekte: klekljarske tehnike, čipke na temo 
hrastov list in srca s križi po vzorcih Vide Kejžar, ki smo jih 
klekljale v spomin na naše preminule članice in vse, ki so 
v naših koncih izgubili bitko s covidom-19. Klekljanje smo 
ob tej priložnosti predstavile tudi četrto- in petošolcem iz 
OŠ NHR Hrastnik.

Tudi v juniju smo bile Srčevke zelo aktivne: posameznice so 
se udeležile kar treh klekljarskih delavnic – v Ljubljani, Idriji 
in na Velikem Dolu. Obiskale smo Idrijo, kjer smo bile gostje 
Društva klekljaric idrijske čipke na čipkarskem festivalu, saj 
smo v koronskih letih sodelovale kar pri štirih njihovih pro-
jektih Čipkarski kolaž. Tiste, ki so sodelovale pri vseh štirih, so 
dobile posebna priznanja. Z razstavo naših horoskopov pa 
smo se predstavile tudi na najstarejšem, kar 60. čipkarskem 
festivalu v Železnikih.

Med počitnicami že tradicionalno klekljamo pred Knjižnico 
Antona Sovreta v Hrastniku. S knjižnico tudi sicer že dolgo 
uspešno sodelujemo. Tako v septembru pripravljamo 
razstavo lovilcev sanj, v novembru pa boste tam lahko videli 
še naše nove horoskope.

Idej je veliko, volje tudi, zato prisrčno vabljeni vsi, ki želite 
spoznati to čudovito kulturno dediščino, da se nam pridru-
žite in nam jo pomagate ohranjati ter obenem uživate v 
ustvarjanju in druženju.

Gospa Minka Majcen je Srčevke naučila osnov klekljanja

S predstavo Čarobna Vililandija se je v mesecu maju zak-
ljučil letošnji otroški abonma. Predstavo so odigrali člani 
Miškinega gledališča. Zgodba o dveh Malinih, ki sta imela 
nenavadno željo postati velika čez noč, nas je nasmejala, 
hkrati pa spomnila, kako lepo je biti otrok. V deželi Vililandiji 
imajo namreč čudežno napravo Činkušampi, ki pričara prav 
vse in s katero lahko čarajo le Velini. A kljub temu, da je čin-
kulinkanje za Maline prepovedano, se dva odločita, da se 
bosta začinkulinkala v Velina in čez noč zrasla.

Vse predstave otroškega abonmaja so bile zanimive, 
zabavne, pa tudi poučne. Otroci so sodelovali z različnimi 
junaki na odru in odkrivali čudoviti svet gledališča.

Želimo, da bi se nam v prihodnji sezoni pridružilo še več otrok 
in njihovih staršev, zato že pripravljamo program za naše 
male in velike obiskovalce.

Zaključek abonmajske sezone
Avtor: KRC Hrastnik

V petek, 8. julija 2022, je potekalo odprtje razstave ilustracij 
Andreja Potrate. 

Andrej Lucky Potrata je 39-letni Hrastničan. Sokrajani ga 
poznamo, marsikdo pa ne ve, da je odličen ilustrator. »Rišem, 
odkar pomnim,« je dejal. »Spomnim se svoje prve risbe – 
vesolja, ki sem ga risal z debelimi voščenkami. Risba je 
predstavljala rumen lunin krajec, rumene zvezde na črnem 
ozadju.«

Njegov vzornik je bil Miki Muster. Na začetku, kar precej let 
nazaj, je dajal čez njegove ilustracije paus papir in jih tako 
prerisal, kasneje pa tega ni več počel, saj je njegove like že 
poznal na pamet. 

Risanje je za nekaj časa opustil ter se kot dober učenec in 
dijak posvetil šolskim obveznostim. »Na srednji šoli mi je 
risanje prišlo prav. Rad sem uporabljal šestilo, ravnilo, teh-
nični svinčnik …«. A želja po ustvarjanju ilustracij je ostala. Za 
razstavljene risbe je uporabljal tehnični svinčnik in flomaster 
ter ustvaril svoje like, junake in zgodbe.

Odprtje je s svojo glasbo popestrila citrarka Urša Šmid. 
Razstava bo na ploščadi pred Delavskim domom Hrastnik 
na ogled vse do konca poletja.

Andrej Potrata 
in njegove ilustracije

Avtor: KRC Hrastnik
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Eden najbolj perečih problemov, s 
katerim se v zadnjih letih soočajo vsa 
slovenska mesta, je pomanjkanje par-
kirnih mest. Izjema ni niti naše mesto, 
problematika je še posebej izrazita v sta-
novanjskih naseljih, kjer iskanje prostih 
parkirnih mest stanovalcem vsako-
dnevno povzroča nemalo težav. Občina 
je zato pristopila k iskanju možnih rešitev, 
prva nova parkirna mesta pa se obetajo 
še pred koncem leta. 

Novi log
Občina je v preteklih mesecih uspešno 
pridobila dve parceli v naselju Novi log 
A, B, C, D, E, na katerih bo uredila nova 
parkirna mesta.

Jeseni prva nova parkirišča 
Avtorica: Mateja Jecl

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠEOBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

Prva parcela je locirana ob stanovanj-
skem bloku Novi log 19 E, tu se bodo dela 
pričela najprej. »Z deli bomo pričeli v 
začetku septembra, novih 12 asfaltiranih 
parkirišč bo stanovalcem tako na voljo 
že do konca meseca, ko bodo vsa dela 
končana. Vrednost investicije je ocenjena 
na 70 tisoč evrov,« je o prvih dodatnih 
parkiriščih povedal župan Marko Funkl.

V sklopu zamenjave parcel s podjetjem 
Rudis d.o.o. je občina pridobila tudi par-
celo nad stanovanjskima blokoma Novi 
log A in B. Tu so v prvi fazi predvidena 
rušitvena dela obstoječih starih objek-
tov, v drugi fazi pa bo sledila izgradnja 
novega parkirišča.

Montigny
V predelu pri blokih Novi log 7 A in B 
(ulica Montigny) je občina odkupila 
parcelo s starim objektom. »Občina je 
v proračunu že zagotovila sredstva v 
višini 15 tisoč evrov za rušenje objekta, 
po rušenju pa bo izdelana projektna 
dokumentacija za nova parkirišča,« je 
dejal župan.

Center Dola
Občina Hrastnik bo ob preurejanju 
prometnega režima v centru Dola pri 
Hrastniku porušila odkupljeno sta-
novanjsko hišo in uredila možnost 
parkiranja za bližnje stanovalce. 

Občina Hrastnik se že leta spopada s stanovanjsko pro-
blematiko, saj stanovanj v Hrastniku in celotnem Zasavju 
močno primanjkuje, zato je hrastniška občina aktivno pris-
topila k reševanju te problematike. V avgustu je bil tako 
objavljen težko pričakovan občinski razpis za najemniška 
stanovanja, čez nekaj mesecev pa se pričakuje še prido-
bitev gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanjskega 
bloka na Resnici. Že jeseni pa bo investitor Rudis d.o.o. 
pričel z gradnjo novega bloka s štirinajstimi stanovanj-
skimi enotami, kar bo za Hrastnik izjemna pridobitev.

Nov stanovanjski blok, ki ga bo zgradilo podjetje Rudis d.o.o., 
bo stal na mestu, kjer danes stoji stavba bivšega hrastniškega 
vrtca. Gre za dotrajan objekt iz leta 1945 na Novem domu, 
torej v neposredni bližini zdravstvenega doma. 

»Občina Hrastnik in investitor Rudis sta v preteklih mesecih 
pravno uredila zamenjavo dveh zazidljivih parcel, pri čemer 
je občina pridobila parcelo na Novem logu, na kateri bomo 
zgradili prepotrebna dodatna parkirna mesta, podjetje Rudis 
pa parcelo na Novem domu. Ker je obstoječa stavba na 
Novem domu v tako slabem gradbeno-tehničnem stanju, 
da obnova ni smiselna oziroma niti ni možna, bo investitor 
objekt porušil in zgradil večstanovanjski objekt,« je o eni 
izmed pomembnejših pridobitev za občane povedal župan 
Marko Funkl. 

Večstanovanjski blok bo imel 14 bivalnih enot različnih velikosti 
in pripadajoča parkirna mesta. Zasnovan bo kot sodoben, 
energetsko varčen objekt, ki bo olepšal podobo tega dela 
Hrastnika, v katerem sicer prevladuje pozidava iz 60. in 70. 
let prejšnjega stoletja. Nova stavba se bo kljub sodobnemu 
oblikovanju še vedno spajala z okoliško pozidavo, hkrati 
pa bo v oblikovalskem smislu sledila novim trendom in bo 
predstavljala odmik od arhitekture tega območja iz časa 
socializma. Stavba bo sodobna, visoko energetsko učinkovita 
in bo omogočala kakovostno bivanje.

Jeseni začetek gradnje novega stanovanjskega bloka v Hrastniku
Avtorica: Mateja Jecl

Razpis za neprofitna stanovanja in gradnja stanovanj 
na Resnici

Rudisov projekt izgradnje večstanovanjske stavbe pa ni 
edini korak k reševanju stanovanjske problematike v občini. 
V avgustu je bil tako prvič po več letih objavljen tudi javni 
razpis za dodelitev neprofitnih občinskih stanovanj.  

V skladu z načrti poteka tudi projekt Resnica. Na omenje-
nem območju, kjer se je z delno rušitvijo objektov in delno 
komunalno ureditvijo omogočila površina za gradnjo in s 
tem urbanizacija ter vključitev degradiranega ozemlja v 
območje mesta, bo Občina Hrastnik skupaj s soinvestitorjem 
Stanovanjskim skladom Republike Slovenije in stanovanjsko 
zadrugo v nastajanju zgradila več večstanovanjskih objektov. 
V prvi fazi se načrtuje izgradnja treh večstanovanjskih blokov 
s skupno 72 stanovanji, celoten projekt pa predvideva šest 
objektov, torej skupno kar 144 stanovanj. V letu 2021 je bil 
izdelan idejni projekt (IDP) in elaborat lokacijske preveritve, 
ki je bil sprejet v letošnjem februarju. Izbran je bil tudi že 
izvajalec za izdelavo potrebne projektne dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, ki jo občina pričakuje 
jeseni.  

»Še nekaj dodatnih stanovanj bo na voljo tudi v objektu, 
kjer so bili nekoč prostori rudniških gasilcev, saj je objekt od 
RTH že odkupilo podjetje Spekter, ki bo v njem najemnikom 
ponudilo še dodatnih šest stanovanj. Od lanskega leta ima 
novega lastnika tudi samski dom, kjer bo prav tako ureje-
nih več bivanjskih enot. Verjamem, da bomo s temi koraki 
uspešno rešili marsikatero dolgoletno stanovanjsko stisko in 
v Hrastnik privabili še več mladih. Trend naprednih evropskih 
mest je namreč težnja po tem, da je ena tretjina stanovanj 
najemniških. In Hrastnik je eno redkih mest, ki temu trendu 
sledi,« je zaključil župan Marko Funkl. Skupaj bo tako v hra-
stniški občini v bližnji prihodnosti na voljo skoraj 100 novih 
stanovanj. 

Občina Hrastnik je uspešno prido-
bila finančna sredstva za energetsko 
prenovo javnih objektov v okviru 
Operativnega programa evropske 
kohezijske politike za obdobje 2014–
2020. Sredstva sofinanciranja v višini 
458 tisoč evrov predstavljajo dobro 
tretjino vrednosti projekta, ki je oce-
njen na skoraj 1,3 milijona evrov.
 
V sklopu operacije bosta sanirana 
objekta Vrtec Hrastnik – enota Sonček 
in Zdravstveni doma Hrastnik. »V obeh 
objektih se bo z izvedeno sanacijo 
izboljšalo pogoje dela ter zmanj-
šalo stroške ogrevanja in električne 
energije. Projekt celotne energetske 

Energetska sanacija vrtčevske enote Sonček
Avtor: Božo Roglič

sanacije obeh javnih objektov bo obse-
gal sanacijo strehe, izolacijo ovoja 
stavbe, zamenjavo stavbnega pohištva 
(oken), sanacijo vkopanih kletnih zidov 
in vgradnjo prezračevalnega sistema,« 
pojasnjujejo na Občini Hrastnik.
 
Na javnem naročilu je bil izbran izva-
jalec A.M.D. Gradnje, d.o.o., ki bo 
energetsko sanacijo vrtca izvedel do 
konca leta. S tem bo poskrbljeno za 
večjo energetsko učinkovitost objekta 
in boljše počutje uporabnikov vrtca.

Naložbo sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz 
Kohezijskega sklada/Evropskega sklada 

za regionalni razvoj/Evropskega soci-
alnega sklada oziroma v primeru dveh 
ali več skladov iz Evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov.
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OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

Pretekli meseci so v občini Hrastnik 
minevali v znamenju cestnih zapor 
in brnenja strojev. Sočasno se je 
odvijalo več investicij, ki jih vsakič 
za leto vnaprej določajo sveti krajev-
nih skupnosti. 

KS Rudnik
Največja investicija letošnjega leta 
za krajevno skupnost Rudnik, rekon-
strukcija pešpoti Dom starejših–Novi 
dom, je bila zaključena v mesecu 
juniju. Poleg ureditve odvodnjavanja 
in novega asfalta je bila nameščena 
tudi kanalizacija za namestitev javne 
razsvetljave. Vrednost gradnje znaša 
skoraj 30 tisoč evrov. 

KS Marno
Konec julija je bila zaključena rekon-
strukcija cestnega odseka LC 200211 
Brdce–Marno, I. in II. faza, v skupni 
dolžini skoraj 400 metrov. Na začetnem 
odseku od Marnega proti Brdcam se 
je uredil hodnik za pešce, po celotni 
dolžini pa se je cesto delno razširilo, 
uredilo odvodnjavanje ter v celoti 

Kaj se gradi v krajevnih skupnostih?
Avtorica: Rebeka Kupec 

zamenjalo asfalt in vodovod. Vrednost 
celotne investicije znaša približno 200 
tisoč evrov.

KS Kovk
V juliju je izvajalec končal dela na 
glavni cesti na Kovk, od odcepa za 
naselje Mačkovec proti naselju Kovk. 
Na dolžini slabih 400 metrov se je 
izvedla delna preplastitev, mestoma 
pa tudi izkop obstoječega asfalta z 
zamenjavo podlage. Vrednost inve-
sticije znaša dobrih 70 tisoč evrov, 
krajevna skupnost pa je z njo prido-
bila pomembno izboljšavo na obstoječi 
cestni infrastrukturi.

KS Turje - Gore
V krajevni skupnosti Turje - Gore so 
se konec lanskega leta odločili, da 
se preostanek investicijskih sredstev 
porabi za nadaljevanje ureditve ceste 
Turje–Kopitnik–Skopno. V preteklem 
mesecu je tako izvajalec zaključil z 
deli na krajšem odseku te ceste v 
dolžini 40 metrov, v celoti pa je bila 
izvedena zamenjava obstoječega in 
dotrajanega asfalta z novim. Strošek 
investicije znaša dobrih 12 tisoč evrov.

KS Prapretno
V aprilu se je z izvajalcem podpisala 
pogodba za posodobitev pešpoti 
Prapretno–Hrastnik v višini dobrih 43 
tisoč evrov. Na pešpoti v dolžini 224 
metrov se je opravila posodobitev 
iz makadama v asfalt z razširitvijo 
na 2,20 metra. Urejena je bila tudi 
kanalizacija za javno razsvetljavo in 
namestitev robnikov. 

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

V istem obdobju se je odvila tudi 
dolgo pričakovana posodobitev ceste 
Prapretno–Retje, I. faza, v dolžini 140 
metrov. Celotna investicija znaša prib-
ližno 40 tisoč evrov.

KS Boben
Izvajalec je v maju začel s posodobi-
tvijo cestnega odseka Buršič–Vodep 
(Lipoglavšek) v naselju Boben. 
Izvedena je bila posodobitev preos-
tanka odcepa iz makadama v asfalt 
do domačije Lipoglavšek, vključno z 
ureditvijo odvodnjavanja, v vrednosti 
slabih 28 tisoč evrov.

KS Podkraj
Svet krajevne skupnosti Podkraj je po 
sanaciji skalnega podora in ureditvi 
ceste Podkraj–Radeče sprejel sklep, da 
glavnino svojih investicijskih sredstev 
v mandatu nameni posodobitvam 
posameznih odsekov iz makadama v 
asfalt. V lanskem letu je bila tako prip-
ravljena projektna dokumentacija za 
del odseka LC 623061 Strušce–Kladje–
Ruda v dolžini 300 metrov, julija pa je 
z deli pričel tudi gradbeni izvajalec. 
Ureditev cestnega odseka bo zaklju-
čena v avgustu.

Projekt Odvajanje in čiščenje odpa-
dne vode v porečju Save – Občina 
Hrastnik, ki sta ga maja 2018 podpi-
sala Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo RS in Razvojni svet 
Zasavske razvojne regije ter je uvrščen 
v Dogovor za razvoj Zasavske razvojne 
regije, poteka po načrtih. 

Dobra 2,2 milijona evrov vreden pro-
jekt, ki bo v višini 1,8 milijona evrov 
sofinanciran iz naslova Evropske unije 
in Republike Slovenije, preostanek 
pa krit iz občinskega proračuna, bo 
z izgradnjo infrastrukture za odvaja-
nje in čiščenje komunalnih odpadnih 
voda pripomogel k zmanjšanju emisij 

Prvi deli novega omrežja zgrajeni
Avtor: Tomaž Sihur

v vodi. S tem bodo izpolnjene tudi 
zahteve Direktive o čiščenju komu-
nalne odpadne vode, saj bo občina 
z dobrimi petimi kilometri na novo 
zgrajenega kanalizacijskega omrežja 
in dodatnima fekalnima črpališčema 
dosegla 98-odstotno priključenost na 
javno omrežje.

Dela so v polnem teku, izvajalec grad-
benih del je podjetje AGM Nemec. 
Izgradnja sekundarne kanalizacije se 
na območju naselja Pot na Kal, kjer bo 
zgrajenih skoraj 900 metrov novega 
omrežja, in v Prapretnem, kjer bosta 
poleg novega omrežja zgrajeni dve 
črpališči, že zaključuje.

Občina Hrastnik se vseskozi trudi za 
ureditev prometa tako na državni kot 
tudi občinski prometni mreži. Skupaj z 
Direkcijo Republike Slovenije za infra-
strukturo (DRSI) je bilo v preteklosti 
rešenih več prometnih vozlišč, s čimer 
sta se varnost in prepustnost v prometu 
bistveno izboljšali. 

Kljub vsem rešitvam pa se s pove-
čevanjem števila vozil in posledično 
dnevnega prometa pojavljajo nove 
potrebe za izvedbo ukrepov, ki lahko 
varnost v prometu še povečajo. DRSI 
in Občina Hrastnik sta zato skupaj 
pristopili k ureditvi dveh križišč, ki 
predstavljata vsakodnevno ozko grlo 
in nevarnost za udeležence v prometu 
– to sta križišče pri Sparu in v centru 
mesta (pri tržnici). 

Za obe križišči se pripravlja projektna 
dokumentacija za gradnjo krožišč, 
prednostno za krožišče pri Sparu, kjer 
je različica na skici že potrjena. Občina 
Hrastnik in DRSI načrtujeta začetek 
gradnje v letu 2023.

Naslednje leto začetek gradnje dveh krožišč
Avtor: Tomaž Sihur

Po opravljenih delih na prvih dveh 
območjih, torej Poti na Kal in v 
Prapretnem, se dela v letošnjem in 
naslednjem letu nadaljujejo še na 
območju Novega loga, Veličkove ceste, 
na Poti Josipa Brinarja ter na Cesti 
padlih borcev. 
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V zadnjih dveh letih je bilo o parti-
cipativnem proračunu v naši občini 
slišati že precej. Po uspešni izvedbi 
v krajevni skupnosti Podkraj v letu 
2020 in po lanskem zbiranju pre-
dlogov v vseh desetih krajevnih 
skupnostih pa letos ti projekti z rea-
lizacijo dobivajo svojo pravo podobo 
in pomen.

Posodobljena in nova otroška igrišča
Občina je zaradi participativnega 
proračuna od letošnjega leta dalje 
bogatejša za novo otroško igrišče pri 
parkirišču zraven stanovanjskega bloka 
Novi log 19 E. Prebivalci s tega območja 
krajevne skupnosti Rudnik so si namreč 
že dlje časa želeli, da bi se poleg špor-
tnega umestilo tudi manjše igrišče za 
najmlajše. Občina Hrastnik je v sode-
lovanju s krajevno skupnostjo Rudnik 
uspela za umestitev novega otroškega 
igrišča zagotoviti dodatna sredstva. 
Skupaj s predlagateljem so strokovne 
službe izbrale primerno lokacijo, nato 
pa je sledila priprava terena in ume-
stitev otroških igral. Celotna investicija 
znaša slabih 15 tisoč evrov.

Izvedbeno leto za participativni proračun v krajevnih skupnostih
Avtorica: Rebeka Kupec

V okviru glasovanja med predlogi za 
participativni proračun so tudi pre-
bivalci krajevne skupnosti Steklarna 
izbrali posodobitev otroških igral, in 
sicer na otroškem igrišču na Taborniški 
poti. Na obstoječi hišici s toboganom se 
je opravila menjava strehe, dodatno 
pa se je namestilo gugalo na vzmeti 
ter novo gugalnico z navadnim in varo-
vanim sedežem in gumijasto podlago. 
Že dlje časa je bila želja krajanov tudi 
nova klop, zato se je s preostankom 
sredstev zagotovila nova urbana 
oprema. Vrednost ureditve znaša 5 
tisoč evrov, ob tem pa je treba pou-
dariti, da so znaten del izboljšav na 
otroškem igrišču izvedli krajani sami – 
odstranili so betonske robnike in staro 
opremo, prav tako so očistili hišico s 
toboganom.

Tudi v krajevni skupnosti Boben so se na 
obstoječem igrišču nameščala doda-
tna otroška igrala, ki so se zagotovila v 
okviru izglasovanega predloga partici-
pativnega proračuna. Otroško igrišče 
pri Zadružnem domu Čeče je tako 
bogatejše za novo previsno gugalnico 

in hišico s toboganom, zamenjana pa 
sta bila tudi sedeža na obstoječi gugal-
nici. Na igrišče se je namestila tudi 
nova urbana klop. Vrednost investicije 
znaša dobrih 5 tisoč evrov.

Obnova prostora za skladiščenje
Izmed predlogov za participativni pro-
račun so prebivalci Podkraja v lanskem 
novembru izbrali ureditev dotrajanega 
domskega skladišča, ki se nahaja v 
neposredni bližini doma KS Podkraj. 
Tako kot leta 2020, ko je krajevna skup-
nost že uspešno izvedla pilotni projekt 
participativnega proračuna – posta-
vitev nadstreška in ureditev prostora 
za druženje ob domu –, so tudi tokrat 
prebivalci sami z udarniškim delom in 
pomočjo lokalnih podjetnikov obnovili 
obstoječ objekt. Vrednost investicije 
znaša dobrih 5 tisoč evrov.

Spremljevalna infrastruktura 
na pešpoti v Prapretnem
Svet krajevne skupnosti Prapretno 
se je lani odločil, da delež sredstev v 
letu 2022 nameni ureditvi obstoječe 
pešpoti Prapretno, ki jo prebivalci 

pogosto in radi uporabljajo. V sklopu 
participativnega proračuna pa je bil 
kmalu zatem izglasovan predlog, da 
se sredstva namenijo ureditvi spre-
mljevalne infrastrukture na pešpoti 
oziroma dokončanju le-te. V juniju so se 
dela na pešpoti v Prapretnem po prip-
ravi kanalizacije za javno razsvetljavo, 
izvedbi asfaltiranja in namestitvi rob-
nikov zaključila. Investicija je bila delno 
pokrita s sredstvi iz participativnega 
proračuna, in sicer v višini 5 tisoč evrov.

Nova oprema v domu krajevne skup-
nosti Kovk
Star in dotrajan inventar v domu kra-
jevne skupnosti Kovk so pred kratkim 
nadomestile nove mize in stoli. Opremo 
so krajani namestili sami, vrednost 
investicije pa znaša slabih 5 tisoč evrov.

Participativni projekti v teku
V krajevni skupnosti Krnice - Šavna Peč 
v domu KS poteka obnova kuhinje. Del 
kuhinjskih elementov je bil že nado-
meščen z novimi, v prihodnjih tednih 
pa bodo prebivalci poskušali večino 

drugih del opraviti sami. Predvidena 
je zamenjava bele tehnike, vtičnic in 
panela, ki zapira kuhinjo, celoten pros-
tor pa bodo tudi prebelili.

V krajevni skupnosti Dol pri Hrastniku je 
predvidena namestitev dodatne javne 
razsvetljave v naselju Grča. Izvedba 
del je že naročena, postavitev novih 
luči pa se načrtuje še pred koncem 
poletja.

V krajevni skupnosti Turje - Gore bodo 
prebivalci med odcepom za Kovk in 
obstoječo avtobusno postajo v vasi 
Turje izdelali in namestili novo, dodatno 
avtobusno postajo. 

Na Marnem je bil v sklopu participa-
tivnega proračuna izglasovan projekt 
ureditve prostora za druženje na 
igrišču. V sklopu sanacije plazu pod 
igriščem na Marnem so se površine 
delno že uredile, predlagatelj in ostali 
prebivalci krajevne skupnosti pa tre-
nutno že načrtujejo namestitev letne 
kuhinje.

Občina Hrastnik je v letu 2021 prip-
ravila in sprejela občinski podrobni 
prostorski načrt (OPPN), s katerim so se 
pripravile podlage, potrebne za grad-
njo nadomestnega doma starejših. 
Predvideno je, da bo imel nadomestni 
objekt prostora za 150 oskrbovancev, 
ki bodo razporejeni v 11 gospodinjskih 
skupin z eno- in dvoposteljnimi sobami. 
Te skupine bodo razporejene po štirih 
povezanih stavbnih enotah, kjer bo 
vsaka etaža obsegala eno gospodinj-
sko skupino.

Za nadomestno lokacijo doma so 
bile izbrane površine na Leši, kjer 
bodo lahko zagotovljene primerne 
kapacitete in standard za bivanje 
stanovalcev. Lokacija bo omogočala 
tudi izvajanje zunanjih aktivnosti, saj 
se poleg novega objekta predvideva 
tudi ureditev okolice, ki bo oskrbovan-
cem ponujala priložnosti za počitek in 
sprehod v naravi. 

V prvi polovici leta 2022 je bila 
dokončana potrebna investicijska 
dokumentacija za izvedbo projekta. 
Pripravljena je bila dokumentacija 
za pridobitev gradbenega dovoljenja 
(DGD), pridobljena potrebna soglasja 
in mnenja ter vložena vloga za izdajo 
gradbenega dovoljenja, ki je v fazi 
pridobivanja. 

Do konca leta 2022 mora Rudnik 
Trbovlje - Hrastnik poskrbeti tudi za 
rekonstrukcijo ceste in gradnjo komu-
nalnih vodov za opremljanje območja 
gradnje na Leši. Pripravljalna dela so 
se konec avgusta že pričela. 

Dom starejših na Leši 
Avtor: Božo Roglič
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V okviru festivala delavskega filma Kamerat se je 30. junija 
2022 odvil poseben dogodek v zahvalo hrastniškim šiviljam 
in prostovoljcem za nesebično pomoč v najtežjih mesecih 
epidemije koronavirusa. Moral bi se zgoditi že pred letom 
dni, a so to preprečevali takratni ukrepi. 

Vse od pojava koronavirusa je vladalo veliko pomanjkanje 
zaščitnih mask. Po vladnem odloku, da je za obisk trgovin, 
lekarn in drugih zaprtih prostorov obvezna uporaba zaščitnih 
mask, je bilo povpraševanje po njih še večje. Že pred tem 
odlokom je občinski štab Civilne zaščite z županom sprejel 
odločitev, da se občankam in občanom pomaga pri zagoto-
vitvi pralnih zaščitnih mask. »Občinski štab je aktiviral številne 
aktivne in upokojene šivilje, skupno se jih je na poziv odzvalo 
kar 39. V le šestih dneh so izdelale 10.500 pralnih zaščitnih 
mask,« so povedali na občini.

Za logistiko pri razvozu mask med šiviljami in štabom CZ so 
skrbeli gasilci PGD Hrastnik, pakiranje mask pa so opravljali 
zaposleni v Knjižnici Antona Sovreta Hrastnik in Javnem 
zavodu za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik (KRC 
Hrastnik). »Vsako hrastniško gospodinjstvo je prejelo po 
dve zaščitni maski. Zahvaljujoč celotni lokalni skupnosti, ki 
je v najtežjih trenutkih stopila skupaj za skupno dobro, je 
bila hrastniška občina ena prvih, ki je občanom zagotovila 
brezplačne pralne zaščitne maske.«

S še večjimi težavami pa so se v tem času srečevali v Domu 
starejših Hrastnik. Ena izmed večjih težav je bilo pomanjkanje 

Spominski znaki za požrtvovalnost 
srčnim šiviljam in prostovoljcem

Avtor: AV, MJ   •   Foto: Branko Klančar

NOVICE

osebja, saj ga je že v običajnem času premalo. Zato so v 
hrastniškem domu starejših angažirali medicinsko osebje 
najbližjih regijskih bolnišnic, domov starejših, prostovoljce 
Rdečega križa in člane Civilne zaščite oziroma ekipe za prvo 
medicinsko pomoč, ki so delali v najboljši veri in zavzeto, 
kolikor so v danih okoliščinah lahko.  

Za trud in požrtvovalnost so bili šiviljam in vsem prostovolj-
cem, ki so pomagali v najtežjih trenutkih epidemije, 30. junija 
2022 v okviru festivala Kamerat podeljeni spominski znaki za 
požrtvovalnost v boju proti covidu-19. V znak zahvale so bili 
vsi prejemniki nagrad povabljeni tudi na ogled delavskega 
filma, ki je bil predvajan prav za njih. 

Skupaj s spominskimi znaki so bila podeljena tudi priznanja 
Civilne zaščite, ki jih zaradi epidemioloških ukrepov v letih 
2020 in 2021 ni bilo mogoče podeliti. Priznanja in nagrade 
Civilne zaščite se sicer običajno podeljujejo 1. marca, ob sve-
tovnem dnevu civilne zaščite, ki ga od leta 1992 praznujemo 
tudi v Sloveniji. Bronasti znak Civilne zaščite, ki se podeljuje 
za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reše-
vanja in pomoči, sta prejela AGM Nemec d.o.o. in Rdeči križ 
Slovenije – Območno združenje Hrastnik.

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

Ob priljubljeni hrastniški sprehajalni poti stoji lesen most, 
ki vodi čez potok Boben in ga sprehajalci radi uporabljajo. 
Ker so bili na mostu že vidni znaki dotrajanosti, je bila spre-
jeta odločitev, da se most obnovi in tako zagotovi njegovo 
nadaljnjo varno uporabo. 
 
Obnova lesenega mostu je obsegala demontažo starega 
podesta in ograje ter montažo novega podesta in novih 
polkrožnih elementov. Dela so vključevala tudi barvanje 
obstoječih nosilnih stebrov ograje.
 
Vrednost del je znašala dobrih 5.600 evrov.

Obnova lesenega mostu čez potok Boben
Avtor: MS

Pred skoraj letom in pol, marca 2021, je v Hrastniku zaživel 
Prostofer – prostovoljski projekt za mobilnost starejših, ki 
povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmo-
rejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi 
aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na 
pomoč. Hrastniška občina je tovrstno pomoč starejšim 
uvedla kot prva med zasavskimi občinami. Da je bil pro-
jekt med občankami in občani dobro sprejet, pa po letu in 
pol potrjuje število aktivnih prostovoljcev in opravljenih 
prevozov – teh je bilo do zdaj že krepko čez tristo. 

Zgodba Prostoferja se je začela pisati s pobudo, ki so jo na 
župana naslovili iz Društva upokojencev Hrastnik in Sveta 
za invalide, župan pa je pobudi prisluhnil. »Projekt Prostofer 
naslavlja tudi v naši občini prisotno stisko starejših občank in 
občanov, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke 
mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevo-
znimi sredstvi. Z uvedbo Prostoferja smo jim želeli omogočiti 
predvsem večjo in lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe in 
do javnih ustanov,« je takrat dejal župan Marko Funkl. 
 
3. marca 2021 se je zgodil prvi pomembnejši korak – v upo-
rabo je bilo predano novo vozilo, namenjeno prav vožnjam 
v okviru Prostoferja. Tej predaji je sledilo tudi prvo srečanje 
z vsemi prostovoljci, ki so se odzvali na občinski poziv za 
prostovoljne voznike in voznice. In teh ni bilo malo, saj se je 
prijavilo več kot dvajset ljudi. Številka, ki je pozitivno prese-
netila vse, tudi Miha Bogataja iz zavoda Zlata mreža, ki bdi 
nad projektom Prostofer. Ta je hrastniško občino izpostavil 
kot unikum med 54 občinami, v katerih projekt že poteka, saj 
takšnega odziva niso doživeli še v nobeni občini. 

Prvi prostovoljski prevoz je bil opravljen le nekaj dni kasneje, ko 
je za volan sedel kar župan Občine Hrastnik Marko Funkl. Že ob 
uvedbi projekta se je namreč zavezal, da bo čisto prvo vožnjo 
opravil kar sam, in tako gospo Fani Volfand, prvo občanko, ki 
je rezervirala prevoz, odpeljal v lekarno in trgovino. 

Prostoferji prevozili že 25 tisoč kilometrov
Avtorica: Mateja Jecl   •   Foto: arhiv občine

Danes je Prostofer pomemben del vsakdana starejših občank 
in občanov. »Trenutno je aktivnih kar 22 prostovoljnih voznic in 
voznikov, prav ti pa so zaslužni, da je bilo v času od 12. marca 
2021 do 19. avgusta 2022, torej v skoraj letu in pol, opravljenih 
kar 334 prevozov. Največ prevozov, skupno kar 306, je bilo 
opravljenih za namen zdravniške oskrbe, od tega največ 
za prevoze do bolnišnic (slabi dve tretjini vseh prevozov) 
in do zdravstvenih domov. Starejšim smo tako med drugim 
omogočili tudi prevoze do Ortopedske bolnišnice Valdoltra, 
na specialistične preglede na Ptuj, v Maribor ...  Nekaj manj 
kot trideset prevozov pa je bilo na druge lokacije (prevoz 
do lekarne, do doma starejših …),« številke povzamejo na 
hrastniški občini.  

Statistika izvajanja prostoferskih prevozov kaže, da se projekt 
v Hrastniku izvaja v skladu z njegovim namenom – v okviru 
Prostoferja so prevozi v prvi vrsti namreč namenjeni obiskom 
zdravnikov v zdravstvenem domu, specialističnim pregledom 
v bolnišnicah, obisku lekarne … Ti prevozi imajo vedno tudi 
prednost. Od začetka projekta so prostovoljci tako skupno 
prevozili že več kot 25 tisoč kilometrov.

»Verjamem, da smo z uvedbo Prostoferja pripomogli k laj-
šanju stisk naših najstarejših občank in občanov, pa čeprav 
je to le drobec v delu, ki ga prostovoljke in prostovoljci pro-
jekta Starejši za starejše in ostalih organizacij vsakodnevno 
opravijo na terenu. Projekt tako le potrjuje to, kar tudi sam 
dobro vem – da smo Hrastničani in Hrastničanke srčni ljudje 
in da nam ni vseeno za stiske naših starejših sokrajanov,« 
zaključi župan Marko Funkl. 

Brezplačni prevoz lahko naročite vsak delovni dan na številki 
080 10 10 (vsaj 3 dni pred želenim terminom).

Prvi prevoz je 9. marca 2021 opravil župan Marko Funkl in gospo Fani Volfand odpeljal 
do lekarne.

Projekt Prostofer je prejel naziv zasavskega prostovoljskega projekta leta 2021. 
Projektu so Zasavci med štirimi zasavskimi projekti namenili kar več kot polovico vseh 
oddanih glasov.

NOVICE
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Rotary klub Zagorje Kum deluje od leta 2008. Že v začetku 
smo se odločili pomagati mladim, zato smo vzpostavili dobro 
sodelovanje z vsemi osnovnimi šolami od Litije do Radeč. Pri 
uresničevanju naših akcij nam vsa leta stojita ob strani Občini 
Hrastnik in Zagorje ob Savi ter donatorji iz širše regije.

V poletnih mesecih smo tako tudi letos organizirali tradicio-
nalni, že deseti projekt Tabor Mojca 2022. V okviru projekta 
smo 23 osnovnošolcem iz širšega območja Zasavja, torej tudi 
iz hrastniške osnovne šole, ter učencem iz Brčkega in Doboja 
(Bosna in Hercegovina), Zrenjanina (Srbija) in Ulcinja (Črna 
Gora) omogočili udeležbo na poletnem taboru. 

Prvič smo se srečali 1. julija 2022 ob 17. uri v podjetju ETI 
Elektroelement, kjer smo mladim udeležencem, ki so stari 
od 12 do 15 let, najprej predstavili proizvodno podjetje, in sicer 
z namenom, da dobijo občutek, kako se ustvarjajo izdelki 
in kaj pomeni gospodarstvo, ki ustvarja pogoje za razvoj 
družin, mest in držav. Vsako leto izmenično obiščemo ETI in 
Steklarno Hrastnik, ogled pa vsako leto pozitivno preseneti 
učence in spremljevalce. 

Rotarijci že desetič organizirali tabor za mlade

Gibalno ovirani gore osvajajo

Avtor: Janez Lipec st.   •   Foto: arhiv kluba

Avtor in foto: InPlaninec

Iz ETI-ja so udeleženci odšli v Skakalni center Kisovec, kjer so 
prejeli darila s simboličnimi majicami projekta in žepnino, v 
soboto zjutraj so odšli na enodnevni obisk Nordijskega centra 
Planica, zvečer pa jih je čakala večerja v Gostilni Pr Čop. 
Udeleženci iz tujine so v nedeljo odšli še na Kum, ob dveh 
popoldne pa je avtobus vseh 23 udeležencev in novih prija-
teljev že odpeljal v Tabor Mojca v Dolenjske Toplice. Tam jih 
je čakalo šest dni aktivnega druženja v taboru, ki deluje že 30 
let in v enem tednu gosti okoli 200 otrok, starih od 6 do 15 let.

Rotary klub Zagorje Kum je skupaj s prijateljskimi Rotary klubi 
v preteklih desetih letih udeležbo na tem mednarodnem 
projektu, ki povezuje mlade in jih za vse življenje poveže, 
omogočil že okoli 200 otrokom. Danes jih je veliko že doš-
tudiralo, so delavci, mame, očetje, predvsem pa odrasli, ki 
jim je mladostna izkušnja dodala delček v mozaik življenja.

Celoten projekt pomeni devetdnevno druženje in sodelovanje. 
Udeleženci postajajo vsak dan bolj povezani in prijatelji za 
vedno. Letos smo bili modernejši in izjave pobirali v živo na 
mobilnih telefonih. Nekaj za nas najbolj pomembnih povedi, 
ki smo jih zabeležili: »Do zdaj še nisem bil nikoli na počitnicah. 
To bo moja prva odsotnost od doma. Hvala vam in šoli, ki me 
je izbrala.« »Že prve dni smo uživali v Planici, na Kumu, lepa 
izkušnja, ki mi veliko pomeni.« »Po treh dneh smo postali pri-
jatelji, enkratna narava, uživam.« »Bilo je lepo. Spoznala sem 
veliko ljudi, rada bi še enkrat prišla. Nepozabno.« »Res cenim 
vse dneve, ki smo jih preživeli skupaj. Kadarkoli bi ponovila to 
dogodivščino. Niti ene stvari ni, ki je ne bi pohvalila.«

Vse to, kar se je dogajalo, je rezultat sodelovanja prijateljev iz 
štirih držav oziroma – po rotarijsko – iz treh Rotary distriktov. 
Rotarijsko prijateljstvo skupaj z našimi prijatelji in podporniki, 
podjetji ter Občinama Hrastnik in Zagorje ob Savi. 

pot podalo bistveno manj pohodnikov, kot je bilo prvotno 
prijavljenih – skupno 111 pohodnikov, od tega 32 v okviru 
akcije Gibalno ovirani gore osvajajo. Ker cesta ni bila zaprta 
za javni promet, so na začetku pohodne poti planinci PD 
Hrastnik namestili tablo »pohodniki na cesti«, na lokacijah, 
kjer so stranske poti vodile na glavno cesto, pa so stali in 
opozarjali na dogajanje na cesti. Planinci akcijo pozdravljajo, 
zato so se vključili v izvedbo pohoda Inplaninec, še posebej 
pri zagotavljanju dodatne varnosti pohoda.

Čakajoč na začetek so si pohodniki čas krajšali s pesmijo, 
podprto z opisom besedila s kretanjem. Pot je bila na več 
delih precej strma in je nekaj časa potekala po gozdu. Druga 
polovica poti je bila bistveno lepša, bolj odprta, vila se je med 
nepokošenimi travniki po planini, tudi skozi predor, kate-
rega hrbtišče pozimi predstavlja del smučišča. Nepokošeni 
travniki so nudili razkošje različnih rastlin, značilnih za to 

Planinski dom na Kalu je bil v nedeljo, 29. maja 2022, cilj četr-
tega inkluzijskega pohoda skupin InPlaninec. Prvi trije pohodi 
so potekali v prečudovitem vremenu, pri zadnjem pa je bilo 
vreme oblačno in turobno, kasneje je začel padati še rahel 
dež, ki je pohodnike spremljal vse do cilja. Vedrina pohod-
nikov sicer ni vplivala na vreme, na srečo pa tudi vreme ni 
vplivalo na vzdušje tistih pogumnih, ki so se pohoda udeležili. 

Na Kal vodi več poti, za udeležence pohoda Gibalno ovirani 
gore osvajajo pa je najprimernejša asfaltirana cesta do pla-
ninskega doma. Zaradi slabih vremenskih razmer se je na 

področje, vendar so bili zaradi dežja deležni le bežnega 
pogleda pohodnikov. 

Pohodniki, opremljeni z dežniki, pelerinami, anoraki, skuterji 
in vozički (zlasti električnimi), pa še z zaščito za vozičke in 
skuterje, so prehodili 4,4 km in se dvignili za približno 300 m 
višinske razlike. Pot so hitro premagali, pomagalo je to, da 
je bila asfaltirana, največ pa je pripomogla pomoč prosto-
voljcev iz vrst skavtov, tabornikov, zavoda Manipura … Na cilj 
so vsi prišli srečno, nihče ni obstal, nihče se ni poškodoval.

Pred planinskim domom je kljub mrzlemu vremenu postalo 
topleje, še posebej ko je zbrane nagovorila ambasadorka 
akcije Urška Vučak Markež. Sledili so nagovori predsednika 
Planinskega društva Hrastnik Vojka Zupančiča, oskrbnika 
doma Roka Padra, župana Občine Hrastnik Marka Funkla, 
predstavnikov posameznih invalidskih organizacij in skupin 
Inplaninec ter namestnika predsednika Združenja multiple 
skleroze, saj se v zadnjem tednu maja obeležuje svetovni 
dan multiple skleroze.

Ob dobri malici, ki so jo stregli gluhi, in glasbi harmonikarja 
Draga Sivka ter fantov iz skupine Novi veseli jahači, ki so 
ustvarili pravo vzdušje domačnosti, je bilo vse enkratno – 
tako kot vedno na pohodih InPlaninca –, kljub vremensko 
neugodnim razmeram in mrazu, saj je bilo le 5,5 °C.

Tokrat se je večina vračala z avtomobili, saj je dež še kar 
padal, le redki »mrzloljubci« pa so pot prehodili do starta.

V torek, 24. maja 2022, na Slovesni 
dan prostovoljstva, je v Domu kulture 
Kamnik potekala slovesnost Slovenske 
filantropije, na kateri so razglasili tudi 
prejemnike naziva Prostovoljstvu pri-
jazna občina. Občina Hrastnik, ki je 
naziv prvič prejela v lanskem letu, ga 
je letos skupaj s še 33 slovenskimi obči-
nami uspešno potrdila.
 

Občina Hrastnik potrdila naziv Prostovoljstvu prijazna občina
Avtorica: Mateja Jecl   •   Foto: arhiv Občine Hrastnik

Naziv se vsako leto podeli občinam, ki 
sistematično spodbujajo prostovoljstvo 
in zagotavljajo podporo delovanju 
prostovoljskih organizacij, soustvar-
jajo pozitivne družbene vrednosti 
prostovoljstva v lokalni skupnosti ter 
promovirajo prostovoljstvo z lastnim 
zgledom.
 
Ob podelitvi naziva je strokovna komi-
sija Slovenske filantropije zapisala, da 
Občina Hrastnik naziv prejema »za 
sofinanciranje prostovoljskih pro-
gramov in omogočanje brezplačne 
uporabe infrastrukture, za sodelova-
nje z organizacijami in javnimi zavodi 

pri spodbujanju prostovoljstva, za 
sodelovanje župana in zaposlenih 
v občinski upravi v prostovoljskih 
aktivnostih ter nacionalnih akcijah, 
za prostovoljske programe za sta-
rejše in za zgledno izrekanje zahval 
prostovoljcem«.
 
Občini Hrastnik naziv pomeni zavezo, 
da se bo še naprej zavzemala za razvoj 
in promocijo prostovoljstva v občini. 
Zahvala pa gre pravzaprav vsem 
hrastniškim prostovoljkam in prosto-
voljcem, ki so – kot so lepo zapisali v 
Slovenski filantropiji – močno vezivo 
naše lokalne skupnosti.
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Zasavci smo bili od nekdaj poznani 
kot delovni in srčni ljudje, pet 
Hrastničanov pa je temu opisu dodalo 
še novo besedo – pogumni! S pogu-
mom so kljub nevarnosti za lastno 
življenje reševali tuja. Mitja, Alex, Anis, 
Peter Urban in Emanuel. Pet ljudi, dve 
nesebični dejanji.

Na poletno nedeljo pred dvema letoma 
je krajane Podkraja pretresla novica o 
skorajšnji tragični nesreči. Med vožnjo 
po cesti ob Savi je voznik z avtomo-
bilom zapeljal s ceste in nezadržno 
drsel proti reki. Na njegovo srečo sta 
nesrečo opazila zakonca Oberč. Mitja 
Oberč ni okleval – pognal se je v Savo 
in poskušal k zavesti spraviti voznika 
avtomobila, ki mu je voda v tistem 
trenutku segala že do ramen. Zgodba 
se je zahvaljujoč izjemno prisebnemu 
in pogumnemu dejanju Mitje srečno 
razpletla in človeško življenje je bilo 
rešeno. Kako tragično bi se nesreča tiste 
nedelje lahko končala, če v bližini ne bi 
bilo pogumnega Hrastničana, je bolje 
ne razmišljati, kajti le malo je manjkalo, 
da bi avto z voznikom za vedno zdrsnil 
v Savo. Za njegovo izjemno dejanje je 
župan Marko Funkl letos junija na slo-
vesnosti v Podkraju Mitji 
Oberču izročil posebno 
zahvalo župana, ki bi mu 
sicer morala biti podeljena 
že leta 2020, a je podeli-
tev preprečila razglašena 
epidemija. 

Letos, torej le dve leti kas-
neje, je do podobnega 
dogodka prišlo na cesti 
med Zidanim Mostom 
in Rimskimi Toplicami 
in tudi tokrat so se na 
kraju nesreče znašli srčni 
Hrastničani. Alex Mikolič, 
Anis Hotić, Peter Urban 
Pogačnik in Emanuel 
Mujaković, vsi štirje člani 

Pogumni kot … Hrastničani!
Avtorica: Mateja Jecl   •   Foto: arhiv občine, Branko Klančar

Nogometnega kluba Hrastnik, so se 
v petek, 20. maja, vračali s tekme v 
Radečah. Na poti domov so bili priča 
prometni nesreči, ko je osebni avto-
mobil zaneslo s ceste, pri čemer je 
prebil varnostno ograjo in končal na 
brežini reke Savinje. Komaj 15-letni 
nogometaši, ki jih je s tekme domov 
peljal eden od staršev, niso oklevali niti 
za sekundo. Nemudoma so poklicali 
112 in 113, zavarovali kraj nesreče in s 
tem preprečili morebitni nalet vozil, na 
nesrečo opozarjali druge voznike ter 

nudili pomoč vozniku avtomobila. Med 
njimi je vladala takšna uigranost, kot 
jo običajno prikažejo na nogometnih 
tekmah. Vse štiri mlade nogometaše 
je v juniju sprejel župan Marko Funkl 
in tudi njim izročil posebno zahvalo 
župana. 

Ob podelitvi zahval je župan Marko 
Funkl poudaril, da v času, ko se zdi, 
da je med nami vse manj solidarnosti, 
njihovo pogumno dejanje nosi toliko 
večjo težo. 

Gospa in gospod Gračnar sodita med 
tiste srečneže, ki jima je bilo dano, da 
se lahko s ponosom in veseljem ozirata 
nazaj na skupaj prehojenega pol sto-
letja življenja. Zato je obletnica zlate 
poroke dan velikega pomena tako 
za zlatoporočenca kot tudi za njuno 
družino, sorodnike in prijatelje. Obred 
zlate poroke sta na Dolu pri Hrastniku v 
soboto, 23. julija 2022, opravila podžu-
pan Božo Majcen in matičar Rok Jenko.

Verjetno si gospod Ivan s Kozjanskega, 
natančneje iz Dobja pri Planini, takrat, 
ko se je odločil, da bo odšel v tujino, 
ni predstavljal, da bo tam spoznal 
gospo Ireno iz Svetega Tomaža v 
Prlekiji. Usoda je hotela, da sta se našla 
v Nemčiji, v priznani tekstilni tovarni 
Vossen, se zaljubila in pred dolgimi 50 
leti tudi poročila. Ustvarila sta si topel 
dom, ki je postal še toplejši, ko se jima 
je pridružila hčerka Nataša, nekaj let 
kasneje pa še Marjana. In čeprav je 
bilo delo v tovarni naporno, nista nikoli 
pozabila svojima dvema zvezdicama 
posvetiti vse starševske ljubezni. Oba 
pa sta bila tudi zvesta in delovna člana 

Predsednik Republike Slovenije Borut 
Pahor je 25. maja v Veliki dvorani 
Predsedniške palače priredil sprejem 
ob podelitvi državne nagrade in pri-
znanj na področju prostovoljstva za 
leto 2021. Priznanje za izjemne dosežke 
pri opravljanju prostovoljskega dela na 
področju kulture in umetnosti je prejel 
tudi Slobodan Filipovič.

»Slobodan Filipovič je ustanovitelj in 
predsednik Kulturnega društva Veter. 
Že več kot 30 let organizira dobro-
delne koncerte, med drugim je bil 
aktivno vpet v izgradnjo novega Doma 
starejših Hrastnik. S prostovoljskim 

Zlatoporočenca Irena in Ivan Gračnar

Slobodanu Filipoviču državno priznanje

Avtor: Božo Majcen   •   Foto: osebni arhiv

Avtorica: MJ

športnega društva Klub Slovenija v 
Güterslohu, na katerega imata še zdaj 
zelo lepe spomine.

Vendar ju je srce vedno vleklo domov, 
v Slovenijo. Kadarkoli sta jima čas in 
služba dopuščala, sta se vračala. Na 
Dolu pri Hrastniku sta si zgradila dom, 
kjer po upokojitvi uživata sadove nju-
nega dela. Ostaja pa vprašanje, ali sta 
današnja zlatoporočenca takrat pri-
čakovala, da bosta obe hčerki, ki sta 
potovali z njima, ena za drugo pustili 
svoje srce v Sloveniji. Njuna družina 
se je tako kmalu povečala s prihodom 
vnukov. Najprej se je družini pridružil 
Žan, kasneje Nino, oba sta danes že 
odrasla, nazadnje pa še Luka. Vsi njuni 

delom je prispeval k nakupu inhala-
torjev Splošne bolnišnice Trbovlje, za 
otroške paraplegike v Kranjski Gori, 
organiziral je dobrodelni ples za 
gluhoneme v Ljubljani in pomagal 
mnogim mladim članom orkestra in 
učencem pri zaposlitvah ter reševa-
nju stanovanjskih stisk. Za zagotovitev 

»ta mladi« se strinjajo, da vlogo dedka 
in babice opravljata z veliko ljubeznijo 
ter da ju imajo vsi trije fantje neizmerno 
radi.

Menda tako kot vsem upokojencem 
tudi njima vedno primanjkuje časa. 
Nikoli pa ga ni premalo za urejanje 
okolice, druženje s sorodniki ter pomoč 
prijateljem, znancem in drugim, ki si 
njune pomoči in druženja želijo.

Njuni hčerki Nataša in Marjana z 
možema Dejanom in Dominikom, vnuki 
Žan, Nino in Luka ter vsi ostali sorodniki 
in prijatelji so jima v oporo in izjemno 
veselje. Na obletnici poroke so bili prav 
gotovo vsi srečni in ponosni, da so jima 
lahko čestitali za njun jubilej in hkrati 
izrekli toplo zahvalo za vso njuno ljube-
zen, skrb, prizadevnost in prijateljstvo.
 
Seveda pa sta se njihovemu veselju 
pridružila tudi podžupan in matičar, 
ki sta zlatoporočencema v svojem ter 
županovem imenu zaželela še vrsto let 
krepkega zdravja, ljubezni in sreče v 
krogu družine, sorodnikov in prijateljev.

zaščitnih sredstev osebju Doma sta-
rejših občanov Hrastnik je v lanskem 
letu organiziral dobrodelni koncert. 
Slobodan Filipovič je tudi član uprav-
nega odbora Društva vojnih invalidov 
Zasavja in aktivni član Zveze kulturnih 
društev Hrastnik,« so zapisali v obra-
zložitvi ob podelitvi nagrade.

Na sprejemu nagrajencev je predse-
dnik RS Borut Pahor poudaril, da si ne 
zna predstavljati Slovenije brez pro-
stovoljskega dela, ki je najžlahtnejši in 
najimenitnejši gradnik naše skupnosti.

Gospodu Filipoviču iskreno čestitamo.
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»Samo nekaj let je še ostalo in gverk 
se bo zaprl. Za njim ostal bo spome-
nik na trgu in ob njem zarustan hunt. 
Donferca ne bo vozila kolma na 
štacjon, ampak bo utrujena krasila 
nov ajzenpon,« smo le nekaj deset 
let nazaj peli z Orleki. Napoved se je 
uresničila. Postopoma so se v naših 
krajih začeli zapirati rovi, »pesem 
krampov je zamrla in kamerati so 
se razšli, nekam v kot v muzej se je 
zadigal v štil popljuvan herc.«*

Nato je prišlo leto 2019, ko se je eden 
izmed teh rudarjev odločil presto-
piti prag štirih občin – Laškega, 
Hrastnika, Trbovelj in Zagorja. Bil je 
vsekakor med prvimi in najbolj zain-
teresiranimi, da dolgoletna zgodba 
rudarstva v njih ne zamre. Je le 
»dvesto let rod za rodom grizel v to 
zemljo. Dvesto let je rod za rodom prekli-
njal pod zemljo«.* Izbrana ožja strateška 
skupina je sedla za mizo in začela načr-
tovati novo tematsko-turistično pot, ki bo 
v spomin rudarjem povezala omenjene 
štiri občine. V sklopu projekta naj bi se 
vsaj na letni ravni odvijali dogodki, ki bi 
pohodnikom – in upamo, da kasneje tudi 
kolesarjem – prikazali številne točke, ki 
v sebi skrivajo marsikatero zgodbo iz 
črnega podzemlja.

Skupina s svojim delom ni prenehala 
niti med zaprtjem države. Sestavljajo jo 
pobudnik ideje in nekdanji rudar Drago 
Podreberšek in predstavnik STIK-a 
Dean Muhovec (Laško), predstavnica 
KRC-a Hrastnik Jasmina Janjić, podžu-
panja Občine Hrastnik Vojka Šergan in 
nekdanji rudar Peter Gole (Hrastnik), 
predstavnika RMED Perkmandeljc Vesna 
Baloh in Anton Lisec (Trbovlje), katerima 
se je kasneje pridružila še predstavnica 
Občine Trbovlje Zvezdana Lamovšek, in 
predsednik Društva RMED Srečno Franci 
Brinovec (Zagorje), ki se mu je priključil 
še predstavnik Občine Zagorje ob Savi 
Damir Kozolič. Varno smo vsak v svojem 
kraju počasi, a zagrizeno zarisovali 

Zadnji »zajbrovc« le ne bo samo spomin
Avtorica: Jasmina Janjić   •   Foto: Branko Klančar

NOVICE NOVICE

svoje trase in orali ledino. Občini Laško 
in Hrastnik sta bili prvi, ki sta v letu 2020 
združili svoji poti, kasneje pa sta se jima 
priključili še občini Trbovlje in Zagorje.

Brez oklevanja smo pot poimenovali po 
rudarskem pozdravu »Srečno!«, pos-
tala pa bo pomemben del turistične 
ponudbe. Pot, ki z okvirno dolžino 30 
kilometrov (natančneje 29,7 km) pove-
zuje občine Laško, Hrastnik, Trbovlje in 
Zagorje ob Savi ter s svojim nastankom 
dokazuje, da rudarski »kameratšaft« 
v teh koncih še vedno živi, je nas-
tala z namenom ohranjanja rudarske 
dediščine. Ob njej tako pri pomembnih 
kulturno-zgodovinskih točkah stojijo 
informativne table, ki obiskovalce sez-
nanjajo z rudarsko zgodovino kraja. 
Poleg tega, da poteka skozi zasavsko 
regijo, se obenem povezuje še s savinj-
sko ob prehodu meje na Breznem. 

Regionalna razvojna agencija Zasavje je 
dobro povzela, ko je zapisala, da je bilo 
»[o]dprtje pohodniške poti Pot Srečno 
[…] zgodovinskega pomena, saj je to 
prva pot, ki povezuje zgodovino in dedi-
ščino treh občin Zasavja, poleg tega pa *Orlek – Adijo, knapi

je medregionalna, saj del teče skozi 
občino Laško in Savinjsko regijo. 
Pot […] predstavlja pomemben del 
turistične ponudbe v Zasavju in res 
pomemben korak k vključevanju 
industrijske dediščine v turizem.« 

V Hrastniku smo se v letu 2020 
priključili tudi projektu RAMSAT 
pod zasavskim vodstvom Martina 
Šikovca, ki je povedal: »Na RRA 
Zasavje preko programa Interreg 
Europe trenutno sodelujemo v pro-
jektu RAMSAT, ki se financira iz 
Evropskega sklada za regionalni 
razvoj in je namenjen ohranjanju 
kulturne in naravne dediščine s 
pomočjo trajnostnega turizma. Zato 
smo se brez pomisleka odločili, da 
bomo pri vzpostavitvi rudarske poti 
aktivno sodelovali. To je tudi prilož-

nost, da se občine s pomočjo takšnih 
projektov še bolj povežejo in stremijo k 
skupnemu razvoju.«

Hrastniški del trase smo otvorili v soboto, 
2. julija 2022, v sklopu festivala Kamerat. 
Dve skupini sta se z različnih smeri 
odpravili na pohod po omenjeni poti 
in se združili pri kompresorski postaji v 
Hrastniku. Tam smo ob svečani posta-
vitvi rudarjev iz vseh sodelujočih občin 
traso tudi uradno predali v uporabo.

Hrastnik tako laški 7,7 km dolgi trasi doda 
svojih 9,3 km, Trbovlje nadaljuje s 7,8 km, 
Zagorje pa jo s svojimi 4,9 km ponosno 
zaključi pri portalih jame Podstrana. V 
oktobru vse štiri občine še enkrat sto-
pimo skupaj in Poti Srečno namenimo 
še tisto pozornost, ki si jo več kot zasluži 
– skupno otvoritev.

In kljub temu, da je pesem krampov 
zamrla in so se kamerati razšli, ko se 
bo zadnji »zajbrovc na britof znajdu«, 
za njim le ne bo umrl še spomin.

Na pobudo dr. Vladimirja Prebiliča, 
župana Kočevja, se je januarja v 
Šentjurju oblikoval Klub neodvisnih 
županj in županov, v katerega je pris-
topilo skoraj 60 županj in županov. 

Skupni interesi občin, v katerih so 
izvoljeni župani in županje, ki ne kandi-
dirajo pod okriljem političnih strank, so 
predvsem v nekaterih vsebinskih pove-
zavah, kot so decentralizacija države, 
digitalizacija in trajnostni razvoj 
celotne Slovenije. Poleg prizadevanj 
za združitev treh cehovskih organiza-
cij slovenskih občin v eno, ki bi morala 

S 1. junijem 2022 je vodenje Komunale 
Hrastnik prevzel direktor Matej Kuhar. 
Vodenje prevzema v ekonomsko 
izredno zahtevnih časih, zato bodo 
njegove več kot dvajsetletne izkušnje 
iz gospodarstva še kako pomembne 
pri sprejemanju poslovnih odločitev. 
»Imam triindvajset let delovnih izku-
šenj, od tega dvanajst let v avtomobilski 
industriji, v podjetjih Hella Saturnus in 
Krah Gruppe. Zadnjih devet let sem 
delal v energetiki, v Skupini Elektro 

Neodvisni župani in županje odslej bolj povezani

Matej Kuhar prevzel vodenje hrastniške komunale
Avtorica: Mateja Jecl   •   Foto: osebni arhiv

Avtorica: OH

biti resen in trd pogajalec z vsakokra-
tno vlado, ima novoustanovljeni klub 
tudi nekatere druge ideje in načrte za 
skladen razvoj Slovenije, kot je denimo 

financiranje zimskih služb. Občine, kot 
je Hrastnik, so glede na konfiguracijo 
terena v izrazito slabšem položaju od 
ravninskih ali obmorskih občin, zato 
porabijo za tovrstno službo veliko več 
denarja od njih, kar pa se pri finan-
ciranju občin ne upošteva. Enako je z 
urejanjem cest, plazov, odpravljanjem 
posledic neurij in podobno. 

Povezovanje je pomemben korak, 
da od besed preidemo k dejanjem in 
vzajemno gradimo Slovenijo, ki skrbi 
za pogoje, ki omogočajo enakomeren 
razvoj vseh regij in občin.

Gorenjska, in sicer dve leti kot tehnični 
vodja in sedem let kot direktor hčerin-
skega podjetja,« pove Kuhar.

V petletnem mandatu na čelu hrastni-
ške komunale si v prvi vrsti želi doseči 
rast podjetja, velik pomen daje tudi 
dobrim delovnim pogojem. »Razširili 
bomo našo dejavnost, v začetku pred-
vsem na gradbenem delu, ter v najvišji 
meri optimizirali stroške energije in 
poslovanja. Delali bomo na osvešča-
nju občanov na področju ravnanja z 
odpadki. Posebno skrb bom namenjal 
tudi dobrim medosebnim odnosom in 
zadovoljstvu zaposlenih.« 
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NOVICE

V mesecu juliju smo bili na Krasu priča največjemu požaru v 
zgodovini Slovenije. Začetni manjši požar se je zaradi izredno 
sušnih tal in močne burje zelo razširil, dodatno tveganje so 
predstavljale detonacije neeksplodiranih ubojnih sredstev 
iz prve svetovne vojne. Zaradi izredne situacije je država 
17. julija 2022 aktivirala Državni načrt zaščite in reševanja 
ob velikem požaru v naravnem okolju, ki je bil podlaga za 
aktiviranje gasilskih enot iz vse Slovenije kot pomoč gasil-
cem obalno-kraške regije pri gašenju obsežnega požara. 
Na pomoč se je nemudoma in brez pomisleka odzvala tudi 
zasavska gasilska regija.

Gasilska zveza Hrastnik je pomoč nudila v treh odpravah 
(dveh nočnih in eni dnevni), odzvala pa so se vsa hrastniška 
društva – PGD Hrastnik, PGD Dol pri Hrastniku, PGD Turje, 
PIGD Steklarna Hrastnik, PGD Prapretno in PGD Marno. Prvo 
odpravo je sestavljalo 14 prostovoljnih gasilcev, drugo 20, 
tretjo pa kar 31 gasilcev hrastniške zveze. Odhod prve skupine 
je vodil poveljnik PGD Hrastnik Aleksander Draksler, druge 
poveljnik PIGD Steklarna Hrastnik Gregor Draksler, tretjo pa 
je prevzel Peter Plazar iz PGD Turje. Skupno trajanje vseh 
treh intervencij je znašalo 62 ur, kažejo podatki hrastniške 
gasilske zveze.

»Gasilci so v vseh treh odpravah opravljali dela, ki so jim bila 
dodeljena s strani vodstva intervencije, za koordinacijo so 
skrbeli lokalni gasilci, ki so tudi enote vodili na mesta, kjer 
so izvajali gašenje požara, zalivanje požarišč, pregledovali 
posamezna požarišča in jih gasili, izvajali prevoze vode, 
dobavljali vodo v bazen za helikopterje,« so intervencije 
strnili na Gasilski zvezi Hrastnik.

Hrastniški gasilci pomagali na Krasu
Avtorica: Mateja Jecl   •   Foto: GZS

Ravno v času požara na Krasu pa sta bila v Učnem centru 
v Sežani na desetdnevnem usposabljanju za tečaj Gašenje 
požarov v naravnem okolju dva gasilca PGD Dol pri Hrastniku. 
Teoretična predavanja je tako kar hitro zamenjala nepričako-
vana praksa. »Večino časa trajanja usposabljanja sta bila del 
ekipe, ki je aktivno sodelovala pri dežuranju, gašenju ostalih 
požarov v naravnem okolju v okolici Sežane oziroma okoliških 
krajev ter pri gašenju požara na Krasu, tako na slovenski kot 
tudi italijanski strani,« situacijo še opišejo na zvezi. 

Nesebična in srčna pomoč zasavskih prostovoljskih gasilcev 
pa ni ostala neopažena, skupno zahvalo sta jim tako izrekla 
župan Občine Hrastnik Marko Funkl in župan Občine Zagorje 
ob Savi Matjaž Švagan.

Župana sta v zahvali zasavskim gasilcem zapisala: »Slovenski 
Kras so te dni prizadeli največji požari v več kot 30-letni 
zgodovini naše države. Z ognjenimi zublji se dneve in noči 
borijo gasilci iz Slovenije in tujine. Klicu kolegov na pomoč 
ste se nesebično in brez oklevanja takoj odzvali tudi zasavski 
gasilci. Znova ste dokazali, da gasilstvo ni le poklic, ampak 
poslanstvo in način življenja, ki ga lahko opravljate le ljudje z 
velikim srcem. Za vaša pogumna dejanja, čut do sočloveka, 
pripadnost in tovarištvo se vam iskreno zahvaljujeva in izra-
žava globoko spoštovanje in poklon. Na pomoč!«

Po tednu dni gašenja ob pomoči prostovoljnih in poklicnih 
gasilcev, letal, vojske, policije, gozdarjev in drugih služb je v 
soboto, 23. julija, gasilcem požar uspelo omejiti. Škoda, ki je 
za požarom ostala, pa je ogromna, saj je v požaru pogorelo 
več kot 3500 hektarjev površin. 

V tokratnem svetu KS smo sicer mlajši predstavniki, a se 

nekateri od nas vseeno spomnimo, kako so še nekaj let 

nazaj na Račkovem z detektorjem kovin iskali zlato tele, 

ki naj bi bilo nekje zakopano še iz zgodovinskih časov.

Igrišče pri gasilskem domu, ki je tudi osrednji prostor, kjer 

se združujejo krajani. Otroci se igrajo, starejši družijo, 

gasilci pa vadijo in izobražujejo za nove izzive.

Prapretno je razgibana vasica, polna zanimivih kotičkov, 

sprehajalnih poti, travnikov, kmetijskih površin. Vas so v 

preteklosti zaznamovale rudarska dediščina in posle-

dice industrije, v zadnjih letih pa se razvija v veliko bolj 

zeleno in neonesnaženo vasico. Glavne znamenitosti 

so: nova sončna elektrarna, pešpot preko Galetovega 

do Vištovega vrha ali do Drage, piknik prostor na Trati, 

razgledna točka proti Termoelektrarni Trbovlje, stari 

rudniški rov nad Novim domom …

Največji in najbolj obiskan dogodek je kresovanje, ki 

ga vsako leto pripravi PGD Prapretno. Prav tako se 

vsako leto ob krajevnem prazniku zabavamo na Trati, 

kjer poskrbimo tako za najmlajše kot tudi malo starejše 

krajane.

Predsednik: Tadej Hrovatič 

Info: ks.prapretno.plesko@gmail.com

Člani: Tadej Hrovatič, Tanja Jovan, Nejc Plahuta, Maja 

Jenko, Simona Opresnik

• v letošnjem letu je bil že asfaltiran odsek ceste proti 

Retju, v naslednjih letih pa upamo, da se uredi čim 

večji del poti;

• ureditev pešpoti proti Pleskemu;

• postavitev otroških igral, saj je tudi v naši vasi 

čedalje več otrok, ki nimajo nobenega pravega 

kotička za svojo igro;

• aktivno iskanje novega najemnika gostilne v 

zadružnem domu.

KS v treh povedih

Zanimivosti

NAJ kotiček v KS

NAJ dogodek v KS

Informacije

KS Prapretno   
skozi oči predsednika

Želje
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3. JULIJ 3. JULIJ

Občina Hrastnik svoj praznik praznuje 3. julija, zato se vsako leto 
junija in julija zvrstijo številni dogodki, ki jih pripravijo različna 
hrastniška društva, krajevne skupnosti itd. V časopisu lahko tako 
na različnih straneh najdete prispevke o poletnem festivalskem 
dogajanju (Rdeči revirji, Kamerat, Poletni festival hrastniške 
knjižnice …), na naslednjih straneh pa vam ponujamo še nekaj 
foto utrinkov s preostalih prazničnih dogodkov. 

Praznovali smo …

Avtorica: Mateja Jecl  

Foto: Branko Klančar, Društvo invalidov Hrastnik, KK Hrastnik

30. maj: Koncert Steklarske godbe Hrastnik

4. junij: Koncert Orkestra Slovenske vojske (organizator Občinsko združe-
nje slovenskih častnikov Hrastnik) 7. junij: Razstava ročnih del Društva invalidov Hrastnik – sekcija Sončnice

11. junij: Slovesnost ob dnevu izgnancev in otvoritev spominske sobe 
Podkraj skozi čas v Podkraju (organizator KS Podkraj)11. junij: Turnir v košarki U-9 in U-11 (organizator Košarkarski klub Hrastnik in ŠZH)

9. julij: Prireditev ob 70-letnici delovanja Združenja šoferjev in  
avtomehanikov Hrastnik

2. julij: Gasilska veselica z Ansamblom Saša Avsenika v Turju  
(organizator PGD Turje)

25. junij: Strelsko tekmovanje ob občinskem prazniku na hrastniškem 
strelišču (organizator Strelsko društvo Rudnik Hrastnik)25. junij: 19. Etno festival (organizator Srbsko kulturno društvo Sava)

25. junij: Tradicionalni pohod po Poti spominov NOB občine Hrastnik ter 
srečanje članic in članov na Kopitniku (organizator ZBV NOB)

3. junij: Otvoritev fotografske razstave Ljobe Klanče Ko hrepenimo po tem, 
da nekam gremo – Nizozemska v bukvarni Zmajeva luknja na Dolu pri 
Hrastniku (organizator Društvo Rast)

18. junij: Letni koncert Rudarske godbe Hrastnik

25. junij: Kolesarski vzpon na Kal (organizator Kolesarsko društvo Hrastnik) 27. junij: Praznik KS Steklarna 

1. julij: Prevzem gasilskih vozil (organizator PGD Hrastnik) 2. julij: Proslava ob 70-letnici PGD Turje 9. julij: 70-letnica PGD Marno s proslavo in gasilsko veselico
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3. JULIJ 3. JULIJ

V sredo, 29. junija, je na ploščadi pred vhodom v jamo 
potekala osrednja proslava občine Hrastnik. Poleg spre-
mljevalnega programa, v katerem so nastopali sopranistka 
Anja Žabkar, osnovnošolka Zala Učakar, skupina Orlek in 
Rudarska godba Hrastnik, je bil glavni del proslave name-
njen podelitvi občinskih priznanj. Letos so bila podeljena 
tri bronasta in eno srebrno priznanje.

Občina Hrastnik svoj občinski praznik praznuje 3. julija, na 
dan, ko se spominjamo gladovne stavke rudarjev leta 1934. 
Takrat so rudarji zasedli rudniške rove in zahtevali boljše 
delovne pogoje. Bili so navdih mnogim delavcem, ki so 
njihovemu boju sledili tudi sami. Na letošnji proslavi pa se 
je obeležil še en pomemben mejnik – 200 let rudarjenja 
v Hrastniku. Dobri dve stoletji nazaj, leta 1822, je namreč 
rudarska uprava podelila pravico kopanja premoga za 
naše področje, kar štejemo kot začetek premogovništva v 
Hrastniku. 

Ob spoštovanju preteklosti pa je pogled občine usmerjen 
v prihodnost. Da smo lahko ponosni na vse dosežke, je v 
svojem nagovoru na proslavi poudaril tudi župan Marko 
Funkl. »Rudarstvo se je kot glavna energetska panoga iz 
Zasavja umaknilo, kljub vsemu pa prave transformacije 
regije z zapiranjem rudnikov nismo imeli. A vendar smo po 
dolgih letih letos slišali dobre vesti, povezane z energetiko, 
tudi iz Zasavja, točneje iz Hrastnika. V Prapretnem je Holding 

Slovenske elektrarne postavil največjo sončno elektrarno v 
državi, druga, v lasti podjetja Rudis, se v teh dneh priklaplja 
na omrežje na območju Blat. Prav tako je k projektu skupno-
stne sončne zadruge kot prva v državi pristopila tudi občina 
Hrastnik, ki bo na strehi osnovne šole jeseni priključevala 300 
kW sončno elektrarno, na katero se bo lahko poleg šolske 
in občinske zgradbe priklopilo tudi do 40 gospodinjstev z 
območja trafopostaje. Z dobrim sodelovanjem z nevladnim 
sektorjem smo postali tudi ena izmed štirih slovenskih občin, 
ki testno uvaja parlameter na nivo občinskega sveta, in prva 
zasavska občina, ki izvaja participativni proračun, v katerega 
so vključeni vsi občani in preko katerega smo prejeli več kot 
100 pobud. Vse to kaže ambicijo Hrastnika, da postanemo 
transparentna in trajnostno naravnana občina, ki vključuje 
svoje občane v soodločanje. Imamo pogum in znanje, da na 
nekaterih področjih orjemo ledino.«

Glavni del proslave pa je bil kot vsako leto namenjen podelitvi 
najvišjih priznanj občine za dosežke, ki prispevajo k boljšemu, 
kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov ter imajo 
pomen za razvoj in ugled občine na različnih področjih.
 
Letos so bila podeljena tri bronasta in eno srebrno priznanje. 

Vladimir Pušnik – bronasto priznanje za delo in uspehe 
na področju dela v čebelarskem in gasilskem društvu ter 
aktivnosti v krajevni skupnosti 

Vladimir Pušnik – Lado je tretja generacija v 95-letni 
zgodovini čebelarstva. Od malih nog se je učil dela in sobi-
vanja s čebelami od mame Marije Pušnik, ustanoviteljice 
Čebelarskega društva Hrastnik, katerega član je od leta 1985. 
Leta 2013 je bil odlikovan z redom Antona Janše III. stopnje 
za posebne zasluge za dvig slovenskega čebelarstva. Svoje 
znanje o življenju čebel in pridobivanju medu nesebično 
predaja naprej mlajšim generacijam. Že več kot 65 let je 
tudi prostovoljni gasilec, leta 2020 je prejel srebrno gasilsko 
odlikovanje II. stopnje Gasilske zveze Slovenije. Bil je tudi 
predsednik krajevne skupnosti Prapretno, katere nepogrešljiv 
član je že dolga desetletja.
 
Ivan Potrata – bronasto priznanje za delo in uspehe na 
društvenem področju 
Ivan Potrata je bil rojen v Hrastniku kot sin gospodinje in 
rudarja, zato je bilo samoumevno, da se je tudi sam zaposlil v 
rudniku. Ob delu pa je ves svoj prosti čas namenjal aktivnemu 
udejstvovanju na društvenem področju – bil je član roko-
metnega kluba, sodeloval pri ustanovitvi folklorne skupine, 
se pridružil hrastniškim lutkarjem, bil eden od soustanovi-
teljev moškega pevskega zbora, zaradi izkušenj s strojnega 
področja pa je tudi nepogrešljiv član Smučarskega društva 
Hrastnik, v katerem je več kot desetletje opravljal funkcijo 
predsednika in deloval kot tehnični vodja smučišča. Prav v 
času njegovega tehničnega vodenja smučišča je bilo opra-
vljenega veliko dela na vlečnici in teptalcu, uredila se je 
smučarska koča …

Društvo upokojencev Dol pri Hrastniku – bronasto priznanje 
za delo in uspehe na društvenem področju
Društvo upokojencev Dol pri Hrastniku že vrsto let izpolnjuje 
svoje poslanstvo v lokalnem okolju, predvsem pa s svojimi 
aktivnostmi prispeva k prijaznejšemu okolju za upokojence 
v občini. Tudi izvedeni projekt Medgeneracijsko povezo-
vanje vaščanov Dola pri Hrastniku, v okviru katerega je bil 
vzpostavljen prostor medgeneracijskega središča, omogoča 
sodelovanje in povezovanje različnih društev, zavodov in 
posameznikov, prav tako se v teh prostorih odvijajo razni 
dogodki, izobraževalne vsebine in delavnice, ki so name-
njeni širši javnosti. Društvo je dokaz, da se z medsebojnim 
sodelovanjem in prostovoljnim delom da premagati na videz 
nepremagljive ovire in stkati dobre zgodbe lokalnega uspeha.
 
Društvo za preprečevanje osteoporoze Hrastnik – srebrno 
priznanje za delo in uspehe na društvenem področju 
Društvo za preprečevanje osteoporoze Hrastnik je bilo usta-
novljeno leta 2009, šteje pa že 200 članov. Za osteoporozo 
zboli kar vsaka druga ženska in vsak peti moški po 50. letu 
starosti, zato je poslanstvo hrastniškega društva izjemnega 
pomena. V društvu izvajajo dva poglavitna programa. Prvi je 
Življenje z osteoporozo, v okviru katerega izvajajo strokovna 
predavanja, učne delavnice, izobraževalne ekskurzije in 

šole zdravja. Drugi program pa je Imejmo radi svoje kosti, 
ki zajema meritve, svetovanja, nordijsko hojo, plavanje, 
terapevtsko telovadbo in srečanja. S stalnim ozaveščanjem 
prebivalstva in presejalnim merjenjem mineralne kostne 
gostote ljudi opozarjajo na nevarnost osteoporoze, jih napo-
tijo na potrebne preiskave in spodbujajo k zdravemu načinu 
življenja.

Vsem nagrajencem iskrene čestitke. 

Bodimo ponosni na kraj, v katerem živimo
Na osrednji proslavi podeljena občinska priznanja

Avtorica: Mateja Jecl  •  Fotografije: Branko Klančar
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Ob letošnjem občinskem prazniku so najvišja priznanja 
občine doživela grafično prenovo. Priznanja, ki so se podelje-
vala doslej, so bila namreč zasnovana pred več kot dvajsetimi 
leti in se vse odtlej vizualno niso spremenila. Občina Hrastnik 
se je zato po dveh desetletjih uporabe odločila za grafično 
osvežitev.

Prenovo zlatega, srebrnega in bronastega priznanja občine 
ter županovega zlatega peresa so na občini zaupali Nini 
Juratovec iz hrastniškega podjetja Studio IIN. Oblikovanje 
obeh vrst priznanj temelji na enostavnih, jasnih oblikah in 
prepoznavnosti občinskih priznanj.

»Priznanja občine so s pomočjo njihove oblike postala 
sodobnejša, sodobne tehnike tiska pa omogočajo, da se 
jih je lahko dodatno oplemenitilo z zlatim, srebrnim in bro-
nastim tiskom. Glavni element novih občinskih priznanj je 
drevo hrast, vzet iz občinskega grba, kar priznanju da večjo 
prepoznavnost, da gre za uradni dokument občine,« o novi 
podobi pove Nina Juratovec. 

Občinska priznanja v novi podobi
Avtorica: Mateja Jecl  •  Foto: Studio IIN, Branko Klančar

3. JULIJ

Priznanje županovo zlato pero pa po obliki sledi županovim 
priznanjem, a je zasnovano bolj igrivo. »Kot osnova je bil 
znova uporabljen glavni element občinskega grba, vendar 
tokrat v drugačni preobleki, saj se tipa priznanj med seboj 
razlikujeta. Ilustrirano zlato pero sestavljata pero in hrastov 
list, ki prehajata drug v drugega.«

Priznanja in nagrade Občine Hrastnik so najvišja prizna-
nja za dosežke, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in 
polnejšemu življenju občanov ter imajo pomen za razvoj in 
ugled občine na različnih področjih. Zlato županovo pero pa 
se podeljuje učenkam in učencem osnovne šole, ki so dosegli 
izjemne tekmovalne uspehe na republiški ravni ali pa so se 
posebno izkazali med osnovnim šolanjem in ga končali s 
samimi peticami v vseh letih šolanja. Kriteriji, ki jih dosežejo 
le najboljši in najboljše.

Med 30. majem in 6. junijem smo gostili mednarodni trening, 
na katerem so se nam poleg domačih mladincev pridružili 
še mladinski delavci iz Bolgarije, Portugalske, Srbije, Španije, 
Litve in Grčije. Trening je potekal na Kalu in se delno prepletal 
s festivalom Rdeči revirji v Hrastniku. 

V okviru projekta so se mladinski delavci naučili oblikovati 
in organizirati kulturno dogajanje z mladimi v svojem lokal-
nem okolju. Za zaključek praktičnega dela treninga so pod 
mentorstvom plesalk zavoda Vitkar pripravili tudi zaključno 
produkcijo – plesno predstavo, ki so jo predstavili na zadnji 
festivalski dan Rdečih revirjev. 

Mladinski delavci so bili nad naravo, zelenjem, razgledi s 
Kalske planine in gostoljubjem Hrastničanov navdušeni, tako 
da so obljubili, da se zagotovo še kdaj vrnejo v Hrastnik.
Projekt je bil financiran s strani EU programa Erasmus+.

Z otvoritvijo zelene stene smo zaključili projekt Lokalne 
pobude za cilje mladih EU, ki smo ga v sklopu evropskega leta 
mladih skupaj z mrežo mladinskih centrov – Mrežo MaMa 
izvajali na Osnovni šoli narodnega heroja Rajka Hrastnik. 
Tekom delavnic na temo ciljev in pobud Evropske unije smo 
realizirali željo in idejo mladih – ozelenitev šolskega hodnika, 
kar se navezuje na cilj zelene Evrope.

Najprej smo z zelenimi odtenki osvežili šolski hodnik, nato pa 
uredili zeleni kotiček z rastlinami in začimbami.

Otvoritve sta se udeležila tudi župan občine Hrastnik Marko 
Funkl in Jerneja Jug Jerše, vodja Predstavništva Evropske 
komisije v Sloveniji.

CulDive – trening 
mladinskih delavcev 

Ozelenitev hodnika – zelena 
stena v OŠ NHR Hrastnik

Foto: Branko Klančar, Simon Tanšek

MLADIVsebino pripravlja Mladinski center Hrastnik

Nova podoba

Nova podoba

Stara podoba

Stara podoba
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Po dveh letih je Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik ponovno 
organizirala poletni festival, na katerem so se v treh dneh 
odvili kulturni dogodki, vsebinsko prepleteni z ustvarjal-
nostjo, inovativnostjo, umetnostjo, zabavo, izobraževanjem, 
informiranjem in glasbo, namenjeni različnim starostnim 
skupinam ter organizirani tako v prostorih knjižnice kot 
zunaj nje. Vsako leto ima festival osrednjo temo oziroma 
rdečo nit, ki se vsebinsko navezuje na Hrastnik oziroma 
Zasavje. Letošnja je bila »zasavska špraha«.

Prvi dan, 15. junij
Popoldne smo organizirali F.U.L. K.U.L. knjižnico (F – fantazija 
branja, U – užitek, L – listanje, K – knjiga, U – ustvarjanje, L 

– ležalnik). Gre za knjižnico na prostem, ki je zamišljena kot 
priročna zbirka branja. Je kotiček za branje, druženje, ustvar-
janje in sprostitev. Prijeten kotiček smo pripravili v parku za 
Logom 7. Za otroke smo obudili stare igre, jim prebrali pra-
vljico, preizkusili so se v reševanju ugank in iskali skriti zaklad.

Zvečer je v knjižnici potekal pogovorni večer o zasavščini. 
Slovenščina se deli na sedem narečnih skupin, te na narečja, 
narečja na govore. Eden izmed slednjih je zagorsko-trbo-
veljski, a nam izraz »zasavska špraha« pove neprimerno več 

… Zasavska – govori se v treh dolinah ob reki Savi, špraha – 
govor (beseda nemškega izvora kot še mnogo drugih v našem 

Enajsti Poletni festival hrastniške knjižnice 

KNJIŽNICAVsebino pripravlja Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik

repertoarju). Ta govorica je trda, robata in glasna, zasoljena 
s črnim humorjem, sočnimi kletvicami in knapovskimi izrazi. 
Marsikomu se zdi celo prostaška in primitivna. Zasavščina 
je – enako kot druga slovenska narečja – del kulturne dediš-
čine ter odraz življenja in identitete ljudi, živečih na območju, 
ki so ga zaznamovali predvsem rudarstvo, steklarstvo in 
kemična industrija. Je groba in trda, a v isti sapi tudi materni 
jezik in jezik kulture, umetnosti, lepega … To so dokazali in 
potrdili gostje: pevec Vlado Poredoš, slikar Jože Ovnik in 
pesnik Vlado Garantini. Pogovor v knjižnici je moderirala 
Irena Senčar. Dogajanje se je nato prestavilo pred knjižnico, 
kjer so na nastop čakali otroci iz hrastniškega vrtca iz enote 
Šola. Veverički in Ježki so pod mentorstvom Tanje Kontrec 
ter drugih vzgojiteljic in vzgojitelja odigrali avtorsko igro Od 
kuolm kište do olimpijske medalje. Vmes jim je skladbo Adijo 
knapi zaigrala skupina Orlek, ki je ob zaključku poskrbela 
še za zabavni del programa. Za pogostitev s pecivom so 
poskrbeli v Društvu kmečkih žena in deklet.

Drugi dan, 16. junij
Tudi na ta dan smo organizirali F.U.L. K.U.L. knjižnico (knji-
žnico na prostem) in obenem ustvarjalno delavnico v parku 
za Logom 7. Dogajanje se je nato preselilo pred knjižnico, 
kjer je potekalo ustvarjalno popoldne za otroke in odrasle 
z Jasno Dvornik in Simono Opresnik. Jasna je uporabljala 

akrilne barve, čopiče in posebne palčke za poslikavo prod-
nikov. Simona je z baloni različnih oblik in barv predstavila 
zanimive like – nastali so samorogi, kužki in rožice. Sledil je 
lov za zakladom po literarni predlogi Sedem zasavskih pra-
vljičnih, ki jo je pripravila avtorica knjige Mateja Virant Košak. 
Tako so otroci po knjižnici iskali in odkrivali Perkmandeljca, 
Argonavte, Medejo, zmaja, črno zlato in druge zasavske 
posebnosti. Za zaključek pa so poskusili sveže pečen in čisto 
pravi črn funšterc.

Zvečer so pogovor zaznamovali gostje, ki na jezik in našo 
»zasavsko špraho« gledajo z druge plati. Navadni govorci jo 
uporabljamo spontano, nezavedno, umetnikom predstavlja 
»gradbeni material«, Maruša Stoklasa Drečnik, Aleksander 
Medveš in Tadej Kralj pa so tisti, ki kot knapi »vrtajo« (v glo-
bino) – kaj, zakaj, od kod, kako … Dva učitelja slovenščine 
in učitelj kemije, ki je postavil spletni zasavski slovar, v času 
svojega dela in poučevanja širijo rabo knjižnega jezika, v 
prostem času pa kot vsi drugi brez sramu uporabljajo domače, 
kleno zasavsko narečje. Pogovor v knjižnici je moderirala 
Irena Senčar. 

Dogajanje se je prestavilo pred knjižnico, kjer so tudi tokrat na 
nastop čakali otroci hrastniškega vrtca iz enote Šola. Veverički 
in Ježki so »odrepali« Hrastniško himno svojega vzgojitelja 

Damirja Beganovića, nato pa še zaplesali. Sledil je nastop 
Funšterc teama Boben - Čeče z avtorsko igro Knapovska 
colnga. Na koncu so vse obiskovalce pogostili s funštercem, 
ki so ga spekli na pravem »šporhetu«. Za žejo pa so poskrbeli 
z domačim »bunkucem«.

Tretji dan, 17. junij 
Dopoldne so drugošolci hrastniške osnovne šole na četrtem, 
zaključnem obisku narisali svoje vtise iz projekta Hrastkova 
potujoča knjižnica 2021/2022. Vse risbice je Hrastko, ki jih je 
tudi obiskal, skupaj s fotografijami iz projekta spel v spomin-
sko knjigo in se otrokom zahvalil za sodelovanje. Ker so celo 
šolsko leto pridno brali, so prejeli tudi priznanja. 

V knjižnici so se nato družili dedki in babice z vnuki. 
Prisluhnili so pravljici z naslovom Pikapolonica. Dogajanje 
se je potem preselilo na hrastniško tržnico, kjer je potekala 
predstavitev hrastniških društev, organizacij in malih pod-
jetij ter policije, gasilcev in reševalcev. Čez celo popoldne 
je potekal spremljevalni program, v katerem so sodelovali: 
Glasbena šola Hrastnik s pevskim in plesnim nastopom, 
Kulturno društvo Ples za stres - anti stres s plesom, ki druži 
predvsem nežni spol, Rudarska godba Hrastnik, brez kate-
rih ni pravega veselja, in za zaključek festivala še Steklarska 
godba Hrastnik.

KNJIŽNICA Vsebino pripravlja Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik

Otvoritveni večer z Vladom Poredošem, Jožetom Ovnikom in Vladom 
Garantinijem

Predstava hrastniškega vrtca – enote Šola z naslovom Od kuolm kište 
do olimpijske medalje pred knjižnico Utrinek iz predstave Od kuolm kište do olimpijske medalje Ustvarjalno popoldne za otroke in odrasle

Funšterc team Boben - Čeče
Zaključek projekta Hrastkova potujoča knjižnica 2021/2022 za drugo-
šolce hrastniške in dolske osnovne šole

Lov za zakladom po zasavsko z Matejo Virant Košak

Letošnja ekipa festivala Zaključek prvega večera s skupino Orlek
Pogovorni večer z Marušo Stoklasa Drečnik, Tadejem Kraljem in 
Aleksandrom Medvešem
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Kaj se bere: 
zvočne knjige Audibook.si

Kaj se bere: e-knjige Biblos

Priporočamo

Zdravnica iz Sarajeva, ki »prebuja« Slovence, prinaša pomembna spo-
ročila – spomni, da smo v nasprotju z zadrtimi klišeji prav čudoviti ljud-
je. Druženje s Slovenci priporoča namesto rabe antidepresivov, hkrati pa 
gradi mogočno stavbo s šestimi pomembnimi elementi: dotik, gibanje, 
komunikacija, druženje, spolnost in spanje. Za sabo ima več kot 600 opra-
vljenih predavanj, v sleherne kotičke Slovenije jo vabijo z zavedanjem, da 
prinaša sporočilo odpuščanja, ljubezni in odprtega izražanja čustev.

Banović, Sanela in 
Aleksič, Jure: Spodbude  

Lokacija: oddelek za odrasle – 
leposlovno gradivo
Zvrst: dokumentarna literatura
Strani: 317
Leto izdaje: 2021
Založba: Chiara

Gre za rodbinsko sago o družini Knap, v katero so vpeti številni dogodki iz 
dejanske zgodovine 20. stoletja. Pester nabor raznovrstnih likov je postav-
ljen na ozadje zasavskih rudarskih revirjev, od vzpona rudnikov do njiho-
vega zaprtja, osrednji junak, slepi Matija, pa se rodi ravno v času, ko se 
začne družinska hiša zaradi rudniških izkopavanj pogrezati in je v zraku 
grožnja apokaliptičnega konca. Roman najdete na aktualnem seznamu 
bralne značke za odrasle Hrastničani beremo, zanj je avtor prejel nagra-
do kresnik za najboljši slovenski roman preteklega leta.

Rozina, Roman: 
Sto let slepote

Lokacija: oddelek za odrasle –  
leposlovno gradivo
Zvrst: roman
Strani: 539
Leto izdaje: 2021
Založba: Mladinska knjiga

Prva dogodivščina najbolj slavnega superpolicaja s pasjo glavo! Grega in 
Klemen, ki ju mladi bralci poznajo iz serije o Kapitanu Gatniku, sta tokrat 
ustvarila superjunaka, ki je nova pasma pravice. Pasji mož se s pomočjo 
zveste druščine spoprijema z novimi in starimi zlobneži ter sklepa trdna 
zavezništva. Doslej je v seriji izšlo osem naslovov, ki navdušujejo z uni-
verzalnimi pozitivnimi temami, kot so empatija, prijaznost, vztrajnost in 
pomembnost zvestobe samemu sebi.

Pilkey, Dav: 
Pasji mož

Lokacija: oddelek za mladino – stripoteka 
Zvrst: strip
Strani: 231
Leto izdaje: 2017
Založba: Mladinska knjiga 

KNJIŽNICA Vsebino pripravlja Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik

Glasbena šola Hrastnik na predstavitvi hrastniških društev, organizacij in malih podjetij

Kulturno društvo Ples za stres - anti stres na predstavitvi hrastniških društev, 
organizacij in malih podjetij

V sklopu 5. javnega poziva Partnerstva LAS Zasavje je 
Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik kot nosilec 
projekta Prenova šolskega dvorišča z ureditvijo učilnice na 
prostem skupaj s partnerjema Bregar Bojan s.p. Sito Print in 
Turističnim društvom Hrastnik pridobila sredstva za prenovo 
šolskega dvorišča z ureditvijo učilnice na prostem. 

Dvorišče hrastniške osnovne šole predstavlja obsežna asfalti-
rana površina, ki ni funkcionalna. Je zelo izpostavljena soncu, 
zato je čas, primeren za igro in druge aktivnosti na prostem, 
omejen. Z obnovitvijo in preureditvijo dvorišča ter postavitvijo 
učilnice na prostem bo šola pridobila ustrezne zasenčene in 
funkcionalne površine za učenje in druženje vseh uporabni-
kov različnih starostnih skupin. 

»Sama prenova bo vključevala ozelenitev površin z izbranimi 
drevesi in grmovnicami, ureditev otoka za smeti, pri čemer bo 
poudarek na ločenem zbiranju odpadkov, in postavitev stojal 
za kolesa, kar bo spodbujalo trajnostno mobilnost učencev, 
zaposlenih in obiskovalcev. Uredila se bo učilnica na prostem 
z ustreznimi mizami in klopmi, da bo lahko potekal pouk tudi 
zunaj, v naravnem okolju. Sredstva za nakup miz in klopi je 
zagotovila Steklarna Hrastnik. Preostale asfaltirane površine 
se bodo poslikale z didaktičnimi igrami, ki omogočajo razvoj 
gibalne motorike,« projekt opiše ravnateljica Polona Dolanc. 

Prenova šolskega dvorišča z ureditvijo učilnice na prostem

S

Gradbena dela se bodo opravila do začetka novega šolskega 
leta, zasaditev grmovnic in dreves ter postavitev učilnice 
na prostem pa v prvih dneh septembra. Celoten projekt bo 
predvidoma zaključen do konca leta. 

Novo urejeno okolje bo odlično za izvajanje različnih aktiv-
nosti in delavnic, učenci bodo lahko na ta način deležni 
inovativnih metod poučevanja na prostem, prostor pa bo 
primeren tudi za povezovanje različnih lokalnih deležnikov. 

mednarodni literarni festival
international literary festival

Kompresorska postaja Hrastnik
V torek, 6. 9. 2022, ob 19. uri

Vabljeni!

Ivo Stropnik (Slovenija)
Povezuje: Simona Solina

VILENICA GOSTUJE V HRASTNIKU

PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCAVsebino pripravlja OŠNH Rajka Hrastnik
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HRASTOV
LIST

HRIB Z BO-
ŽJEPOTNO
CERKVIJO
PRI NOVI
GORICI

ZELO ŽGA-
NA GLINA

REKA V
SIBIRIJI

VLADE
DIVAC

NAROD V
SREDNJI
EVROPI

NALEPNICA
TANKA

KRVNA ŽILA,
LASNICA

HRASTOV
LIST

MEHIŠKI
VODNI
PUPEK

VRINJENA
BESEDA

ŽENSKO
IME,

ANTONIJA
(R)OM RANARKA

JAPONSKI
PISATELJ

(HIROBUMI)

DRŽAVA V
ZAHODNI

AFRIKI

SLOVENSKI
REŽISER
(MITJA)

GOZD V
SIBIRIJI

MAJHEN
STAVEK

AVTOMA-
TIČNA NA-
PRAVA, KI
NADOME-

ŠČA PILOTA

KRVNO MA-
ŠČEVANJE

SKLADANJE
V POLTONIH

OBDOBJE,
DOBA

TRENUTEK

SRBSKI
PISATELJ
KONFINO

POTOMEC

SELEN

MESTO V
BOSNI

NIKOLA
TESLA

PREBIVALCI
TADŽI-

KISTANA

ST. ENOTA
ZA DELO

HR. PEVEC
DEDIĆ

GORSKE
REŠEVALNE

SANI

EVA
LONGORIA

PASTIR
OVNOV

TOPLOTA

SEDEŽ
GRŠKIH MUZ

PRITOK
VOLGE

TV ZASLON

TEKOČINA
V OŽILJU

ANG. IGRAL.
(MICHAEL)

HRIBOVJE
V BELGIJI

LOČILO ZA
ZAPOVED

NAŠA
OPERNA
PEVKA
(IRENA)

ZAVARJENO
MESTO

AVARI

MESTO V
TEKSASU

EDVARD
ŽITNIK

NEKDANJA
JORDANSKA

KRALJICA

SP. DEL
GOBE

LJUDSTVO
NA KAVKAZU

JUHA Z
MESOM

PASJA UTA

DEL ŽIVALI
NA ZADKU

Avtor:
Vladimir

Milovanović,
NAJETO

PERO

VNETJE
MOŽGAN-
SKE OPNE

PROTI-
ZAKONI-
TOST,

PODTAL-
NOST

NOTRANJ-
SKA GORA

EVROPSKA
VESOLJSKA
AGENCIJA

SLOVENSKI
PESNIK
(MITJA)

ŠTEVILO

PRIŠTE-
VANEC

OBŽALO-
VANJE

HRASTOV
LIST

LJUDSKA
KULTURA

KRAJ PRI
ZAGREBU

ANG. PLEM.
STOPNJA

POKRAJINA
V GRČIJI

GOSTA ZE-
LENJAVNA
JUHA S TE-
STENINAMI

ANTIČNO
RAČUNALO

IT. DRAMA-
TIK (DARIO)

TKANINA Z
LUKNJICAMI

LANTAN

PISATELJ
(SLABŠAL.)

SL. IGRALEC
(MATJAŽ)

HRVAŠKI
PEVEC
(NENO)

DRAGO
IVANUŠA

GOROVJE V
S. SLOVENIJI

BELJAKO-
VINA V

VEZIVNEM
TKIVU

IRSKI
IGRALEC
(COLIN)

Z(E)H

FR. SLIKAR
(ALFRED)

ŠVIC. DRAM.
(ARNOLD)

GRŠKA
ČRKA

SLOVENSKI
ZGODOVIN.

(JOSIP)

KONICA

KOŠČEK,
GRIŽLJAJ

(NAREČNO)

KOKOŠ

NEMŠA POP
PEVKA (99
LUFTBA-
LLONS)

KRAJ PRI
LJUBLJANI

KOLOIDNA
SNOV

TREBUŠNA
MAST

AM. IGRAL-
KA WEST

UM. TALNA
OBLOGA

MOŠKI PEV-
SKI GLAS

KNJIGAR-
NAR

SKRIVEN
NAMEN

MEDALJA,
ODLIČJE

PESNIK
GRUDEN

AM. IGRAL-
KA (LILLIAN)

ŠVED. IGR.
ZETTERLING

MATERIJA,
TVAR

RIBIŠKA
MREŽA NA

PALICI

GR. ČRKA

IGRALEC
ZRNEC

HAZARDNA
IGRA

IZRAZ
VESELJA

OBLIKA
IMENA
JERICA

DEJAVNIK,
USTVAR-

JALEC

RIBJA
KOŠČICA

PREDEL V
BOHINJU

VELIK KOS
POHIŠTVA

ERNA
MUSER

HUNSKI
KRALJ

POSNEMAL-
NI NOŽ V

TISKARSTVU

GEORGE
LUCAS

STEPSKA
RASTLINA

REKA NA
DOLENJS.

OTOK V IRS-
KEM MORJU

SL. FIZIK
(BOŠTJAN)

ANG. IGRAL-
KA TEMPLE

AM. PEVEC
RUESS

PISATELJI-
CA PEROCI

KIS

OBER

RASTLINA Z
ZRNI ZA

SIVO MOKO

JUŽNO-
AMERIŠKI
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Do 15. novembra 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 Ljubo Mur. 

Čestitamo! Nagrado lahko prevzamete na vložišču Občine Hrastnik. 

Geslo:

Ime in priimek:

Naslov in pošta:

Email/telefon:

Podpis:

Križanka
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CSDVsebino pripravlja Center za socialno delo ZasavjeVsebino pripravlja Center za socialno delo ZasavjeCSD

Pravica do osebne asistence
Ena izmed nalog centra za socialno delo je vodenje postopka 
uveljavljanja pravice do osebne asistence in spremljanje 
le-te. Opredeljena je v Zakonu o osebni asistenci (Uradni 
list RS, št. 10/17, 31/18 in 172/21 – v nadaljevanju ZOA), ki je 
začel veljati 1. 1. 2019. Namen zakona je omogočiti uporabni-
kom (invalidom, ki izpolnjujejo pogoje za osebno asistenco), 
da kljub invalidnosti živijo samostojno in aktivno življenje v 
domačem okolju. 

Osebna asistenca kot paket storitev predstavlja nepogreš-
ljivo sredstvo za neodvisno življenje invalidov. Pokriva vsa 
področja življenja in je prilagojena potrebam, željam in 
življenjskemu slogu uporabnika. Predstavlja pomembno 
orodje pri zagotavljanju samostojnega in polnovrednega 
življenja v skupnosti, prispeva k deinstitucionalizaciji njihove 
oskrbe in kot taka predstavlja tudi njihovo pravico glede na 
Konvencijo o pravicah invalidov.

Storitve so prilagojene konkretnim potrebam posameznega 
uporabnika, njegovim sposobnostim, željam, pričakovanjem 
in življenjskim razmeram. Storitve osebne asistence so: 
• storitve, namenjene osebni pomoči uporabnika (npr. 

Pravice invalidov
Avtorica: Maja Renko, koordinatorica invalidskega varstva CSD Zasavje 

pomoč pri oblačenju/slačenju, vzdrževanju osebne higi-
ene, hranjenju, gibanju ipd.),

• storitve, namenjene pomoči v gospodinjstvu in pri drugih 
dnevnih opravilih (npr. kuhanje, priprava hrane, čiščenje 
stanovanja, pranje perila, urejanje osebne dokumenta-
cije, opravljanje nakupov ipd.),

• spremstvo,
• pomoč na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu,
• pomoč pri komunikaciji.
Osebna asistenca se izvaja po navodilih uporabnika. 

Do osebne asistence je ne glede na dohodek in premoženje 
upravičen vlagatelj, ki:
• zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju 

aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družin-
sko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in 
zaposlitev,

• je državljan Republike Slovenije (RS) s stalnim bivališčem 
v RS ali tujec, ki ima stalno prebivališče v RS,

• je star od 18 do 65 let,
• živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospo-

dinjstvu izven celodnevne institucionalne oskrbe in
• potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

Če je imel vlagatelj pravico do osebne asistence pred dopol-
njenim 65. letom starosti, je lahko do nje upravičen tudi po 
tem, ko dopolni to starost. 

Pravica do osebne asistence se izključuje s:
• celodnevnim institucionalnim varstvom, družinskim 

pomočnikom in dolgotrajno bolnišnično obravnavo v 
skladu s predpisi, ki urejajo področje socialnega in zdra-
vstvenega varstva,

• celodnevnim institucionalnim varstvom v skladu s pred-
pisi, ki urejajo šolsko zakonodajo,

• storitvijo socialnega vključevanja prebivanja s podporo 
v skladu z zakonom, ki ureja socialno vključevanje inva-
lidov, in

• prestajanjem zaporne kazni.

Pravica do osebne asistence se ne izključuje s storitvijo 
pomoči na domu po zakonu, ki ureja socialno varstvo. V tem 
primeru se število odobrenih ur osebne asistence zmanjša za 
število odobrenih ur iz naslova pomoči na domu. Pravica do 
osebne asistence se tudi ne izključuje s pravico do vodenja, 
varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji oziroma pravico 
do drugih podpor pri zaposlovanju in socialnem vključevanju, 
ki so financirane iz javnih virov in so urejene v predpisih s 
področja socialnega varstva in zaposlovanja invalidov ter 
vključenosti v izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov v 
skladu s predpisi, ki urejajo šolsko zakonodajo. V tem primeru 
se število odobrenih ur osebne asistence zmanjša za število 
ur, ki so bile uporabniku priznane iz naslova teh storitev.

O pravici do osebne asistence, številu ur in vsebini odloči 
center za socialno delo na podlagi mnenja strokovne komisije 
– izvedenskega organa, ki deluje v okviru Inštituta Republike 
Slovenije za socialno varstvo. Člani komisije so strokovnjaki, ki 
imajo najmanj štiri leta strokovnega in praktičnega znanja s 
področja invalidskega, socialnega in zdravstvenega stanja. 
Vsaj en član komisije mora imeti stalno prebivališče v sta-
tistični regiji, v kateri ima stalno ali začasno prebivališče 
uporabnik oziroma upravičenec do osebne asistence, ali 
sosednji statistični regiji. Komisija izdela mnenje o številu ur 
in vsebini osebne asistence na podlagi osebnega razgovora 
z uporabnikom oziroma njegovim zakonitim zastopnikom na 
domu uporabnika. Pri ocenjevanju vrste, vsebine ter obsega 
potreb komisija in uporabnik oziroma zakoniti zastopnik 
uporabljata ocenjevalni obrazec o aktivnostih, za katere 
uporabnik potrebuje pomoč in jih sam ne more opraviti.

Osebno asistenco kot nepridobitno dejavnost izvajajo huma-
nitarne in invalidske organizacije s podeljenim statusom 
v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne ali invalidske 
organizacije, ter zavodi in društva s pridobljenim statusom 

delovanja v javnem interesu na področju invalidskega in 
socialnega varstva ali za opravljanje humanitarne dejavnosti 
na področju socialnega varstva z vpisom v register izvajalcev 
osebne asistence na podlagi odločbe ministrstva, pristojnega 
za invalidsko varstvo.

Uporabnik si za izvajanje pravice do osebne asistence izbere 
izvajalca osebne asistence, ki je vpisan v register izvajalcev. 
Uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik skupaj z izvajalcem 
osebne asistence pripravi izvedbeni načrt, ki je pisni dogovor 
o storitvah osebne asistence. Načrt vsebuje opredelitev vrste 
nalog, ki jih opravlja osebni asistent, izbiro enega ali več 
osebnih asistentov, ki bodo opravljali asistenco pri uporab-
niku, terminski plan izvajanja osebne asistence ter pravice 
in obveznosti uporabnikov, osebnih asistentov in izvajalca. 
Podpisan izvedbeni načrt izvajalec pošlje krajevno pristoj-
nemu centru za socialno delo.

Vsekakor so se od uveljavitve ZOA pojavile pomanjkljivosti 
ureditve nekaterih določb zakona, na katere redno opozar-
jamo. Težave se pojavljajo pri predolgem reševanju vlog, pri 
čemer je delo centra za socialno delo odvisno od odločitve 
komisije, in pomanjkanju osebnih asistentov, ki dejansko 
izvajajo osebno asistenco. 

Pravica do komunikacijskega dodatka
V ZOA je opredeljena tudi pravica do komunikacijskega 
dodatka, ki je v pristojnosti centra za socialno delo. 
Komunikacijski dodatek se lahko dodeli gluhi, slepi ali glu-
hoslepi osebi, ki izmed storitev osebne asistence potrebuje 
zgolj pomoč pri komunikaciji in spremstvo.

Upravičenec do komunikacijskega dodatka se lahko odloči 
za:
• uveljavljanje osebne asistence v obsegu do 30 ur na 

mesec ali
• denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in 

postrežbo pri opravljanju večine osnovnih življenjskih 
potreb, ki je določen v zakonu, ki ureja pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, in trenutno znaša 157,35 evrov.

Vlogo za pravico do osebne asistence ali komunikacijskega 
dodatka vlagatelj ali njegov zakoniti zastopnik vloži na kra-
jevno pristojnem centru za socialno delo, kjer lahko pridobi 
tudi informacije o pravici, postopku uveljavljanja, obveznih 
prilogah in pomoč pri izpolnitvi vloge.

Na CSD Zasavje postopke v zvezi z osebno asistenco in 
komunikacijskim dodatkom vodi koordinatorica invalidskega 
varstva Maja Renko. Kontaktirate jo lahko po e-pošti (maja.
renko@gov.si) ali telefonu (03 777 33 08). 
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EU DIRECTEU DIRECT

Maja smo se na točki Europe Direct Zasavje razveselili dej-
stva, da bomo dejavnosti končno lahko začeli v celoti izvajati 
na različnih lokacijah. 

Tako smo se takoj po prvomajskih praznikih ustavili v Srednji 
tehniški in poklicni šoli Trbovlje, kamor smo povabili pred-
stavnike različnih zasavskih mladinskih centrov. Ti so namreč 
izvajalci programa Evropska solidarnostna enota, name-
njenega mladim. Pridružili so se nam tudi njihovi gostujoči 
prostovoljci iz različnih držav članic, ki so z dijaki delili svoje 
izkušnje.

Ena izmed glavnih tem, s katero se ukvarja Evropska unija, 
je zdravje. Konec prejšnjega leta so izvedli raziskavo, ki je 
pokazala, da sta epidemija in s tem šolanje na daljavo zelo 
poslabšala duševno stanje mladih. V maju smo se zato obrnili 
na strokovnjake, ki so v zainteresiranih zasavskih šolah izvedli 
psihološke delavnice. Mladi so se tako seznanili s potencial-
nimi težavami in soočanjem z njimi, predstavljen pa jim je 
bil tudi Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ki 
jim je na voljo v Trbovljah.

Europe Direct Zasavje se je med drugim dotaknil še ene 
zelo pomembne tematike, ki je za Evropsko unijo življenj-
skega pomena. Indeks digitalnega gospodarstva in družbe, 

Od digitalnega k zelenemu, od mlajših k starejšim, 
od iger do debat, od lokalnega k mednarodnemu

Avtorica: Jasmina Janjić  •  Foto: arhiv EU Direct

ki spremlja napredek držav članic EU na digitalnem področju, 
je namreč pokazal, da se še vedno soočamo s težavami, 
povezanimi z digitalnim znanjem in spretnostmi. Zato smo 
v Zagorju v sodelovanju z Ateljejem Fotografije in Zasavsko 
ljudsko univerzo organizirali delavnico, na kateri so se starejši 
lahko podučili o uporabi orodij za brezplačno telefoniranje 
po spletu. Interes se je pokazal tudi v Hrastniku, zato smo 
delavnico prenesli še v Mladinski center Hrastnik.

Leto 2022 je bilo proglašeno tudi za evropsko leto mladih, saj 
so bili prav ti v preteklih dveh letih prikrajšani za marsikatero 
izkušnjo. Zato smo vse točke Europe Direct svoje dogodke 
v veliki meri osredotočile na delo z njimi. Da bi jim približali 
Evropsko unijo in predstavili države članice, smo organizirali 
delavnico Igrajmo se z EU, na kateri smo se … igrali. Mladi so 
se tako v igrici, podobni igri Človek, ne jezi se, interaktivno 
učili o EU. Podobno, a v namizni verziji, so se lahko preizkusili 
tudi na naši stojnici na festivalu Rdeči revirji.

V maju smo si skupaj z mladimi en večer rezervirali tudi za 
pogovor z Ireno Jovevo. Poslanka Evropskega parlamenta 
kot eno izmed svojih prioritet namreč izpostavlja mlade. 
Prisluhnila je njihovi debati, v kateri so se najbolj dotak-
nili različnih problematik, povezanih s šolanjem na daljavo. 
Njihovih mnenj je bila zelo vesela, saj je pridobila ogromno 

informacij, ki jih bo lahko uporabila pri svojih prizadevanjih 
na tem področju.

Proti koncu maja smo izvedli še dva dogodka, ki podpirata 
zelen način življenja. Prvi je bila otvoritev zelene stene v 
sodelovanju z Mladinskim centrom Hrastnik in hrastniško 
osnovno šolo. Prireditev je obiskala tudi vodja Predstavništva 
Evropske komisije v Sloveniji, dr. Jerneja Jug Jerše. Do zami-
sli za ozelenitev smo prišli ob pomoči učencev Osnovne 
šole narodnega heroja Rajka Hrastnik, ki so skozi dogodke 
projekta Lokalne pobude za cilje mladih EU med drugim 
predlagali tudi zeleno steno. Tri dni kasneje pa smo k sode-
lovanju povabili še Društvo kmečkih žena in deklet Hrastnik, 
ki so na delavnici pokazale, kako lahko uspešno in predvsem 
užitno porabimo t. i. odpadno hrano.

Na prelomu meseca smo se vodje vseh evropskih točk Europe 
Direct sestali na dolgo pričakovanem srečanju in konferenci 
v Milanu. Tam smo predebatirali marsikatere tematike, pre-
nesli informacije in izkušnje, ki smo jih skozi sodelovanja 
pridobili na različnih področjih, hkrati pa našli skupne točke 
za v prihodnje.

Preostanek junija je bil namenjen predvsem pripravam in 
zaključku projekta Pot Srečno. 2. julija 2022 smo namreč 

organizirali dogodek pod imenom Zjutraj zgodaj sem vstal, 
stvari v rukzak zmetal … ter tako spet poskrbeli za zdravje 
in rekreacijo Zasavcev.

Nadaljevali smo s sodelovanjem na festivalu delavskega 
filma Kamerat, kjer smo organizirali eno izmed projekcij ter 
ob 200. obletnici rudarjenja v Hrastniku izvedli okroglo mizo 
na temo življenjskih in delovnih pogojev včasih, danes in v 
prihodnosti. Glede prihodnosti smo se dotaknili še Sklada za 
pravični prehod na primerih zasavskih dolin.

Kot vsako leto pa smo tudi letos v juniju pričeli s filmskimi 
projekcijami po vseh zasavskih občinah. Gre za tradicio-
nalni Filmski teden Evrope, v okviru katerega se predvajajo 
filmi, ki so (so)financirani s strani podprograma Ustvarjalna 
Evropa: MEDIA ali pa so bili zmagovalci oziroma finalisti za 
evropsko filmsko nagrado občinstva LUX. Film je namreč 
kot medij množične kulture idealna platforma za razprave 
in razmišljanje o prihodnosti Evrope. 
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GLASBENA ŠOLA Vsebino pripravlja Glasbena šola Hrastnik

Čeprav se javljamo z oddiha, je prav, da vas spomnimo ter 
obvestimo o dogodkih in uspehih Glasbene šole Hrastnik, ki 
so bili v letošnjem šolskem letu še posebej odmevni.

Učenci Glasbene šole Hrastnik so se v drugi polovici šolskega 
leta udeležili več tekmovanj in nizali uspeh za uspehom. V 
Gornji Radgoni, Murski Soboti, Dravogradu, Piranu, pa tudi 
v sosednji Italiji so si priigrali uspešne uvrstitve in nagrade.

Od 7. do 22. marca je potekalo 51. tekmovanje mladih glas-
benikov Republike Slovenije (TEMSIG). V Glasbeni šoli Gornja 
Radgona je učenka flavte Jona Špacapan v kategoriji 1. a 
osvojila zlato plaketo. 12. maja se je udeležila še 10. medna-
rodnega tekmovanja Citta di Palmanova v Italiji in prejela 1. 
nagrado. Na obeh tekmovanjih jo je na klavirju spremljala 
Tjaša Šketako Razpotnik, Jonina mentorica pa je Andreja 
Ravnikar. Prav tako se je državnega tekmovanja TEMSIG 
udeležila učenka diatonične harmonike Tea Peklar in si v 
kategoriji 1. b priigrala srebrno plaketo. Njen mentor je Rok 
Sitar.

V mesecu maju je v Murski Soboti potekalo mednarodno 
tekmovanje harmonikarjev PannoniAccordion 2022. Učenec 
Žan Ramšak je s klavirsko harmoniko osvojil zlato plaketo 
in 1. mesto ter tako zmagal v kategoriji narodnozabavne 
glasbe (D1). Učenka Tea Peklar pa je za nastop z diatonično 
harmoniko prav tako prejela zlato plaketo in dosegla 1. mesto 
ter zmagala v kategoriji »variete« (B). Njun mentor Rok Sitar 
je povedal, da sta bila oba učenca izbrana tudi za nastop 
na zaključnem koncertu tekmovanja.

V italijanskem Malborghettu je 21. maja potekalo medna-
rodno tekmovanje Tomaž Holmar, ki sta se ga udeležili naši 
učenki Pika Jazbec in Ema Peklar. V kategoriji A1 sta si s fan-
tastičnim tekmovalnim nastopom priigrali odlične rezultate 
– Pika Jazbec je prejela 1. nagrado, Ema Peklar pa 2. nag-
rado. Njuna mentorica Tjaša Šketako Razpotnik pravi, da tako 
dobro in suvereno dekleti še nista igrali ter da je resnično 
ponosna na obe.

Ponosni smo tudi na naše trobilce, ki so zopet posegli po 
najvišjih mestih na mednarodnem tekmovanju Bolero, ki 
je potekalo v dvorcu Bukovje pri Dravogradu. Lovro Klepej 
(predkategorija) si je priigral zlato plaketo in posebno pri-
znanje za najobetavnejšega tekmovalca v svoji kategoriji, 
Taja Udovč (1. kategorija) je prejela
zlato plaketo, Mark Maurer pa je že konkuriral najstarejšim 
učencem nižje glasbene šole (3. kategorija) in za svoj tekmo-
valni nastop prejel srebrno plaketo. Iskreno čestitamo tudi 

Leto uspehov za glasbeno šolo
Avtor: Tjaša Šketako Razpotnik

odličnemu mentorju Dejanu Podbregarju in njihovi korepe-
titorki Tjaši Šketako Razpotnik. 

V soboto, 4. junija, je v Piranu potekalo mednarodno tekmo-
vanje Tartini za klavir, violino in komorne skupine z godali. 
Naša učenka Lara Laznik (klavir, 1. kategorija) je dobila 3. 
nagrado. Njena ponosna učiteljica je Brigita Mlakar. Medaljo 
in priznanje ji je izročil gospod Iztok Mlakar, predsednik orga-
nizacijskega odbora Tartini, in ji čestital za prvi uspeh.

Iskreno čestitamo vsem tekmovalcem, njihovim mentorjem 
in korepetitorjem ter se veselimo tudi nadaljnjih uspehov.

Z najmlajšimi učenci smo na šoli izvedli CICI koncert, ki je 
bil med starši in ostalimi zelo lepo sprejet. Obdobje korone 

GLASBENA ŠOLAVsebino pripravlja Glasbena šola Hrastnik

skupinah, udeležila pa sta se tudi številnih državnih in med-
narodnih glasbenih tekmovanj. Naj ju veselje do glasbe 
spremlja še naprej v življenju! Lovru, Marku, mentorjema 
in vsem, ki so sodelovali pri zaključnem koncertu, iskreno 
čestitamo.

Naša sodelavka Žužana Bartha je s svojim plesnim oddelkom 
pripravila odlično plesno predstavo Zgodba o prijateljstvu. 
Z dodatno predstavo so občinstvo navdušili tudi na festivalu 
Rdeči revirji. 

Vabimo pa vas tudi k branju članka Zakaj se odločiti za 
učenje plesa v glasbeni šoli, ki ga je napisala prav naša 
kolegica Žužana Bartha. V tem prispevku objavljamo povze-
tek, celoten članek pa si lahko preberete na Facebook strani 
Glasbene šole Hrastnik (objavljeno 23. maja 2022):

Pri otrocih že v najzgodnejšem razvojnem obdobju opa-
zimo željo po gibanju. Zato se pri vpisu v plesno pripravnico 
razvija ljubezen do glasbe, vpliva na telesni razvoj, razvoj 
prvih delovnih navad, vztrajnost, občutek pripadnosti skupini, 
razvoj koncentracije, spomina.

Po zaključku plesne pripravnice (ki sicer ni pogoj) pa lahko 
učenci nadaljujejo bolj intenzivno plesno izobraževanje na 
oddelkih baleta in/ali sodobnega plesa, kjer se učijo pravih 
baletnih elementov, kombinacij in stilov.

V glasbeni šoli poteka učenje plesa pod budnim očesom 
strokovnega kadra s pedagoško-andragoško izobrazbo. 
Na žalost se marsikje plesno znanje predaja kar s strani 
starejših plesalk/plesalcev, kar pa lahko povzroči škodo 
pri celotnem telesnem razvoju (poškodbe nog, stopal, 
hrbtenice ...), v glasbeni šoli pa seveda znanje predaja 
izkušen in ustrezno izobražen kader. Prav tako je v glas-
benih šolah točno določeno število otrok v posameznih 
skupinah, skupine pa so relativno majhne, zato je delo lahko 
boljše, mentor pa se bolje posveti celotni skupini in vsa-
kemu posamezniku. Tudi stroški so v primerjavi s privatnimi 
plesnimi društvi ali klubi v javnih glasbenih šolah precej 
nižji. Šola finančno pokriva tudi izdelavo kostumov, kar je 
drugje seveda dodatno plačljivo.

Zato plesni oddelek Glasbene šole Hrastnik, ki pod mentor-
stvom učiteljice Žužane Barthe neprekinjeno deluje že celih 
37 let, vabi vse, ki gojijo veselje do plesa, na obisk in k vpisu 
v glasbeno šolo.

Seveda pa vas k vpisu vabimo tudi v drugih oddelkih, saj 
imamo še nekaj prostih mest in se že veselimo muziciranja 
z vami.

je namreč precej zaznamovalo tudi najmlajše učence, saj 
so nekateri med njimi šele po dveh letih učenja instrumenta 
prvič nastopili v živo.

Ponovno smo izvedli tudi tradicionalni dan odprtih vrat, ko 
nas na šoli obiščejo učenci prve triade osnovne šole, mi pa 
smo obiskali otroke v vrtcih.

31. maja smo šolsko leto okronali z letnim koncertom in pode-
lili priznanji zlati ključ za posebne dosežke. Letošnja dobitnika 
zlatega ključa, najvišjega priznanja naše šole, sta postala 
Lovro Peklar (mentor Rok Sitar) in Mark Maurer (mentor 
Dejan Podbregar). Oba učenca sta z uspešnim večletnim 
delom in dosežki v veliki meri prispevala k ugledu celotne 
šole v širšem okolju. Veliko nastopata solistično in v komornih 
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Med 30. junijem in 2. julijem smo v 
Hrastniku ponovno oživili bivše rudniške 
prostore in jih napolnili s kulturno-de-
lavsko vsebino v okviru druge izvedbe 
festivala delavskega filma Kamerat.

Na slavnostni otvoritvi so občinstvo 
nagovorili ministrica za kulturo dr. Asta 
Vrečko, župan občine Hrastnik Marko 
Funkl, veleposlanik Češke republike v 
Sloveniji Juraj Chmiel ter programski 
vodji festivala Nina Kavzar in Simon 
Tanšek. Otvoritev drugega festivala 
delavskega filma Kamerat časovno 
sovpada z 200. obletnico rudarstva 
v Hrastniku, ki je zaznamovalo zasa-
vsko identiteto in postalo simbol boja 
za delavske pravice. Kot je v uvodnem 
nagovoru poudaril župan Marko Funkl, 
se je festival Kamerat »rodil z natančno 
določenim namenom: da govorimo o 
delavskih pravicah v delavskih krajih, 
saj je velika potreba, da se govori o teh 
temah, in skozi takšne vsebine opozo-
rimo, da na trgu dela ni vse tako, kot 
mora biti«. 

Program Kamerata je letos vključeval 
nabor 17 filmov domače in tuje pro-
dukcije, razdeljenih v štiri programske 
sklope – retrospektiva, dokumentarni 
film, celovečerni film in fokus –, ki so se 
predvajali na treh lokacijah nekdanjega 
Rudnika Trbovlje - Hrastnik. Projekcije 
filmov v rudniškem rovu, kompresorski 
postaji in rudarski delavnici so pritegnile 
veliko zanimanja tako med domačimi 
gledalci kot tudi gosti iz tujine. 

Novost letošnjega festivala je bil sklop 
filmov študentov AGRFT, v katerem so 
bili predstavljeni štirje filmi mladih rež-
iserjev. Na ta način Kamerat podaja 
roko mladim, ki so še na začetku 
ustvarjalne poti. 

Poleg filmov se je v sklopu festivala 
odvila vrsta spremljevalnih dogodkov 
s področja delavskih pravic in filmske 
industrije. Na okrogli mizi z naslo-
vom Položaj žensk v filmski industriji 
sta nastopili sindikalistka KS 90 Ana 
Jakopič ter predavateljica filmske teo-
rije in dekanja Fakultete za umetnost 
Univerze v Donji Gorici v Črni Gori dr. 
Maja Bogojević. Na okrogli mizi Kam 
je izginil delavski razred so o položaju 
delavcev razpravljali sindikalist dr. 
Gorazd Kovačič, Goran Lukić iz društva 
Delavska svetovalnica in predsednica 
sveta delavcev RTV Slovenija Petra 
Bezjak Cirman, na okrogli mizi z naslo-
vom Položaj delavcev v filmski industriji 
pa Simon Tanšek, Matevž Luzar in Sara 
Gjergek.

Letošnja država v fokusu je bila Češka, 
ki ima prav tako pestro industrijsko 
dediščino, ki daje navdih filmskim 
ustvarjalcem. Na festivalu so se tako 
ob podpori veleposlaništva Češke 
republike v Sloveniji predvajali trije 
češki filmi, v okviru spremljeval-
nega programa pa je bila na ogled 
razstava Plečnik in Praga. Poleg 
omenjene razstave so si obiskovalci 
lahko ogledali tudi prenovljeno zbirko 

Simon Tanšek in Maja BogojevićŽupan Marko Funkl

Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko

Filmska projekcija v rudniku

Otvoritev festivala z Rudarsko godbo Hrastnik

Ekipa Kamerata

Na festivalu je bilo mogoče kupiti tudi promocijski material. 

zasavskega uporništva, fotografije s 
Kameratovega fotografskega natečaja 
in likovna dela učencev Osnovne šole 
narodnega heroja Rajka Hrastnik na 
temo rudarstva.

Festival so tudi letos obiskali gostje iz 
filmskega sveta. Na Kameratu je tako 
že prvi dan – po projekciji filma Dober 
dan za delo – potekal pogovor z rež-
iserjem Martinom Turkom, v soboto 
pa pogovor z režiserjem Srđanom 
Kovačevićem po projekciji njegovega 
filma Tovarne delavcem (Tvornice 
radnicima), ki je nastajal ob petle-
tnem spremljanju položaja delavcev 
v hrvaški tovarni ITAS. Iz Srbije pa sta 
na festival prišla tudi Goran Filipaš in 
Tijana Budošan, soustvarjalca filma 
Junaki delavskega razreda (Heroji 
radničke klase). 

Festival sta obiskala tudi profesor 
David Ellerman z Univerze v Bostonu, 
ki je eden največjih strokovnjakov za 
področje delavskega lastništva podje-
tij, in Nerina Kocjančič iz Slovenskega 
filmskega centra. 

Poleg tega je festival gostil tudi pode-
litev priznanj zaslužnim šiviljam za 
šivanje zaščitnih mask med epidemijo 
koronavirusa in otvoritev hrastniškega 
dela pohodniške poti Srečno s pogo-
vorom z nekdanjimi rudarji ob 200. 
obletnici rudarjenja v Hrastniku. 

Kamerat

Foto: Branko Klančar

Festival Rdeči revirji je letos dopolnil 20 let. Kot poklon jubi-
leju je bilo dogajanje še pestrejše kot ponavadi in je med 
1. in 5. junijem ponovno oživilo ulice Hrastnika. Festivalski 
dnevi so tako prinesli interaktivne gledališke predstave, 
ulične nastope, akrobatski cirkus, koncert, okroglo mizo in 
še mnogo več.

Novost tokratnega festivala je bila nova lokacija, saj sta 
poleg že ustaljenih lokacij v festivalskih barvah zaživeli tudi 
kompresorska postaja in ploščad pred vhodom v jamo. Tam 
smo lahko uživali v ritmih skupine Koala Voice ter si ogledali 
premieri večžanrske predstave Srečno! in ognjene predstave 
TROL. Zaključek festivala so začinili okusen krumpantoč in 
trubaški zvoki tria Pantaloons.

Rdeči revirji praznovali 20 let
Foto: Branko Klančar
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Občinska zveza prijate-
ljev mladine Hrastnik je že 
vrsto let regijski koordina-
tor natečaja Evropa v šoli. 
To pomeni, da šole spod-
bujamo k sodelovanju, 
zberemo ustvarjena dela 
s sodelujočih šol, imenu-
jemo strokovno komisijo, 
ki prispela dela pregleda 
in oceni, najboljša dela 
pošljemo državni komisiji 
itd.

Naslov letošnjega nate-
čaja je bil Brez modre 
ni zelene, brez vode ni 
življenja. Učenci iz OŠ 
narodnega heroja Rajka 
Hrastnik, Podružnične 
šole Dol pri Hrastniku, 
OŠ Toneta Okrogarja 
Zagorje, OŠ Ivana Kavčiča 
Izlake, Podružnične šole 
Mlinše in OŠ Litija so ustvarjali na likov-
nem, literarnem, fotografskem, video in 
internetnem področju.

23. maja smo se odpravili na zaključni 
izlet, ki so se ga udeležili tisti učenci in 
njihovi mentorji, ki so bili najuspešnejši 
na regijskem nivoju in katerih dela so 
bila poslana državnim komisijam. Vseh 
udeležencev je bilo 31, le nekaj se jih 
izleta ni moglo udeležiti zaradi šolskih 
obveznosti. Obiskali smo živalski vrt v 
Ljubljani, kjer smo na vodenem ogledu 
spoznali in izvedeli marsikaj novega in 
zanimivega. Sprehod med živalskimi 
prebivalci je kar prehitro minil. Na poti 
domov smo se ustavili še na Trojanah 
in se posladkali pred zaključkom izleta.

Preživeli smo prijeten dan in si obljubili 
sodelovanje tudi v naslednjem šolskem 
letu, ko bodo učenci in mentorji svojo 
ustvarjalnost in domišljijo usmerili 
v ustvarjanje novih del na različnih 
področjih.

Evropa v šoli: Brez modre ni zelene, brez vode ni življenja
Avtor: OZPM Hrastnik 

Najuspešnejši učenci in mentorji na 
regijskem nivoju:

Likovni natečaj
1. triada
1. nagrada: JULIJA KUMAR, OŠ NHR 
Hrastnik – PŠ Dol pri Hrastniku (men-
torica Ajda Pantner)
2. nagrada: ULA KUMŠE, OŠ Ivana 
Kavčiča Izlake (mentorica Tjaša 
Krautberger)
3. nagrada: TAJDA GAJŠEK, OŠ NHR 
Hrastnik – PŠ Dol pri Hrastniku (men-
torica Ajda Pantner)

2. triada
1. nagrada: SARA RAZPOTNIK, OŠ Ivana 
Kavčiča Izlake (mentorica Tina Lesjak)
2. nagrada: MAJA PODMENIK, OŠ NHR 
Hrastnik (mentorica Urška Zoja Jeršin)
3. nagrada: KAJA LINDIČ, OŠ Ivana 
Kavčiča Izlake (mentorica Tina Lesjak)

3. triada
1. nagrada: KAJA ZUPAN, OŠ NHR 

Hrastnik (mentorica Mira Marinko) 
2. nagrada: ALINA DULIČ, OŠ NHR 
Hrastnik (mentorica Mira Marinko)
3. nagrada: ANGELINA VAVTAR ABRAM, 
OŠ NHR Hrastnik (mentorica Mira 
Marinko)

Literarni natečaj
1. triada
1. nagrada: NIKA FLIS, OŠ NHR Hrastnik 
– PŠ Dol pri Hrastniku (mentorica Maja 
Laznik) 

2. triada
1. nagrada: PIA ŽUNIČ, OŠ Litija (men-
torica Petra Pavlica)
2. nagrada: MANCA ZAGORC, OŠ Litija 
(mentorica Polona Gole)
3. nagrada: KATJA PIKELJ, OŠ Ivana 
Kavčiča Izlake (mentorica Kristina Bec)

3. triada
1. nagrada: DAVID MAROLT, OŠ Litija 
(mentorica Jana Štojs)
2. nagrada: JONAŠ RUA KVAPIL, OŠ 

Litija (mentorica Jana Štojs)
3. nagrada: ALEX VOZELJ, OŠ Litija 
(mentorica Jana Štojs)
 
Fotografski natečaj
3. triada
1. nagrada: LARISA ŠUŠTAR, OŠ Toneta 
Okrogarja Zagorje (mentorica Maja 
Ocepek)
2. nagrada: JURE GORŠEK, OŠ Toneta 
Okrogarja Zagorje (mentorica Maja 
Ocepek)

Video natečaj
3. triada
1. nagrada: MAJA BAŠ in EVA OCEPEK, 
OŠ Toneta Okrogarja Zagorje (mento-
rica Maja Ocepek)

Internetni natečaj
3. triada
1. nagrada: ŽAN LUKA JURIČ, URBAN 
VOZEL, DEJAN RAZPOTNIK, OŠ Toneta 
Okrogarja Zagorje (mentorica Tanja 
Vozelj) 

Dela, ki so bila poleg zgoraj navedenih 
prav tako poslana državnim komisijam:

Likovna dela
1. Nika flis, OŠ NHR Hrastnik – PŠ Dol 
pri Hrastniku (mentorica Maja Laznik)
2. Žana žerko, OŠ Ivana Kavčiča Izlake 
(mentorica Špela Paš Juvan)
3. Pia Žunič, OŠ Litija (mentorica Petra 
Pavlica)
4. Gaja peklar, OŠ NHR Hrastnik 
(mentorica Mira Marinko)
5. Maša Zorc, OŠ Litija (mentorica 
Marija Bregar Hostnik)

Literarno delo
Hana Vita Simončič, OŠ Litija (mento-
rica Jana Štojs)

Na državni ravni so se odlično odrezali 
učenci Žan Luka Jurič, Urban Vozel in 
Dejan Razpotnik pod vodstvom mento-
rice Tanje Vozelj z OŠ Toneta Okrogarja 
Zagorje ob Savi. Komisija jim je v kate-
goriji osnovnih šol podelila nagrado na 
državni ravni.

Letošnje leto je več kot uspešno za 
Javni zavod za kulturo, šport, mladino 
in turizem – KRC Hrastnik, saj smo 
uspešno kandidirali na več evrop-
skih in državnih razpisih ter pridobili 
nepovratna sredstva za izvajanje 
različnih aktivnosti in projektov.

»Prvi razpis, na katerega smo se 
prijavili v mesecu februarju, je bil 
Javni poziv Urada RS za mladino 
(URSM) za sofinanciranje progra-
mov mladinskega dela v letih 2022 in 
2023,« je pojasnil direktor Miha Mirt. 
»Iz tega naslova so nam v mesecu 
maju odobrili skupaj več kot 26 tisoč 
namenskih sredstev za izvajanje 
programov za mladino, tako da bo 
program lahko še naprej raznolik, 
poučen in zabaven.«

V nadaljevanju smo v okviru pro-
grama EU – Evropska solidarnostna 
enota, Razpis ESE 2022 Ukrep pro-
stovoljstvo: projekti prostovoljstva, 
pridobili še dodatnih skoraj 20 tisoč 
evrov za izvajanje projekta.

V javnem zavodu KRC pa smo 
še posebej ponosni na Erasmus+ 
razpis za manjša partnerstva na 
področju mladine, s katerim smo pri-
dobili 60 tisoč evrov za projekt City 
Play(ground). Skupaj s partnerskima 
organizacijama Youth Club Active iz 
Talina v Estoniji in Zavodom Aspira iz 
Trbovelj želimo z aktivnim udejstvo-
vanjem mladih (13–16 let) v našem 
lokalnem okolju s pomočjo ele-
mentov gemifikacije (iger) ustvariti 
dvajset atraktivnih javnih prosto-
rov za večje fizično udejstvovanje 
in druženje mladih v Hrastniku. 
Partnerska organizacija Youth Club 
Active pa bo postavila dvajset pro-
storov za povečevanje aktivnosti 
mladih v estonskem Talinu. »Na ta 

Pridobljenih več kot 100 tisoč evrov

KRC Hrastnik uspešen pri prijavah 
na evropske in državne razpise 

način odgovarjamo na poslabšanje 
fizičnega in posledično mental-
nega zdravja mladih po pandemiji. 
Celoten proces gemifikacije javnega 
prostora z mladimi bomo zabeležili 
tudi v priročniku, ki bo namenjen 
vsem strokovnim delavcem, ki delajo 
z mladimi, in lokalnim skupnostim, ki 
bi si tak projekt želele speljati v svojih 
okoljih,« doda direktor Miha Mirt. S 
projektom začnemo v oktobru 2022 
in bo trajal dvanajst mesecev.

V sodelovanju z mrežo mladinskih 
centrov Slovenije MaMa sta bila 
Javni zavod za kulturo, šport, mla-
dino in turizem Hrastnik ter njegova 
organizacijska enota Mladinski 
center Hrastnik v letošnjem letu 
povabljena tudi k sodelovanju v eko-
loškem projektu vzpostavitve zelene 
stene, ki smo ga izvedli skupaj z 
učenci in učenkami Osnovne šole 
narodnega heroja Rajka v Hrastniku. 
Za projekt je bilo namenjenih 2.400 
evrov nepovratnih sredstev. Samo 
otvoritev projekta so obiskali pred-
stavniki Evropske komisije v Sloveniji 
skupaj z vodjo predstavništva dr. 
Jernejo Jug Jerše.

Javni zavod za kulturo, šport, mla-
dino in turizem Hrastnik – KRC 
Hrastnik bo tudi v prihodnje sprem-
ljal vse razpise s področij, ki jih 
pokriva kot osnovno dejavnost, in 
poskušal pridobiti kar se le da veliko 
projektov, ki bodo v korist uporabni-
kom oziroma občankam in občanom 
Hrastnika. 
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Po dveh izzivov polnih letih ni lepšega kot zapisati, da se 
je po sprostitvi epidemioloških ukrepov začel turizem spet 
prebujati tudi v naši občini. V Hrastniku tako že od lanskega 
leta spremljamo rekordno rast števila nočitev, po številu 
unovčenih turističnih bonov pa smo v samem vrhu regije.

V lanskem letu je bilo tako v Hrastniku zabeleženih 1577 noči-
tev, letos do konca junija pa že 1404 nočitve. Najboljše leto 
ob pregledu zadnjih petnajstih let je bilo sicer leto 2007, ko je 
bilo v Hrastniku 1728 nočitev. Lani je bila zaradi novih kapa-
citet v Gozdarjevi koči na Kopitniku vplačana tudi rekordna 
turistična taksa. 

Tudi po številu unovčenih bonov smo v regijskem vrhu. V naši 
občini je bilo pri ponudnikih prenočitev z zajtrkom unovče-
nih 518 turističnih bonov v skupni vrednosti več kot 81 tisoč 
evrov, kar je med zasavskimi občinami drugi največji znesek 
– takoj za občino Zagorje ob Savi (manj unovčenih bonov 
so beležili v Trbovljah, Litiji in Radečah). Poleg bonov, ki so 
bili namenjeni zgolj nočitvam z zajtrkom, je kasneje vlada 
podelila tudi tako imenovani BON21, za katerega pa niso 
vodili natančne evidence po krajih. Za 850 evrov tovrstnih 
bonov je bilo unovčenih v Turistično informacijskem centru 
(TIC) Hrastnik in še za slabih tisoč evrov na KRC-u (bazen in 
gledališke predstave). 

Letos je TIC zasnoval tudi posebne turistične programe s 
poudarkom na rudarski in steklarski dediščini. Z njimi so 
privabili že kar nekaj turističnih skupin, ena izmed njih je 
v mesecu juniju obiskala Hrastnik prav z namenom obiska 
festivala Rdeči revirji, kar pomeni, da postajamo vse bolj 
prepoznavni tudi kot festivalska destinacija. V tem letu je do 
avgusta voden ogled Hrastnika z ogledom katere od točk 
sicer najelo 77 turistk in turistov.

V Hrastniku unovčenih za več kot 81 tisoč evrov turističnih bonov

TIC pri snovanju turistične ponudbe že nekaj časa sodeluje 
tudi z RTH-jem, ki s programom in predstavitvami v sami 
notranjosti Barbara vpadnika obiskovalce preprosto navduši. 
Tudi samo poslovanje turističnega centra se je v prvi polovici 
leta povečalo – do konca junija je obsegalo skoraj 5 tisoč 
evrov, medtem ko je v celotnem lanskem letu znašalo nekaj 
manj kot 7500 evrov. V ponudbi centra je tudi vsako leto več 
lokalnih ponudnikov oziroma prodajalcev – trenutno jih je 
16, na voljo pa je že več kot 150 artiklov. 

Dodana vrednost hrastniške turistične ponudbe je tudi infra-
struktura za avtodome. Planinski dom na Kalu namreč poleg 
prenovljene zunanje terase s pitniki za štirinožne prijatelje in 
električnih polnilnic za kolesa odslej nudi tudi urejena parki-
rišča za avtodome. Na Kalu razvijajo tudi poslovni turizem, 
ki je v današnjih časih eden izmed pogostejših načinov, za 
katerega se odločajo podjetja, ki gostijo tako domače kot 
tuje poslovne partnerje.

Seveda pa se v TIC-u in Občini Hrastnik zavedajo, da so 
turizem ljudje, in so prav vsem deležnikom hvaležni za 
ustvarjanje pozitivne podobe kraja ter gostoljubje, ki ga 
izkazujejo obiskovalcem. Vsekakor pa lahko zapišemo, da je 
Hrastnik na pravi poti spodbujanja razvoja turizma. 

Avtor: TŠ, OH  •  Foto: Atelje fotografije

Začele so se poletne počitnice in z 
njimi tudi brezskrbni dnevi, ki naj bi 
jih otroci in mladostniki preživeli na 
čim bolj zanimiv in zabaven način. 
Občinska zveza prijateljev mladine 
Hrastnik je pripravila pester program 
počitniških dejavnosti – športne aktiv-
nosti, izleti, pohodi, ogledi različnih 
zanimivosti, nekaj s področja tehnike 
in vesolja, kopanje … Vsak naj bi našel 
nekaj po svojem okusu. Pri vseh dejav-
nostih otroke spremljajo prostovoljci, 
člani OZPM Hrastnik, ki se trudijo, da 
je za njihovo varnost in dobro počutje 
kar najbolje poskrbljeno. 

V juliju smo obiskali zeliščni vrt tete 
Johance v Zagorju, se kopali v Aqua 
Romi, odpravili na pohod po Poti 
Srečno ter obiskali Tehnopark in mestni park v Celju. V avgu-
stu smo se še enkrat odpravili na kopanje v Aqua Romo, 
obiskali živalski vrt v Ljubljani, v adrenalinskem parku GEOSS 
preizkusili svoje sposobnosti in vzdržljivost, se odpravili na 

… in to v Savudrijo, v hostel Center. 

Občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik 
že vrsto let organizira letovanja hrastni-
ških otrok – letošnje je potekalo od 12. do 
22. julija 2022. Letovalo je 69 otrok, ki jih je 
spremljalo 9 vodičk in vodičev. 

Vreme je bilo kot naročeno, vseh deset dni 
vroče in sončno. Čofotanje v morju, pla-
vanje in potapljanje je osvežilo razigrane 
otroke, marsikateri neplavalec se je naučil 
plavati. Popoldanske ustvarjalne delav-
nice in različne športne igre so popestrile 
počitniško dogajanje. Večeri pa so bili sploh 
nekaj posebnega, saj so se spletla mnoga 
prijateljstva, prve simpatije …

Pravijo, da vse, kar je lepo in prijetno, hitro mine, in tudi 
letovanje v Savudriji se je kar prehitro zaključilo. Nekateri so 

Hura, počitnice!

Mi gremo pa na morje …

Avtor: OZPM Hrastnik

Avtor: OZPM Hrastnik

Otroke je na letovanju tudi letos obiskal hrastniški župan Marko Funkl ter jih ob obisku razveselil s sladoledom in 
majicami Savudrija 2022.

pohod na Kal, obiskali Center Noordung v Vitanju in ob koncu 
počitnic odšli še na Kovk v Mišin dol.

Zdaj pa je že pred vrati novo šolsko leto …

si že obljubili, da se prihodnje leto spet srečajo. Do takrat pa 
bo čas za obujanje morskih spominov.
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V okviru projekta Erasmus+ Z eksperimentiranjem odkrivamo 
svet okrog nas nas je v začetku junija pet strokovnih delavk 
poletelo v Turčijo (Kusadasi). V akciji LTT (učenje, poučevanje 
in usposabljanje) so nam tam pripravili pester program, tako 
da nam nikakor ni bilo dolgčas. Sodelovale smo z našimi 
partnerji v projektu – udeleženci oziroma strokovnimi delavci 
iz vrtcev in šol iz Litve, Grčije, Bolgarije in Turčije.

Na podlagi raznih razprav, obiskov in opažanj smo spoz-
nale turški izobraževalni sistem, njihovo politično ureditev 
in kulturo (skozi zgodovinska mesta, hrano, glasbo, ples). 
Presenečene smo bile nad njihovo iskrenostjo, prijaznostjo, 
toplino, umirjenostjo. Z drugimi udeleženci smo primerjale 
izobraževalni sistem, normative v vrtcu, opremljenost vrtcev 
in predpisane standarde, ki veljajo pri nas oziroma v drugih 
državah.

Izpostavile bi lahko obisk šole, kjer so imeli festival eksperi-
mentov, ki so ga pripravili otroci skupaj s starši. Vsak otrok 
je eksperiment izvedel in ga znal tudi razložiti. Dobile smo 
veliko novih idej in tudi same bomo v prihodnjem šolskem 
letu sodelovale pri organizaciji podobnega projekta v našem 
vrtcu ter tako pripomogle k prepoznavnosti oziroma promo-
ciji vrtca v našem kraju in državi.

Ob vsem tem bi pohvalile turško vodjo, saj je bila organizacija 
vsakodnevnih aktivnosti na najvišjem nivoju. Ogledi so bili 
premišljeno izbrani in zelo primerni za vse udeležence. LTT 
je tako v celoti presegel naša pričakovanja.

Poletje je čas, ko lahko otroci uživajo v igrah z vodo ter odkri-
vajo in spoznavajo njene lastnosti. Še posebej pa to prija v 
teh vročih poletnih dneh, ko nas voda tudi prijetno ohladi. 

Tudi v našem vrtcu oziroma na enoti Dolinca smo si ustvarili 
pravo vodno zabavo. Bilo je prijetno in osvežujoče. Bazene 
smo napolnili z vodo, si oblekli kopalke, vzeli brisače in se 
podali v »vodni park«. Uživali smo vsi, od najmlajših do najsta-
rejših. Pa naj še kdo reče, da med počitnicami v vrtcu ni lepo.    

Iz Vrtca Hrastnik v Turčijo

Dolincalandia

Avtorica: Nataša Kutin

Avtorica: Nataša Kutin

Mineva poletna vročina,
jutra ovijajo prve meglice ...
Jesen slikarka barve nam razliva.
Na jug so odletele ptice.

Čas, ko narava se umirja ...
V vrtcu je takrat vse drugače ...
Živahen vrvež, novi obrazi,
solze in smeh in nove igrače.

Jesenski hlad zimo najavlja.
Noski rdeče od mraza žarijo,
lica in očke od pričakovanja.
Lučke povsod že svetlo gorijo.

Decembrski čas je poln
upov in dobrih želja ...
Da se le katera izmed njih izpolni,
je želja vsakega.

Z novim letom leto smo starejši,
vedno bolj učljivi in modrejši.
Vesele maske s plesom zimo preženo,
da sneg stopi se. Spet nam bo toplo!

V marcu cvet ob cvetu, 
v vsej lepoti pomlad se kaže.
Prvi april je dan, 
ko je vsakomur dovoljeno, da laže.

Komur srca Valentin še ni osvojil,
ta priložnost novo v toplem maju ima.
Vsi postali pravi smo prijatelji:
eden za vse – vsi za enega.

Noči krajše, dnevi vsak dan daljši …
Poletje vroče je pred vrati.
Zaslužene počitnice, hura!
Morje, hribi, sonček zlati!

Jesen se bliža – spet ...
Kako hitro se leto zavrti?!
Eni v vrtec zopet z novim šolskim letom,
drugi bodo sedli v šolske klopi.

–Maja Petan Majcen

Od jeseni do poletja
Izmenjavo v tujini bi priporočila prav vsakemu posamezniku. 
Videti svet, spoznati čudovite ljudi, novo kulturo, se sproščeno 
družiti s »svojimi« in tujimi ljudmi, deliti izkušnje … Vse to in 
še več bi lahko strnila v spomine s tega potovanja.

Ob koncu bi se rade zahvalile ravnateljici Vrtca Hrastnik 
Mojci Perić, da nam je omogočila sodelovanje v projektu in 
posledično tudi izmenjavo skupin strokovnih delavcev.

Pomembnost dnevne rutine
Avtorica: Maja Petan Majcen

Dnevna rutina je pomemben dejavnik prikritega kurikuluma, 
kar pa ne pomeni, da uči manj kot kurikularna (kurikulum 
za vrtce). Deluje tiho, posredno, skozi zaporedje vsakodnev-
nih dogodkov. Za predšolske otroke, še posebej mlajše, je 
stalno zaporedje dogodkov nujno potrebno, saj na ta način 
pridobivajo občutek za čas. Jutranji igri sledi umivanje rok in 
zajtrk, dejavnosti v igralnici sledi obuvanje in igra na pros-
tem … Dosledno upoštevanje oziroma izvajanje zaporedja 
dogodkov otrokom še posebej pomaga v uvajalnem obdobju. 
Rutina jih usposobi, da lahko vnaprej predvidevajo dogodke 
oziroma se naučijo, kako si ti sledijo preko dneva. Ko se otroci 
naučijo oziroma usvojijo, da so v vrtcu le začasno in da starši 

pridejo ponje na primer po kosilu, po spanju, ko se vrnejo z 
igrišča itd., je zelo pomembno, da se tega dosledno držimo. 
S spreminjajočim se »urnikom«, da na primer prvi dan pride 
po otroka babi, drugi dan mami in zato ostane v vrtcu dlje, 
uvajanje otrok le podaljšujemo, saj jih tako zmedemo, jim 
posredno povzročamo stisko, zbeganost. Ko otroci usvojijo 
dnevno rutino, smo vsi »zmagali«. Prične se le še vedoželjno 
raziskovanje od našega malega sveta k vse širšim in globljim 
vsebinam. Otroci postanejo zaupljivejši do strokovnih delav-
cev vrtca, bolj sproščeni, zadovoljnejši, vsak dan pogumnejši, 
vztrajnejši … Po majhnih stopničkah se vzpenjajo novemu 
znanju in spretnostim naproti. Z dobrim počutjem otrok pa 
je ne nazadnje pogojeno tudi zadovoljstvo staršev. 

Za lažje premagovanje ovir sem za »male žabice« napisala 
in uglasbila pesem, ki smo jo v iztekajočem se šolskem letu 
deklamirali in prepevali ob zaporednih aktivnostih.

Žaba šteje ena, dve, 
mala žaba v vrtec gre. 

Pojemo in se igramo,
glejte nas, kaj vse že znamo!

Telovadba, da je kaj,
skačemo naprej, nazaj.

Umijmo roke!
Tam je milo!

Njam, njam, 
dobro je kosilo!

Zdaj pa pssst, zapri oči,
žabica sladko zaspi. 

–Maja Petan Majcen

Mala žaba v vrtcu



Hrastov list št. 36    •     Avgust 2022     •     5150     •     Hrastov list št. 36     •     Avgust 2022

OBRAZI HRASTNIKAOBRAZI HRASTNIKA

V tej rubriki vam bomo predstavili našega sokrajana 
Damirja Beganovića, s katerim sva se dobila na kratkem 
intervjuju ob kavi. Čeprav ga mnogi še ne poznate, ste 
zagotovo že zasledili in prebrali kakšno njegovo pesem 
– če ne drugje, pa na straneh našega Hrastovega lista. 
Delček njegove pesmi, ki vam jo v branje ponujamo na 
naslednjih straneh, je objavljen tudi v knjigi za otroke 
Zasavski čudež avtorice Jasne Dvornik. Vsi tisti, ki ga 
poznajo, vedo, da je štiridesetletni Hrastničan po naravi 
hudomušen in veder človek z izjemnim čutom in smislom 
za otroke, zato mu je poklic vzgojitelja, ki ga opravlja že 
enajsto leto, pisan na kožo. 

Kdaj si vedel, da bi rad postal vzgojitelj?
Po srednješolski izobrazbi sem gimnazijski maturant, tako da 
po zaključenem izobraževanju pravzaprav nisem razmišljal o 
tem, da bi nekoč postal vzgojitelj otrok. Preden sem začel delati 
v vrtcu, sem opravljal poklic dimnikarja v Ljubljani. Delo ni bilo 
težko, a če nisi previden, je lahko hitro nevarno. Tako je vsaj 
dvakrat malo manjkalo, da bi padel s strehe. Potem je bila tu 
še vsakodnevna vožnja v Ljubljano in nazaj, ki mi je predsta-
vljala izgubo dragocenega časa, zato sem začel razmišljati o 
spremembi poklicne poti.
   
Kako to, da si potem naredil takšen poklicni preskok? 
Čisto slučajno se mi je kasneje v življenju ponudila priložnost za 
delo v Vrtcu Hrastnik, zato s tem nisem odlašal in sem sprejel 
zame zelo pomembno življenjsko odločitev, da se prekvalifici-
ram in izpolnim vse pogoje za zasedbo delovnega mesta, za 
katero sem vedel, da me bo zagotovo osrečevalo – in nisem se 
zmotil. Zdaj po več kot desetletju dela v hrastniškem vrtcu še 
vedno z veseljem vzgajam nove generacije otrok moje skupine 
Veveričke – tj. enote, ki deluje na šoli. 

Kaj ti je najbolj všeč pri tvojem delu?
Predvsem to, da se vedno počutim mladega in lahko brez očit-
kov negujem otroka v sebi. Poleg tega sem po naravi šaljiv in 
zabaven, kar je pri delu z otroki super lastnost. Všeč mi je tudi, 

Damir Beganović: »Težko si predstavljam, da bi živel kje drugje«
Avtorica: Klavdija Korošec  •  Foto: arhiv knjižnice, osebni arhiv

da vedno doživiš kaj novega in zanimivega, česar ne moreš 
nikjer drugje. Vsak dan je podoben, a vendar na nek način 
povsem drugačen. 

Si morda v dosedanjih letih dela v vrtcu opazil, ali se genera-
cije otrok spreminjajo – in če se, v kakšnem smislu?
Zagotovo se opazijo določene razlike, ena od teh je, da so otroci 
dandanes veliko bolj tehnološko ozaveščeni in napredni, saj se 
že kmalu srečajo s sodobno tehnologijo. Tako da ni nič čudnega, 
da obvladajo telefone, tablice, računalnike, internet. Sodobni 
mediji in vsebine, ki jih najdemo recimo na YouTubu in MTV-ju, 
so jim tako veliko bolj zanimive kot na primer pesmice, ki smo jih 
radi prepevali mi. Zato raje kot Kuža pazi prepevajo in gledajo 
stvari, ki so dosegljive prek takšnih kanalov. Opažam pa tudi, 
da imajo današnji otroci na voljo veliko več dobrin kot v pre-
teklosti. Ravno zato, ker dobijo vse, kar si zamislijo, brez truda 
ali prizadevanja, ne znajo več ničesar ceniti. Spominjam se, da 
smo morali včasih otroci za svoje želje, pa naj bodo materialne 
(kolo, igrače) ali kakšne druge, vlagati trud, se izkazati. Tega 
je danes vse manj.

Poklic vzgojitelja je še vedno stereotipno spolno zaznamovan – 
v smislu, da naj bi bile ženske tiste, ki so jim skrbstveni poklici, 
kamor sodi tudi vzgoja, prirojeni, naravni in ne prepoznavni 
kot nekaj, kar bi bilo delo za moške. Kako ti kot vzgojitelj vidiš 
to oziroma kako so te sprejeli, ko si prišel delat v vrtec? 
Bi se strinjal, da je takšno stereotipno mišljenje še vedno zelo 
prisotno v sodobni družbi, čeprav se počasi spreminja – to 
lahko opazimo, saj se vse več moških odloča za poklice, ki so 
sploh v preteklosti veljali izključno za ženske. Ker sem trenutno 
tudi sam edini moški med ženskimi kolegicami, so predvsem 
starejše generacije vzgojiteljic ob mojem prihodu potrebovale 
nekaj več časa, da so se me privadile, ker jim to ni bilo poznano 
in vsakdanje, medtem ko pri mlajših tega ni bilo občutiti. Vse 
pa so me na koncu dobro sprejele in res sem vesel, da se tako 
dobro razumemo v kolektivu, kjer delam.

Za koliko otrok si navadno odgovoren in kako izgleda tvoj 
tipičen dan? 
Letos sem imel v varstvu 24 predšolskih otrok, starih med pet 
in šest let. Ko pridem v službo, se najprej lepo pozdravimo, 
nato gremo skozi vsakodnevno rutino. Ob osmih zajtrkujemo, 
si umijemo roke in se dogovorimo o dejavnostih, ki bodo pote-
kale čez dan. Temu sledi sadna malica in nato – odvisno od 
vremena – gremo ponavadi ven. Ko se vrnemo, sledi kosilo, 
igra in čas za počitek. Samega učnega procesa je dobro uro. 
Prav tako je čisto odvisno, v kakšen projekt si vključen. Že na 
začetku vrtčevskega leta se namreč v kolektivu dogovorimo o 
dejavnostih vrtca in samega oddelka. Poleg tega, da sledimo 
letnemu načrtu, s sodelavko dosti izhajava iz otrok – njihovega 

zanimanja, njihovih želja. V skladu s tem prilagodimo določene 
dejavnosti, na primer iskanje dinozavrov po gozdu. S tem sku-
šamo preko igre otroke tudi kaj naučiti. 

Kaj pa rad počneš, ko nisi v službi? 
Prostega časa je vedno premalo, zato ga skušam kot očka v 
veliki meri preživeti s svojim triletnim sinom. Rad pogledam 
tudi kakšen dober film, televizijski kviz, kaj preberem, še pose-
bej pogosto pa v zadnjem času rad napišem kakšno pesmico.

Kdaj si začel s pisanjem pesmi?  
Kar kmalu po tem, ko sem začel delati v vrtcu. Sprva so bile bolj 
šaljive pesmice in hvalnice. Vse skupaj se je začelo, ko sem prvo 
takšno pesmico napisal za kuharico v vrtcu, v znak spoštovanja 
in hvaležnosti, ker otrokom vsak dan kuha, in ker se mi je zdela 
lepa gesta, s katero sem ji želel polepšati dan.

Kakšne pesmi pa najraje pišeš, kje najdeš svoj navdih?
Največ pišem pesmi za otroke, pri tem skušam izhajati kar iz njih 
samih. Upam, da bom v prihodnosti izdal tudi pesniško zbirko. O 
naslovu zbirke še nisem prepričan, razmišljal sem, da bi jo mogoče 
poimenoval po svoji najljubši pesmici – Ko bom velik. Veliko pa 
pišem tudi pesmice za posebne priložnosti, kot so na primer rojstni 
dnevi. To naredim na podlagi podatkov oziroma tematske vsebine 
naročnika, ne uidejo pa mi tudi kakšne zbadljivke. 

Slišala sem, da imajo tudi otroci v vrtcu zelo radi tvoje pesmice 
in jih radi prepevajo. Kako se počutiš ob tem? 
Seveda me to neizmerno veseli, saj pišem za njih, še v večji 
ponos pa mi je to, da si jih zapomnijo. Ravnokar smo se z njimi 
predstavili tudi na poletnem festivalu hrastniške knjižnice, kjer 
smo peli in plesali.

Kakšno se ti zdi življenje v Hrastniku? Bi kaj spremenil? Si 
mogoče razmišljal, da bi se preselili kam drugam? 
Življenje tukaj je mirno. Vsi se poznamo med seboj, kar pred-
stavlja tako določene prednosti kot tudi slabosti. Všeč mi je, ker 
se je začelo naše mesto končno počasi spreminjati in razvijati 
in upam, da bo šlo še naprej v tej smeri, saj bo tako še toliko 
lepše živeti v Hrastniku. Priznam, da nisem nikoli prav zares 
razmišljal o selitvi, saj sem se tako navadil na življenje tukaj, 
da si težko predstavljam, da bi živel kje drugje. Če bi kaj spre-
menil, je mogoče to, da bi več delali na sami vzgoji – vzgojitelji, 
predvsem pa starši –, da bi naši otroci odrasli v odgovorne 
posameznike s pravimi vrednotami in bili malo bolj odprti do 
vsega, kot smo bile generacije do zdaj. 

Veliko posameznikov ima kakšen življenjski moto, ki mu sledi 
oziroma se ravna po njem. Bi nam zaupal, kaj tebe vodi v 
življenju?
Življenje je kratko, zato je treba čim bolje izkoristiti čas, ki ga 
imamo.

Kjer Sava teče milijone let,
skriva se poseben svet.
Nastale tam so doline tri,
nikjer na svetu lepših ni.
S hribov krasen je razgled,
do koder seže ti pogled.
Življenja polni so gozdovi,
tu doma zasavski so rodovi.

Vsaka dolina po nečem je znana,
funšterc je knapom uteha in hrana.
V prvi kopali so črno zlato,
tam dimnik se dviga visoko v nebo.
Iz druge po svetu znano je steklo,
zelo so ponosni na steklarsko poreklo.
Tretja dolina posuta je s cvetjem,
ptički v parkih pomirijo te s petjem.

Športnike svoje častijo kot kralje,
saj so junaki, ki nosijo medalje.
Med kraji nevidna vez se prepleta,
je močna zelo, kot da je sveta.
Zaljubiš se zlahka v teh krajev lepoto,
srčne ljudi, človeško dobroto.
Če se odločiš jih kdaj obiskati,
morda boš za vedno želel tu ostati.

–Damir Beganović

Zasavski čudež
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V omrežje je 8. julija 2022 stekla prva električna energija iz 
Sončne elektrarne Blate. Talna sončna elektrarna, ki stoji na 
degradiranem območju bivšega dnevnega kopa Rudnika 
Trbovlje - Hrastnik nad Hrastnikom, je ena večjih sončnih 
elektrarn v Sloveniji. 

V elektrarno je vgrajenih 2600 monokristalnih sončnih pane-
lov Canadian Solar nazivne moči 600 W in skupne površine 

V mesecu juniju se je poslovila steklarska kolonija, zdaj se 
rušijo še stavbe nasproti kemične tovarne. Zadnji bo padel 
objekt, v katerem se nahaja industrijska trgovina. S tem se 
odpira prostor za nove gospodarske dejavnosti, ki naj bi 
pomembno vplivale na razvoj Hrastnika. 

Evropski projekt, vreden 4,5 milijona evrov, je vse bližje rea-
lizaciji. Izvajalci del so se najprej lotili rušitev ob glavni cesti, 
da je bila zapora glavne ceste čim krajša, promet pa oviran 
le nekaj dni. Za zadnjo rušitev je potrebna še izpraznitev 
trgovine. 

Medtem gospodarska cona pridobiva svojo prvo pilotno 
steno, plato, kjer bosta po zaključku del dejavnosti širili družbi 
Steklarna Hrastnik in TKI Hrastnik. Izvajalec AGM Nemec 
zagotavlja, da dela potekajo po načrtu in zaenkrat ne prihaja 
do zamud. Tako kot ostali se sicer soočajo s težavami pri 
pridobivanju materialov, a jih dosledno obvladujejo. 

Operacija Obrtno industrijska cona Steklarna - TKI Hrastnik 
bo novim dejavnostim omogočila kar 1,24 hektarja uporab-
nih površin, izboljšali se bodo pogoji za delovanje podjetij 
(obstoječih in novih) in njihovo poslovno okolje, z operacijo 
bodo odprte poti do izboljšanja urejenosti delovnega okolja, 
obenem pa naj bi se povečalo tudi število novih delovnih mest.

Skupnostni projekt Energetske zadruge Zeleni Hrastnik še 
vedno vabi občane na območju TP ŠOLA LOG k sodelovanju 
v skupnostni sončni elektrarni, postavljeni na Osnovni šoli 
narodnega heroja Rajka Hrastnik. 

Sončna elektrarna s kapaciteto 300 kW bo največja skupno-
stna sončna elektrarna v Sloveniji. Izvedena bo kot projekt 
skupnostne samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih 
virov energije, s katero bo upravljala zadruga. 

Vsak, ki bi ga zanimalo 
sodelovanje pri projektu, 
lahko odda svoje zanimanje 
na spletni strani zadruge – 
www.zeleni-hrastnik.si.

V Hrastniku je ponudba za občane vsako leto širša. Po večlet-
nih željah, da bi tudi v našem mestu imeli drogerijo, se je tako 
že pred časom v Hrastniku odprla 90. slovenska posloval-
nica dm drogerie markt, maja pa smo pridobili še trgovino 
z oblačili in mesnico.

Prva pridobitev, Mesarstvo Nograšek, je rezultat prenove 
poslovnih prostorov na hrastniški tržnici, ki jo je izvedla 
Občina Hrastnik. »V okviru prenove je občina uredila in 
uspešno zapolnila štiri poslovne prostore, s ciljem, da se 
tržnico še dodatno oživi in izboljša ponudbo. Z 20. majem 
je tako svoja vrata odprlo Mesarstvo Nograšek, katerega 
ponudba kvalitetnih mesnih izdelkov je občanom Hrastnika 

Sončna elektrarna Blate 

Projekt obrtno-industrijske cone že spreminja podobo HrastnikaSkupnostna elektrarna Sončna 
šola Hrastnik

Vrata odprli novi prodajalni

Avtor: Božidar Roglič  •  Foto: Rudis

Avtor: Božidar Roglič

Avtorica: MJ

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Vrednost celotne operacije je 4.522.112,68 
evrov, od tega Evropska unija in Republika Slovenija 
sofinancirata 3.300.000,00 evrov, preostanek pa 
Občina Hrastnik iz proračuna.

Namen projekta je ureditev ekonomsko-poslovne infra-
strukture regionalnega pomena, tj. obrtno-industrijske 
cone Steklarna - TKI Hrastnik, s tem pa zagotovitev pogo-
jev za podjetja, ki se razvijajo in beležijo visoko rast, gradijo 
podjetniško skupnost ter krepijo verigo vrednosti na svojem 
področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni 
in državni ravni.

6500 kvadratnih metrov ter 13 razsmernikov za pretvarjanje 
enosmerne v izmenično napetost. »Elektrarna Blate ima 
nazivno moč 1,5 MWp in bo letno proizvedla dovolj energije 
za oskrbo približno 400 gospodinjstev – 1704 MWh električne 
energije se bo v celoti oddalo v elektrodistribucijsko omrežje 
Slovenije,« povedo na Rudisu. 

Sončna elektrarna bo pomembno prispevala k zmanjšanju 
onesnaževanja okolja, in sicer z zmanjšanjem izpustov CO2 
za 835 ton, in s tem k uresničevanju ciljev in zavez Republike 
Slovenije za znižanje ogljičnega odtisa ter povečanje proi-
zvodnje električne energije iz obnovljivih virov. 

S projekti, ki degradirane površine preoblikujejo v energetska 
območja s postavljenimi sončnimi elektrarnami, postajamo 
vse bolj sončno mesto.

že znana, saj so bili njihovi izdelki že na voljo za nakup ob 
tržnih dnevih,« je razširjeno ponudbo na hrastniški tržnici 
komentiral župan Marko Funkl. V mesnici nudijo kakovostno 
domače meso ter poltrajne in trajne mesne izdelke, odprti 
pa so od četrtka do sobote. 

Le slab teden kasneje, 26. maja, pa se je v Hrastniku slav-
nostno odprla še 62. slovenska poslovalnica NKD. Najdete 
jo na naslovu Trg Franca Kozarja 1 (blagovnica). NKD nudi 
široko ponudbo oblačil za ženske, moške in otroke, dekora-
tivne izdelke za dom, gospodinjske izdelke itd. po ugodnih 
cenah. Z novo prodajalno je mesto pridobilo prepotrebno 
dodatno tekstilno ponudbo.
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GOSPODARSTVO

Zasavska gospodarska zbornica je 14. junija v Delavskem 
domu Hrastnik podelila priznanja za najboljše inovacije 
Zasavja za leto 2022. Med inovatorji jih je bilo veliko iz občine 
Hrastnik, med njimi prednjačijo inovatorji Steklarne Hrastnik. 
Podjetje že vrsto let uspešno sodeluje na razpisih Zasavske 
gospodarske zbornice za najboljše inovacije.

Zbornica je sicer pobudnica podeljevanja regijskih in nacio-
nalnih priznanj najboljšim inovatorjem in inovacijam v okviru 
Gospodarske zbornice Slovenije. V tem letu obeležuje že 26 
let od prve podelitve priznanj, v vseh teh letih pa je ideja 
iz Zasavja prerasla v vseslovensko gibanje. Na vsakoletnih 
razpisih je do zdaj sodelovalo že več kot 1600 zasavskih 
inovatorjev s skoraj 600 inovacijami.

Na letošnji razpis je prispelo 23 inovacijskih prijav. Svoje 
inovacije je prijavilo šest družb, dve samostojni podjetnici 
in pet institucij. V letu 2022 je pri inovacijah sodelovalo 126 
inovatork in inovatorjev.

Za leto 2022 je Zasavska gospodarska zbornica podelila štiri 
zlata, osem srebrnih in deset bronastih priznanj ter posebno 
priznanje za inovacijski izziv Z inovacijami presegamo meje, 
ki ga je prejel Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje, RUK 
DDT Laboratorij Mreže centrov raziskovalnih umetnosti in 
kulture.

Štiri zlata priznanja se potegujejo tudi za najvišja nacionalna 
priznanja za inovativnost, ki bodo podeljena 20. septembra 
2022 na Nacionalnem dnevu inovativnosti na Brdu pri Kranju. 
Med slednjimi je tudi inovacija Steklarne Hrastnik, ki jo je 
podjetje osnovalo v sodelovanju z Razvojnim centrom eNeM 
d.o.o. Avtorji inovacije z naslovom Izdelava trajnostne ste-
klene embalaže z uporabo zelenega vodika in recikliranega 
stekla so zaposleni iz Steklarne Hrastnik, Razvojnega centra 
eNeM in s Kemijskega inštituta: Tilen Sever, Mateja Koritnik 

(RC eNeM), Franc Rot, Marjan Polak, Špela Polak, Simona 
Lesar, Tanja Mudrinič, Aleksandra Jurišić, Nina Šalamon 
(Steklarna Hrastnik) in Blaž Likozar (Kemijski inštitut).

Inovatorji iz Steklarne Hrastnik so poleg zlatega priznanja 
prejeli tudi dve srebrni in dve bronasti priznanji.

Srebrni priznanji:
• inovacija z naslovom Dodajanje vrednosti izdelka z 

ekološkim dizajnom in reduciranjem mase uporablje-
nega stekla, avtorji: Klemen Resman, Andrej Funkl, Tanja 
Mudrinič, Aleksandra Jurišić, Boštjan Bukovec, Vesna 
Burkeljc, Andrej Butara, Ivanka Firšt;

• inovacija z naslovom Optimizacija PVD postopka za 
metaliziranje steklenih izdelkov, avtorji: Agron Sejdiji, 
Bogdan Ledinek, Tilen Sever.

Bronasti priznanji:
• inovacija Optimizacija orodja za izdelavo grl – mehanski 

pokrov (TM), avtorja: Andraž Bola, Martin Novak;
• inovacija Sistem za nadzor mase kaplje na IS stroju, 

avtorja: Matija Jeršin, Simon Matjašič.

Vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitamo!

Inovatorji Steklarne Hrastnik prejeli pet 
priznanj za najboljše inovacije Zasavja

Avtorica: Tjaša Polc, ZGZ  •  Foto: Branko Klančar

V letu 2021 smo v Zasavskem muzeju 
Trbovlje s postavitvijo razstave »Struna 
je počila« – Uporništvo v Zasavju, ki je na 
ogled v Galeriji Mašinhaus v Hrastniku, 
pričeli z večletnim projektom, v okviru 
katerega predstavljamo uporništvo v 
naših krajih. V drugem delu tega pro-
jekta to počnemo prek spomenikov, ki 
so bili postavljeni v spomin na pretekle 
dogodke.

V spomin na uporništvo naših predni-
kov so nastali številni spomeniki, ki nas 
opominjajo na razmere in čas, ki je na 
njih upodobljen. Opozarjajo na grozote, 
ki se ne smejo ponoviti, in ponazarjajo 
upanje v lepšo prihodnost. Spomeniki 
so dobri pokazatelji kulturnega stanja 
in odnosa do lastne preteklosti, saj 
odražajo vrednote in kulturno ozračje 
časa, v katerem so bili postavljeni. Bili 
so tudi pomembno sredstvo politične 

»Tihi pomniki preteklosti« – Uporništvo v Zasavju
Avtor: Gregor Jerman, Zasavski muzej Trbovlje  •  Foto: 3Dpro.si, TIC Hrastnik, Branko Klančar

propagande, saj se je prek njih ohra-
njala in poudarjala ideologija tistega 
časa.

V povojni Jugoslaviji so bili v Zasavju 
postavljeni spomeniki, posvečeni uporu 
proti okupatorju, žrtvam med naro-
dnoosvobodilno vojno in medvojnemu 
revolucionarnemu gibanju. Največ je 
marmornih ali granitnih spominskih 
plošč, na katerih so vgravirani teksti, 
reliefni znaki in simboli. 

Posebna skupina spomenikov, pos-
tavljenih po drugi svetovni vojni, so 
monumentalni spomeniki, posvečeni 
spominu na splošno revolucionarno 
dogajanje. Zasnovani so kot reprezen-
tativne spomeniške celote sredi t. i. trgov 
revolucije v ožjih urbanih središčih, ki so 
bili namenjeni zbiranju ljudskih množic 
na manifestacijah in proslavah.

Detajl na spomeniku borcem in žrtvam fašističnega 
nasilja v Hrastniku 

Otvoritev razstave »Tihi pomniki preteklosti« – 
Uporništvo v Zasavju 

Stojan Batič – Izmena v rovu 

Spomenik borcem in žrtvam fašističnega nasilja 
v Hrastniku

Spomeniki s socialno tematiko so v 
tistem času predstavljali manjši del vseh 
postavljenih spomenikov. Od 30. let 20. 
stoletja so v Zasavju postavljali spo-
menike v spomin na bogato dediščino 
naših krajev – z njimi se še danes ohra-
nja spomin na rudarjenje v Zasavju. In 
prav rudarjenje in z njim povezana 
težka industrija sta povzročila, da je 
Zasavje postalo središče upora prole-
tariata v Sloveniji (»rdeči revirji«), saj 
so se delavci ves čas borili za boljše 
življenjske in delovne pogoje. 

Večji spomeniki uporništva v Zasavju, ki 
nemo pričajo o naši preteklosti, so delo 
priznanih zasavskih umetnikov, kot sta 
akademski kipar Stojan Batič in aka-
demski slikar Franc Kopitar. Izmed vseh 
spomenikov podrobneje predstavljamo 
tiste, ki imajo poleg spomina na dogo-
dek oziroma na obdobje v preteklosti, 
ki je bilo povezano z uporništvom, tudi 
trajno umetniško vrednost.

Spomeniki na razstavi so predstavljeni 
v sliki in besedi ter prek 3D vizualizacije.

Projekt sta omogočila Ministrstvo za 
kulturo Republike Slovenije in Občina 
Hrastnik.

ZMT
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Viri:
1. Janko Orožen: Zgodovina 

Trbovelj, Hrastnika in Dola, str. 

527–530

2. Steklar, št. 2, letnik XXXXIV, 9. 7. 

2004, str. 15 – iz zapiskov Alojza 

Hofbauerja

3. Steklar, št. 4, letnik XXXXIV, 16. 

12. 2004, str. 19 – iz zapiskov 

Alojza Hofbauerja

4. Slovenec, št. 119, leto LVIII, 25. 5. 

1930, str. 6

5. Delavska politika, št. 41, leto VI, 

23. 5. 1931, str. 3

6. Steklar, št. 2, letnik XXXXIV, 9. 7. 

2004, str. 16 – iz zapiskov Alojza 

Hofbauerja

7. Steklar, št. 4, letnik XXXXIV, 16. 

12. 2004, str. 19 – iz zapiskov 

Alojza Hofbauerja

8. Steklar, št. 4, letnik XXXXIII, 19. 

12. 2003, str. 19 – iz zapiskov 

Alojza Hofbauerja

ZGODOVINA

Z ustanavljanjem rudnikov so v kraje 
prišle tudi steklarne. Edvard Heider je 
leta 1860 v Hrastnik preselili steklarno 
iz Jurkloštra, saj se je dobro zavedal, 
da so steklarne, ki kurijo na drva, obso-
jene na propad. V Hrastniku je bil za 
kurjenje na voljo premog. Hrastniška 
steklarna se je tako dobro razvijala in 
je imela že v prvem desetletju štiri peči 
– za primerjavo: steklarna v Trbovljah 
je imela v tem obdobju samo dve peči. 
Delavci v steklarni so bili veliko bolje 
plačani kot na primer rudarji, vendar so 
se hitro menjavali. Število delavcev je 
vseskozi rastlo in tik pred prvo svetovno 
vojno jih je bilo približno 300, vendar 
so še vedno pripadali potujočemu tipu. 
Kljub temu so se v tem času nekateri 
steklarji že ustalili v Hrastniku. Včasih 
so prišli novi delavci kar v skupinah, 
na primer leta 1889 in 1904 iz Osredka 
pri Samoboru, leta 1903 skupina iz 
Pirana, kasneje še skupine iz Zadra, 
Osijeka in Zagorja. Postopoma so tudi 
začeli opuščati staro načelo, da je za 
steklarja dober samo steklarski sin in 
so na delo sprejemali tudi kmečke in 
rudarske sinove iz soseščine.1 

Verjetno so zaradi nomadskega načina 
dela skušali poklic steklarja vezati na 
svojega zavetnika in mu dati nek sta-
novski značaj. Pred prvo svetovno vojno 
so tako steklarski delavci vsakoletno 
praznovali praznik sv. Florijana, ki ga je 
Cerkev razglasila za zavetnika steklar-
jev, dimnikarjev in gasilcev. Steklarji so 
hodili na Florijanovo nedeljo z zastavo 

Steklarske šege, 
običaji in navade

Avtor: Primož Frajle k maši, prvotno v Drago, pozneje tudi 
na Dol. Zastavo oziroma bandero so 
imeli običajno spravljeno v cerkvi na 
Dragi. Prvotno niso dobili steklarji za 
ta praznik nikakršnega »Florijanovega 
denarja«, temveč predujem. Ko so se 
vračali iz cerkve na Dolu, so se oglasili 
v Rücklovi gostilni. Direktor Vilčnik jim je 
dal »Florijanov denar«, malo nagrado, s 
katero so si privoščili kakšen kozarček.2 
Seveda so se tega sprevoda udeležili 
manj zavedni steklarji, »ajmohtarji«, 
kot so jih imenovali steklarji realisti, 
ker so dobili maloštevilni pobožni ste-
klarji ob neki taki priliki od tovarnarja 
brezplačen »ajmoht«. Leta 1928 se je 
nekaj zagorskih steklarjev preselilo v 
Hrastnik. S seboj so prinesli zeleno zas-
tavo s Florijanovo sliko. Od takrat so 
jo največkrat uporabljali pri pogrebih 
steklarjev. Ta zastava je bila do leta 
1945 shranjena pri direktorju tovarne.3  

Po vojni se ta običaj ni več praznoval, 
kljub temu pa so ga leta 1930 po 25 
letih skušali ponovno obuditi. Takrat so 
praznik sv. Florijana praznovali skupaj 
z gasilci. Organizatorji so povabili na 
mašno slovesnost tudi cerkvenega 
govornika iz Ljubljane. Obred pa je 
potekal delno tudi v nemškem jeziku, 
saj je bilo med steklarji še veliko 
nemško govorečih.4  

Z organiziranjem praznovanj sv. 
Florijana je hrastniški vikar Žalar 
poskusil tudi v naslednjih letih. Leta 
1931 je na primer skušal preko vodstva 
steklarne vplivati na udeležbo dela-
vstva pri svečanosti. Vodstvo podjetja 
je v ta namen obljubilo 100 litrov piva in 
prigrizek. Kljub trudu udeležba ni bila 
po pričakovanjih.5 Slaba je bila tudi v 
naslednjih dveh letih, tako da se je pra-
znovanje sv. Florijana kot steklarskega 
patrona po letu 1933 počasi opustilo. 

Svoje rituale so imeli steklarji tudi 
med delom. Kadar je pomočnik postal 
mojster ali pa je prišel kakšen nov moj-
ster od drugod, so se zbrali bolj žejni 
in stari steklarji in dejali, da gredo 
»framstant ometat«. To je bil prostor 

je bil mali oder, kjer so igrali godci. Ker 
so ti veliko trpeli, so jim steklarji plačali 
po izredni tarifi (vsakemu 5 goldinar-
jev) poleg jedače in pijače. Praznovalo 
se je od ponedeljka zvečer do torka do 
štirih zjutraj. A takrat še bilo konec in 
godci so dobili plačane še nadure. Ob 
zori je bilo veselja navadno konec, vsi 
so se zbrali v povorki in z godci na čelu 
odkorakali v kolonijo spat. Okrog leta 
1880, ko steklarji še niso pokopavali 
pusta na Pepelnico, so imele žene ste-
klarjev običaj pepelničenja. Voditeljica 
tega običaja je bila vedno oblečena v 
dimnikarja. Odšle so v steklarno. Ena 
od žena je nosila pločevinasto škatlo s 
pepelom in pepelila s slamnato met-
lico. Posipala je s pepelom steklarje pri 
delu, druge žene pa so z vodo škropile 
naokrog. Pepelile so tudi takratnega 
vodjo steklarne Prossinagga, ki jim je 
ponavadi plačal sodček piva, ki so jim 
ga seveda pomagali izpiti steklarji kar 
v steklarni.8  

ZGODOVINA

Najstarejši hrastniški steklarji iz leta 1932. Na sliki so 
Anton Kuhar, Ivan Percelj, Karel Obermajer, Andrej 
Obermajer, Jakob Göetz, Franc Göetz, Jožef Omerzi. 
(Vir: Jutro, leto XIII, št. 20; 24. 1. 1932)

pred odprtino steklarske peči, kjer je 
delal steklar. Oblekli so enega bolj zgo-
vornega steklarja v »farja«. Na glavo 
so mu nataknili visoko slamnato kapo 
in naredili obleko iz papirja. Sedel je v 
samokolnico, drugi steklarji so ga pri-
peljali pred novega mojstra. V rokah 
je imel veliko knjigo, iz katere je bral. 
Novemu mojstru je zaželel srečo in 
ga opozoril na njegovo dolžnost, češ 
začetek je treba zaliti. Plačati je bilo 
treba »einstant«. Če jim novi mojster ni 
kmalu ustregel, so mu začeli nagajati. 
Na delovišče so mu nametali pepel, 
razmetali so mu orodje ipd.6  

Pustno praznovanje je bilo prav tako 
zelo pomemben dogodek za steklarje. 
Na pustni ponedeljek so imeli navadno 
tradicionalno pustno veselico. Na ta 
dan jim je tovarnar dal tako imenovano 
pustno doklado ali »Faschinggeld«. 
Pustna doklada je znašala za časa 
Abel-Prossinaggovega vodstva za 
mojstre en goldinar, za pomočnika 80 
krajcarjev in za odnašalca 40 krajcar-
jev. V bivši Jugoslaviji so dobili mojstri 
40–50 dinarjev, pomočniki 30 dinarjev 
in odnašalci 20 dinarjev.7 

Prva steklarska predpustna vese-
lica naj bi bila leta 1862 pri Zenuttiju 
in trajala kar tri dni skupaj. Takrat je 
igrala rudarska godba. Najprej so 
morali zaigrati več komadov v steklar-
ski koloniji in s tem povabiti steklarje 
na veselico. Pri igranju je bil navzoč 
plesni komite. Ko so se zbrali praznično 
oblečeni steklarji, je sprevod odrinil 
proti Drnovškovi gostilni pri železniški 
postaji. V Drnovškovi hiši je bila v prvem 
nadstropju večja soba – salon in dve 
stranski sobi, spodaj pa gostilniški pro-
stori. Salon je bil samo za ples, v njem 

Pesem je nastala po 1. svetovni vojni, ko se je na Dolu govorilo, da je vsaka druga 
hiša gostilna. Vaški kulturni delavec Franc Holešek si je zamislil, da bi v humorni 
obliki napisal pesem o dolskih gostilnah, ki jih je opisal prijatelj vinske kapljice, 
namišljeni »stric s Kala«. 

Pesem do zdaj ni bila zapisana, zato se je Hrastničan Zoran Klemen odločil, da 
jo bo po spominu iz otroštva obudil in iztrgal pozabi časa. 

Jaz stric s Kala sem doma,
mal'kdo gostilne dolske tak' pozna.
Vse gostilne tu na Doli
in nekaj tudi naokoli,
kjer dobro vince toči se,
tam mene lahka najdete.

Kot prva naj začne se ta,
ki v kraj' je bolj gostilna ta.
Ko prideš malo ven iz mesta,
k voglu te pripelje cesta.
Ta Janez birt vdovec je,
postreže ti, če ustaviš se.

Na hribček prideš sem po pot',
ne sprejme tu se vsak falot.
Ker tu so bolj pobožni ludi
in kletev se jim jako studi.
Ta France raje sam bi pil,
kot goste take bi dobil.
 
Naprej, naprej smo se podal',
pred mestecem smo že obstal'.
Tej birti se Pri Petru pravi,
kjer sin včas' očeta davi.
D'b rjku, pa raj k hčerki gre,
ker ona bolje nosi se.

Korakov še napraviš pet
in bog moli ti roko spet.
Gostilna, pošta, trgovina,
tu sir dobi se, svinjetina.
Če d'narja ni, ne ustavi se,
gospa na cesti terja te.

Matija pa je že vesel,
ker mlado ženko je dobil.
A tu je vino včas' bolj drago
in to jim ni prav nič v zgago.
Da gostje kar naprej hite,
saj birta vsaka druga hiša je.

Dolske gostilne 

Palača vel'ka dviga se,
zadruga kmečka tukaj je.
Tu društvo bralno, posojilno,
trgovino 'majo in gostilno.
Kaplan šef vsega tega je,
za cerkev nič ne briga se.

Vštric stavbe božje, se mi 
zdi,
gostilna mežnarja stoji.
Gostilničar je brihtna glava,
debela je njegova fraua.
In fantje godci so vsi,
tam plešeš lahka, če se t' 
zdi.

Čez firklc ure naokol
gostilne prej ni, kot je Dol.
Ker so Kržanov stric že sivi,
vredni, mal' premilostljivi,
ta Janez in France, oba,
vsak za sebe vladata.

Pod Skalo včasih rekli so,
da ustavi rad se tam vsakdo.
Ker radio se tam posluša
in vince vrst se vseh 
poskuša.
Tastara, Gustl in vse
okol' žejnih knapov suče se.

Naprej po Hrastnik' nisem 
znan,
tja šel bom jaz en drugi dan.
Pr' Logar, Birtič in pr' Roši
gotovo vince ni po groši.
Zato ga pijem rajš' doma,
ker birt me že vsak pozna. 

–Franc Holešek, Dol
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Vsake zgodbe je enkrat konec in svoji je zadnjo piko to poletje 
postavil »železni mož« s Frtice Denis Šketako. »Življenje je 
polno odločitev. Nekatere so lažje, druge težje. Ta nedavna 
je bila brez dvoma ena mojih najtežjih,« je pred svojo zadnjo 
triatlonsko tekmo v karieri, Ironmanom Celovec, slovo napo-
vedal evropski prvak iz leta 2016. 

Njegovo kariero so zaznamovali vzponi in padci. Po slednjih 
se je, kot se za tako nepopustljivega borca spodobi, vedno 
pobral. Nikoli ne bomo vedeli, kaj (vse) bi (še) bilo, če ne bi 
bilo tiste hude kolesarske nesreče kmalu po uspehu kariere, 
po kateri se – kot sam razmišlja danes – ni nikoli več uspel 
dvigniti na najvišji nivo. Svoj nivo. »Ker nisem človek, ki vrže 
kar takoj puško v koruzo, sem vso svojo energijo dajal v tre-
ninge, raziskave, opremo in si po tihem želel, da pridem še 
višje, a to se mi žal ni posrečilo. Je pa res, da sem čez vsa 
ta leta spoznal vrhunski šport malo drugače, kot ga vidijo 

Denis Šketako

»Železni mož« pospravil orodje
Avtor: Gregor Lisec  •  Foto: osebni arhiv

gledalci, in da se v tem brutalnem pro športu ne da več 
napovedati, kdo bo zmagal, saj so se športniki razvili v same 
stroje,« je kruto realnost triatlona ubesedil Denis. 

Končal je tam, kjer je enajst let prej začel – v Celovcu. Takrat 
kot fant s sanjami (in sendvičem s pršutom v žepu), danes 
spoštovan triatlonec, napol mehanik, nutricionist, psiholog, 
po potrebi še fizioterapevt. »Naučil sem se, da lahko raču-
nam samo nase,« je nekdanji košarkar spoznal razlike med 
moštvenimi in individualnim športom, v katerega je zajadral 
… No, zaplaval, prikolesaril in pritekel. Sebi je ostal zvest do 
zadnjega koraka v triatlonski karieri. »Ne bom skrival, da sem 
lačen tekme, lačen ‘trpljenja’ in dobrega rezultata,« je tudi 
pred poslovilno tekmo napovedal boj do zadnjega atoma 
moči. Čeprav se mu celovški Ironman nazadnje ni izšel po 
načrtih, si ni imel kaj očitati, bognedaj. 

Iz vode je po slabih štirih kilometrih plavanja skočil kot osmi, 
kar je bilo več kot spodbudno, glede na to, da je njegov naj-
ljubši del tek. Toda zadnjih 42 kilometrov v tekaških supergah 

je bilo zanj zgolj mučenje, potem ko se je v predhodni disci-
plini po 140 kilometrih kolesarjenja začel boriti z bolečinami 
v kolenu, ki so bile iz kilometra v kilometer hujše. »Če bi šel 
na rezultat, bi že na kolesu odstopil, ampak ker me je prišla 
vzpodbujat cela moja družina in prijatelji, sem na koncu za 
njih zborbal 42 km in tako zaključil svoj zadnji Ironman,« 
je po tem, ko je kolo parkiral v domačo garažo, superge in 
dres pa pospravil v omaro, zapisal Denis Šketako in zaključil: 
»Triatlon mi je dal veliko in ena od najpomembnejših lekcij je, 
da moraš zborbati do konca. Bodisi v šoli, službi ali pa na tisti 
mali hribček za hišo. Moje borbe bodo sedaj na drugih pod-
ročjih, kar pa ne pomeni, da ne bom več športal zase, le da 
bom odslej na kolesu občudoval naravo in ne več gledal na 
števec, plaval z užitkom in tekel po hribih, ki si jih tako želim 
raziskati. Rad bi se zahvalil vsem, ki so mi na športni poti 
kakorkoli pomagali in me podpirali. V prvi vrsti moji bodoči 
ženi Maši in družini, ki so vedno verjeli, da lahko dosežem 
svoje sanje, nato prijateljem, trenerjem (Sašo Rupnik, Sandi 
Ivančič, Gorazd Podržavnik, Aleš Suhadolnik, Rok Bizjak), 
športni psihologinji Andreji, nutricistu Leonu, sponzorjem, 
TZS-ju, Slovenski vojski … Hvala vam še enkrat za vse!« 

ŠPORTŠPORT

Darku Jorgiću je uspelo. Spet. Postavil 
je naslednji mejnik namiznega tenisa 
na Slovenskem. Najboljši izmed naj-
boljših, ki so pod grbom Slovenije 
kdajkoli prijeli namiznoteniški lopar-
ček v roke, je postal evropski podprvak. 
Nov izjemen uspeh za Hrastnik, veličas-
ten za Slovenijo. Ampak Darko Jorgić, 
šampion od glave do peta, se s tem ne 
bo zadovoljil, lahko ste prepričani. »Želim si postati številka 
ena na svetu,« je odločno poudaril v enem od nedavnih 
intervjujev, preden je šel na evropsko prvenstvo v München 
nadaljevat svojo fantastično zgodbo o uspehu.

V mestu, ki slovi predvsem po Oktoberfestu in nogometnem 
velikanu Bayernu, je Darko najprej pokazal, kdo je glavni 
»na Balkanu«. Premoč so mu po vrsti priznali Srb Marko 
Jevtović ter Hrvata Filip Željko in Tomislav Pucar. Po četr-
tfinalni zmagi nad Portugalcem Tiagom Apolónio je bila 
tako želena kolajna, ki je 24-letni Hrastničan v svoji zbirki 
do tega poletja ni imel, na dosegu roke. Po poškodbi roke 
Šveda Kristiana Karlssona v izjemno izenačenem polfinalu 
pa že v njegovem žepu. Ob atomskem uvodu v finale, ki ga 
je Darko Jorgić odprl z 1 : 0 v nizih, in vodstvu z 8 : 4 v drugem 
nizu je zadišalo celo po zlatu. A se je v Nürtingenu rojen 

Darko Jorgić

Prstan na roki, kolajna okrog vratu
Avtor: Gregor Lisec  •  Foto: osebni arhiv

Nemec kitajskih korenin Dang Qiu na 
navdušenje 5000 domačih navijačev 
v razprodani dvorani Rudi-Sedlmayer 
pobral in z izidom 4 : 1 ustavil sloven-
skega matadorja na zadnji stopnički 
pred prestolom. »Po finalu je vedno 
tako, da je grenak priokus, ko izgubiš. 
A če potegnem črto čez turnir, sem se 
znova vpisal v zgodovino slovenskega 

namiznega tenisa in se s to srebrno medaljo počutim vrhun-
sko in sem zelo zadovoljen,« je Darko Jorgić tudi srebro vzel 
odprtih rok. »Bilo bi preveč kičasto, če bi zmagal Top 16 in 
EP, da bi bil na obeh turnirjih zlat. Me čaka še veliko dela za 
naprej. A sem na dobri poti, lahko igram z vsakim igralcem 
na svetu,« je še pristavil v pogovoru s slovenskimi mediji. 

To je v tem poletju pokazal večkrat, med drugim je na obeh 
julijskih turnirjih WTT Contender v Budimpešti, kjer je nasto-
palo 30 najboljših na svetu, prišel do četrtfinala, tudi mimo 
legendarnega Tima Bolla. Samo tako naprej, pa tudi olim-
pijska kolajna, druga hrastniška po tisti neprecenljivi srebrni 
Petra Kauzerja, ne bo nedosegljiva. Darko Jorgić jo bo čez 
dve leti v Parizu lovil z novim »modnim dodatkom«, poroč-
nim prstanom, ki mu ga je 23. julija nadela njegova Anelia. 
V Nemčiji mu je prinesel srečo …  

Na Logu je zavel nov 
veter. Novega poslanca 
iz vladajoče stranke koa-
licije, Gašperja Ovnika, 
ki je v Zasavju – če se 
lahko izrazimo v špor-
tnem žargonu – pometel 
s konkurenco na držav-

nozborskih volitvah, je na klopi hrastniških košarkarjev 
nasledil znan obraz iz Savinjske, Samo Udrih. Vodil bo tako 
člansko zasedbo kot bdel nad razvojem mladih upov v hra-
stniški košarkarski šoli. Novo pomembno moč je hrastniški 
klub dobil tudi v »pisarni«, kjer je vajeti športnega direktorja 
prevzel povratnik na Log Igor Pučko. 

Hrastničani so pod vodstvom Gašperja Ovnika v zadnji sezoni 
po rednem delu osvojili sedmo mesto v 3. ligi vzhod in s tek-
movanjem končali v osmini finala po dveh porazih s Hidrio. 
Ko si je »LeBron James« ulične košarke v Sloveniji dobra dva 
tedna kasneje s suvereno zmago v svojem volilnem okraju 
zagotovil poslanski sedež, je bilo jasno, da bodo morali v 
Hrastniku poiskati novega trenerja. 

KK Hrastnik

Znan obraz (in priimek) 
na izpraznjenem stolčku 
novega poslanca
Avtor: Gregor Lisec  •  Foto: arhiv kluba

Novo ime na vrhu svoje trenerske piramide je hrastniški klub 
javnosti predstavil sredi poletja. No, Sama Udriha niti ni bilo 
treba na dolgo in široko predstavljati, saj gre za znanega 
(nekdanjega) slovenskega košarkarja, svojčas reprezentanta. 
Udeleženec dveh evropskih in enega svetovnega prvenstva 
ima izkušenj za izvoz. Kariero je začel pri domačih Hopsih s 
Polzele, igral tudi za ljubljansko Olimpijo, Zlatorog iz Laškega, 
Slovan, izraelski Hapoel Tel Aviv, španske Girono, Granado, 
Estudiantes in Valladolid, zagrebško Cibono, grški Panellinios, 
pa da ne naštevamo naprej. Trenerske izkušnje je po koncu 
kariere leta 2017 nabiral predvsem v kasneje zlomljeni Sixt 
Primorski, v času pandemije pa tudi pri Vranih z Vranskega, 
kjer je delal z mlajšimi selekcijami. 

Drugi novinec, športni direktor Igor Pučko, je pravzaprav 
povratnik v hrastniško dvorano. V preteklosti se je ta ugledni 
slovenski košarkarski delavec že veliko mudil po Zasavju, 
saj je kot trener vodil ekipe Zagorje Banka Zasavje, Rudar 
Trbovlje, PRO-TEK Zasavje in tudi Hrastnik. Tu bo znova zdru-
žil moči s Samom Udrihom, ki ga je za čas svoje trenerske 
kariere vodil s klopi – tako kot Udrihovega predhodnika na 
hrastniški klopi, Gašperja Ovnika. 

Zasedbo do 16. leta starosti, v kateri bodo združeni vsi mlajši 
igralci iz Zasavja, bo vodil Mitja Pavlič, medtem ko pri ostalih 
hrastniških ekipah sprememb ne bo – Rok Deželak bo vodil 
ekipo do 20 let, Alen Hasanović generaciji do 14 in 12 let, Joni 
Sotošek pa najmlajše hrastniške upe za prihodnost. 
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ŠPORTŠPORT

Hrastniški »Karate Kid«, Urša Haberl, v svoji karieri hodi le po 
stopnicah navzgor. Na zadnjih velikih tekmovanjih v članski 
konkurenci, ko je ponosno zastopala ne samo svoj domači 
hrastniški grb in sosednjega trboveljskega, kjer zadnja leta 
trenira, temveč tudi grb slovenske trobojnice, ji je do odra 
za zmagovalke zmanjkal le majhen korak. Na 57. evrop-
skem prvenstvu v turškem Gaziantepu je v kategoriji do 50 
kilogramov premagala tako balkansko prvakinjo Anjo Jović 
kot bronasto z lanskih olimpijskih iger v Tokiu, Bettino Plank 
iz Avstrije. V četrtfinalu pa je v zadnjih sekundah nesrečno 
klonila proti Hrvatici Jeleni Pehar in ostala brez boja za 
odličja. »Če bi Urša, od katere smo pričakovali največ, saj 
je na pripravah pustila vrhunski vtis, ugnala Peharjevo, bi 
se nato borila za kolajno. Ker je Jelena zatem izgubila, pa je 
na žalost ostala tudi brez repasaža. Škoda!« je ob tem dejal 
trener slovenske reprezentance Matija Matijević. 

Še bližje odličju je bila na nedavnih sredozemskih igrah v 
Alžiriji, kjer se je morala zadovoljiti z nehvaležnim petim 
mestom. Kolajno ji je s tesno polfinalno zmago pred nosom 
izmaknila domačinka Cylia Ouikene. »Vse borbe, ki sem jih 
opravila, so se dobro izšle, na žalost pa to ni bilo dovolj za 
medaljo. Upam, da bo še kakšna priložnost. To so moje prve 
sredozemske igre, občutki so bili zelo dobri,« je ob tem pove-
dala izvrstna hrastniška karateistka, ki si je po omenjenem 
tekmovanju privoščila zaslužen dopust. »Čeprav izgubljeni 
boji za kolajne pustijo grenak priokus, se bom borila naprej 
in grizla, dokler ne dosežem svojih ciljev. Naredimo nasle-
dnjo sezono nepozabno, ker verjamem, da jo lahko.« Tako 
se govori! 

Urša Haberl

Sprehajanje po robu odra
Avtor: Gregor Lisec  •  Foto: Karate zveza Slovenije

Šel je »na glavo«. Po zlato, svoje tretje na svetovnih prven-
stvih v slalomu na divjih vodah. Ustavil ga je zid. Dobesedno. 
Tisti betonski tik ob drugih vratcih, vanj je trčil z glavo.

Obžalovanje je bilo veliko, saj se je Peter Kauzer v finalu 
kajakaške preizkušnje po brzicah v Augsburgu spustil kot 
zadnji, torej kot zmagovalec kvalifikacij, v katerih je pometel 
s konkurenco. Če bi ponovil svoj čas prejšnjega dneva, bi 
postal svetovni prvak. Ni ga in po prihodu v cilj je lahko le 
razočarano odkimal z glavo in s cmokom v grlu poslal poljub 
proti svojim dragim na tribuni. 

K sreči vsaj brez buške ali – še huje – razbite glave, potem 
ko je v brzicah pri drugih vratih v zid udaril s čelado. »Želel 
sem se odriniti od ograde, a mi je spodneslo čoln, izgubil 
sem ravnotežje in z glavo udaril v zid. Dobro, da sem imel 
čelado, če je ne bi imel, bi bil zdaj na šivanju. Vedel sem, 
da s to napako nimam več možnosti, napadal sem sicer 
še naprej, a napake so se le stopnjevale,« je po končnem 
desetem mestu slovenskim medijem povedal Kauzer, neza-
dovoljen s prikazanim v Nemčiji. »Razočaran sem, svetovno 
prvenstvo se mi ni posrečilo. Samo ena dobra vožnja je bila 
premalo, da bi ga lahko ocenil drugače kot zelo slabo,« je 
bil kritičen Hrastničan, ki je lovil svojo četrto medaljo na sve-
tovnih prvenstvih. Poleg dveh zlatih iz let 2011 in 2013 ima še 
bron iz leta 2017.

Pa si bomo drznili malce nasprotovati dobitniku srebrne 
olimpijske kolajne iz Ria 2016. Tako zelo slabo pa gledano v 
celoti spet ni bilo. Navsezadnje smo v polfinalu videli starega 
dobrega »Kapsla«, ki lahko še vedno premaga vse na svetu. 
Ni slabo za skorajšnjega 39-letnika, sploh ne. Ampak zma-
govalca po duši, kakršen je Peter Kauzer, seveda zanimajo 
le zmage. Tudi za te bodo še priložnosti, vsaj tja do Pariza 
2024, ko namerava najboljši slovenski kajakaš vseh časov 
še »na glavo« po olimpijsko zlato. Pa ne z glavo v (ali skozi) 
zid, da se razumemo … 

Peter Kauzer

Ko greš po zlato in naletiš 
na zid … dobesedno
Avtor: Gregor Lisec  •  Foto: Kajakaška zveza Slovenije Za naslednike Petra Kauzerja, Darka Jorgića, sester Haberl, 

Denisa Šketaka, Marka Tuška, če pogledamo malo dlje v 
preteklost, sester Ojsteršek, če skočimo še nekaj let nazaj, in 
ostalih hrastniških športnih asov se ni za bati. Rastejo eden za 
drugim. Največja bisera, ki hrastniški grb že v rani mladosti 
ponosno in uspešno zastopata po svetu, sta teniški up Žiga 
Šeško in zelo obetavni smučarski skakalec Tej Logar.

Za Žigo je fantastično poletje, v katerem je s kolegoma 
iz reprezentance pisal zgodovino slovenskega tenisa. 
Kot gonilna sila v tercetu s Svitom Suljićem in Maksimom 
Despotovićem je na julijskem evropskem pokalu Slovenijo 
popeljal do izvrstnega četrtega mesta. Boljši so bili od 
Norvežanov, Švedov, Romunov in v četrtfinalu Britancev, 
preden so v polfinalu morali priznati premoč Nemcem in 
v obračunu za bron še Bolgarom. Vseeno je bil to izjemen 
dosežek te generacije, navsezadnje je slovenskemu tenisu z 
njim priigrala prvi nastop na ekipnem svetovnem prvenstvu, 
ki je v začetku avgusta potekalo na Češkem. 

Tudi tam so Slovenci z Žigo Šeškom na čelu navdušili. Končno 
peto mesto je izjemen rezultat, ostal je le ščepec obžalova-
nja, ker je samo smola preprečila še večji podvig. Po lepih 
zmagah nad Japonsko in Češko je bil namreč drugi igralec 
slovenske reprezentance Suljić primoran izpustiti tekmo z 
zasedbo ZDA, ki je to izkoristila. Hrastniški as je s svojim 
ameriškim tekmecem sicer opravil suvereno, odpravil ga je 
s 6 : 2 in 6 : 0 in na tretji posamični tekmi vpisal tretjo zmago, 
a vsega ni zmogel sam. Posledično so Slovenci v četrtfi-
nalu naleteli na (pre)močne Kazahstance in sanje o kolajni 
so bile končane. No, Šeška in kolegov to ni zatrlo, v preos-
tanku turnirja so premagali Bolgare in – spet predvsem po 
Žigovi zaslugi – še Argentince za vsega spoštovanja vreden 

Hrastniška bisera Žiga Šeško in Tej Logar 

Material za nekaj velikega
Avtor: Gregor Lisec  •  Foto: Teniška zveza Slovenije, osebni arhiv Teja Logarja

dosežek, ki odmeva v slovenskem tenisu. Gre ne nazadnje 
za turnir, na katerem so v preteklosti nase opozarjali Novak 
Đoković, Rafael Nadal, Daniil Medvedjev itd. »Zagotovo je 
to velik uspeh za slovenski tenis, kajti po dolgih letih imamo 
v Žigi in Svitu dva igralca, ki ogromno obetata in bi lahko 
v nekaj letih naredila tisto, kar smo nekoč Slovenci samo 
sanjali,« nam je povedal starosta novinarstva na sončni strani 
Alp, Jurij Završnik z Ekipe SN, znan kot prvo pero tenisa na 
Slovenskem. Njegove besede podkrepi pogled na lestvico 
Tennis Europe, na kateri je Hrastničanovo ime vse bližje naj-
višjim mestom. Žiga Šeško je kot najboljši Slovenec tako blizu 
preboju na masters sezone v Monte Carlu. Impresivno za 
osnovnošolca, ni kaj. 

Za Žigovega vrstnika z Dola pri Hrastniku Teja Logarja se 
tista »ta prava« sezona začne, ko zapade sneg. Kar pa ne 
pomeni, da je lahko šel med poletnimi počitnicami brcat 
ali metat na koš s sošolci, kadarkoli so ti potrkali na vrata 
Logarjevih. Smučarski skakalci namreč med poletjem ne 
počivajo, temveč tekmujejo v poletni sezoni. Tej jo je odprl 
z zmago na tekmi za pokal Argeta v Sebenjah v kategoriji 
do 14 let, kasneje se je izkazal tudi na mednarodnem odru. 
Bil je odličen četrti na FIS Europa-Park pokalu v nemškem 
Hinterzartnu v kategoriji skakalcev, rojenih leta 2008 in kas-
neje, torej v konkurenci (tudi) leto dni starejših tekmecev. 
Stopničke so se mu izmuznile le za malo. Vsekakor lepi obeti 
pred zimsko sezono.   
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Občina Hrastnik je skupaj z Javnim zavodom za kulturo, 
šport, mladino in turizem (KRC Hrastnik) v lanskem letu 
uspešno kandidirala na razpisu Fundacije za šport ter 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in skupno 
pridobila nekaj več kot 70 tisoč evrov za prenovo atletske 
steze. Dela so se pričela v lanskem letu, uradno pa je bil 
stadion v uporabo predan 13. maja. Prenovljena atletska 
steza se ponaša s tartansko podlago, s čimer je bila izpol-
njena dolgoletna želja hrastniških športnikov.

Občina Hrastnik je v lanskem letu začela s postopno prenovo 
športnega parka na Logu. Prvi del prenove je zajel težko 
pričakovano ureditev atletske steze in ostalih atletskih površin 
na stadionu, saj je bila obstoječa peščena steza dotrajana 
in potrebna temeljite obnove.

»Obstoječe stanje atletske steze ni več omogočalo kakovo-
stnega izvajanja programov športne vzgoje niti trenažnega 
procesa otrok in ostalih občanov, ki se ukvarjajo z atletiko 
oziroma rekreativnim tekom. Zaradi starosti je bilo tudi 
vzdrževanje steze vse težje in posledično dražje. Z ureditvijo 
športnega parka smo želeli omogočiti varno in kakovostno 
vadbo vsem generacijam na najvišji ravni. Gre za eno naj-
večjih investicij v športno infrastrukturo v zadnjih dvajsetih 
letih v občini Hrastnik,« razloge za vstop v investicijo opiše 
župan Marko Funkl.

Dela so se začela v novembru 2021 in so potekala v skladu 
z zastavljenim izvedbenim načrtom. »Na osnovi projektne 
dokumentacije se je uredila geodetska izmera, izkop celotne 
obstoječe steze, odvodnjavanje ter položitev notranjih 

Največja investicija v športno infrastrukturo 
v zadnjih dveh desetletjih

Avtorica: Mateja Jecl  •  Foto: arhiv občine

ŠPORTŠPORT

kanalet in zunanjih robnikov ter vgradilo tampon v primerni 
zbitosti z dobro vodoprepustnostjo in postavilo jamo za skok 
v daljino. Sledila je vgradnja drenažnega asfalta v dveh 
slojih in vgradnja sintetične podlage – tartana,« je izvedbeni 
del projekta predstavil Miha Mirt, direktor KRC Hrastnik, ki 
objekt tudi upravlja. Izbrani izvajalec del je bilo podjetje 
Flora Sport, d. o. o.

Vrednost prenove je znašala 330 tisoč evrov, 49 tisoč evrov 
je primaknila Fundacija za šport, dobrih 23 tisoč evrov 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, preostala 
sredstva pa so bila zagotovljena v občinskem proračunu.

Stadion so s prerezom traku 13. maja 2022 v uporabo predali 
župan Marko Funkl, častni občan občine Hrastnik Edvard 
Vecko, gorski tekač Miran Cvet in triatlonec Denis Šketako. 
Otvoritev je potekala skupaj z 11. zasavskim humanitarnim 
tekom, na katerem so se zbirala sredstva za Društvo onkolo-
ških bolnikov Slovenije (za skupino za samopomoč bolnikom z 
rakom v Zasavju). Dogodek so organizirali Društvo prijateljev 
mladine Trbovlje ter tekača Igor Gošte in Sabina Karaman. 
Za dober namen je skupaj s hrastniškimi tekači in tekačicami 
tekel tudi hrastniški župan.

Ob otvoritvi prenovljene steze je župan dejal: »Hrastnik je 
bil, je in bo športen kraj. Naj steza služi svojemu namenu in 
naj se na njej kalijo novi olimpijci in olimpijke. Še posebej 
sem vesel, da so se nam na otvoritvi pridružili vsi hrastniški 
tekači in tekačice, ki naš kraj redno predstavljajo na različnih 
tekih in trailih širom Slovenije.« Župan je s hrastniškimi tekači 
odtekel tudi nekaj otvoritvenih krogov. 

V klubskih prostorih dvorane Dolanka so si po skromnejši 
prejšnji sezoni rekli, da v naslednji želijo več in trenerju 
Gregorju Pesku sestavili močno ekipo, ki lahko vsaj poti-
homa, če ne kar naglas, razmišlja o prvi ligi. »Če se ponudi 
priložnost, se je ne bomo ustrašili,« zagotavlja predsednik 
kluba Jure Zdovc. 

Sedmo mesto, ki so ga po desetih zmagah, remiju in enajstih 
porazih Dolani zasedli v zadnji sezoni, je manj, kot so od njih 
vajeni navijači. »Sezono je malo še zaznamovala korona, 
sploh jesenski del, ko je bilo precej karanten, izolacij in s tem 
preloženih tekem. Eni so imeli malo več sreče, drugi manj. Mi 
smo imeli že drugo sezono zapored veliko težav s poškod-
bami, težko smo se sestavili tako na treningih kot tekmah. To 
je zagotovo vplivalo na končno podobo lestvice. Verjamem, 

RK Dol TKI Hrastnik

V mislih spet prva liga
Avtor: Gregor Lisec

da bi bili kako mesto, dve višje, če bi bila normalna situacija,« 
je svojo oceno podal Zdovc, naslednik svojega dolgoletnega 
soigralca Dejana Selaka na predsedniškem stolčku. 

Med poletnim premorom ni imel malo dela, da je skupaj s 
strokovnim štabom sestavil karseda konkurenčno ekipo. Če 
je imela lanska potenciala za sredino lestvice, bi ga morala 
imeti letošnja za (naj)višja mesta. Vsaj po imenih na papirju. 
Kadrovskih sprememb je bilo kar nekaj. Iz takšnih in dru-
gačnih razlogov so se poslovili »tujci« Jaša Bogovič, Domen 
Gerjovič, Tjan Potočnik, Erik Štamic, Alen Veršovnik in Urh 
Sitar, kljub prepričevanjem v nasprotno tudi na Dol »posvo-
jeni« Radečan Klemen Brilej. Priljubljeni »Čevap« je spoznal, 
da bi glava še, telo pač ne, zato je končal svojo kariero. 
Novincev je šest. Iz Sevnice sta prišla stara znanca iz Dolanke, 
najboljši strelec prejšnje prvobeligaške sezone Luka Cigler in 
odlični vratar Klemen Nunčič, iz prvoligaša Sviša Trboveljčan 
Jan Hočevar, njegov someščan iz Rudarja Nik Jager, čigar 
vzornik je Nikola Karabatić, novinca iz Grosuplja pa sta otroka 
Celja Patrik Šuntner in peti strelec lige Jan Sivka, ki se zgle-
duje po Uweju Gensheimerju. 

»Ekipa v letošnji sezoni nastopa v spremenjeni postavi, kar 
nekaj igralcev nas jo je zapustilo. Nekateri so končali kariero, 
nekaj pa jih je našlo druge sredine. V klub smo želeli pripeljati 
igralce, ki bodo dodana vrednost ekipi, in verjamem, da nam 
je to uspelo. Tako strokovni štab kot tudi igralci verjamemo, 
da se s trdim delom v pripravljalnem obdobju lahko v prven-
stvu borimo za najvišja mesta v ligi. Prav tako si vsi želimo, 
da sezona poteka brez težav in poškodb,« je o pričakovanjih 
spregovoril dolski trener Gregor Pesko. 

»Cilj je uvrstitev med najboljše štiri, ne bomo pa se ustra-
šili niti priložnosti za prvo ligo, če se nam ponudi. Konec 
koncev je Dol že igral prvo ligo, tako da bi izkoristili priložnost, 
če si jo priigramo,« ga je dopolnil predsednik Jure Zdovc. 
Prvoligaških ambicij ne skrivajo niti dolski igralci. »Cilj moštva 
mora zagotovo biti eno od prvih dveh mest, ki vodita v ligo 
NLB. In sodeč po letošnjem kadrovanju tudi v upravi stre-
mijo k temu cilju. Sem optimist in upam, da se nam skupaj z 
navijači ta želja tudi uresniči,« je poudarila najbolj zveneča 
okrepitev kemičarjev Luka Cigler.  

Prve odgovore, na kakšnih temeljih stojijo te besede, bo dala 
že uvodna preizkušnja. »Vsi navijači so vabljeni na tekme, 
že na prvo prvenstveno, derbi s Sevnico 10. septembra,« si 
je lepega obiska zaželel predsednik Zdovc in namignil, da 
utegne biti v Dolanki pestro že pred tekmo. V klubu namreč 
razmišljajo, da bi organizirali dan rokometa s tekmami mlaj-
ših selekcij, s čimer bi po spomladanski slavnostni akademiji 
še dodatno počastili 40. obletnico obstoja kluba. 

Mlade mažoretke Steklarske godbe Hrastnik so po komaj 
polletni intenzivni vadbi pod vodstvom Iris Polutnik v mažo-
retnih sferah priznane mentorice spet navdušile s svojimi 
nastopi na majskem državnem prvenstvu Mažoretne zveze 
Slovenije v Brežicah.

V skupinski kategoriji Cici korak, v kateri nastopajo deklice do 
8. leta starosti, so nekoliko nepričakovano, a zasluženo osvo-
jile 1. mesto in s tem zlato medaljo. Kljub izredni konkurenci 
prestižnih mažoretnih društev Slovenije so kar na državnem 
prvenstvu mažoretk – prej zaradi epidemioloških ukrepov ni 
bilo nastopov – dokazale, da so zahtevne ure vadbe obrodile 
sadove, in nas razveselile z zlato medaljo.

Da naporni treningi niso bili zaman, so dokazale tudi mažo-
retke v kategoriji Prvi korak, v kateri dekleta do 10. leta starosti 
tekmujejo posamično. S svojimi nastopi so presenetile tudi 
mentorico, saj so štiri dekleta osvojila zlate, dve dekleti pa 
srebrni medalji.

Z mažoretno sekcijo je Steklarska godba Hrastnik pridobila 
zelo kvalitetno popestritev nastopov, hkrati pa je za godbo 
tudi velika obveznost in odgovornost, da nadaljuje z začr-
tanim programom delovanja te sekcije in pridobivanjem 
novih mažoretk. 

Uspešen nastop hrastniških 
mažoretk na državnem 
prvenstvu

Avtor: Adi Zaletel 
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Najino raziskovanje dežele orlov

Jani Zore

Zakaj ravno v deželo orlov
Že od leta 2003, ko sem bil na vojaški misiji na Kosovu, je v 
meni gorela želja po obisku manj znane dežele na zahodu 
Balkanskega polotoka, Albanije ali – kot jo imenujejo Albanci 
– Shqipërie (izgovori se Ščiperia), kar v prevodu pomeni 
»dežela orlov«. Med misijo sem službeno sodeloval z alban-
skimi mejnimi organi in nekajkrat obiskal obmejno albansko 
mesto Kukes, pa tudi vse mejne prehode med Albanijo in 
Kosovom. Privlačila me je prvinska divjina narave, posebno 
preko 2000 m visoka gora s prelepo snežno kapo – Gjalica 
(izg. Džalica), ki se je ponosno dvigovala nad mestom Kukes, 
ter gostoljubnost ljudi, s katerimi sem imel kontakt. Žal sem 
moral med službenimi obiski uporabljati le dogovorjene poti 
in nisem smel obiskati prelepih sotesk, ki so prodirale v visoko 
Šar planino vzhodno od Kukesa, ter prekrasnih gričevna-
tih predelov nad velikim akumulacijskim jezerom na reki 
Drin, ki so se razprostirali zahodno in južno od mesta. Med 
kasnejšim službovanjem sem se srečeval s svojimi kolegi 
iz albanske vojske in vedno je beseda nanesla na njihovo 
gorato deželo ob Jadranskem morju, ki me je vse bolj in bolj 
privlačila. Želja je tlela kar nekaj let in lanskega septembra 
sva jo z Andrejo uresničila. Odločila sva se za potovanje s 
svojim avtom (Dacia Duster 4x4) in kužkom. Najin namen 
je bil obiskati osredje države in gorato območje vzhodne in 
severne Albanije. 

Prvo noč pa kot graščaka
Proti večeru sva prispela v mesto Kruja, rojstni kraj alban-
skega narodnega junaka Skenderbega. Mesto z nekaj več kot 
tisoč prebivalci je prislonjeno na južno pobočje hribovitega 
predela in je mešanica stare in nove arhitekture. Središče 
krasi ogromen spomenik Skenderbega na konju. Na južni 

strani mesta se na vrhu hriba nahaja istoimenska trdnjava 
(keshtjella), na katero sva se z avtom uspešno prebijala po 
zelo ozkih ulicah. Sredi trdnjave naju je pričakal gostitelj 
Emiliano in naju povabil do najvišjega predela, kjer sva imela 
prenočišče. Emiliano Rooms sestavljajo majhni, lično urejeni 
apartmaji, razporejeni na grajskem obzidju. Prekrasni pre-
hodi povezujejo apartmaje, stavbo z restavracijo in majhne 
kotičke, po katerih so razporejene mize in so zvečer obsijani 
s skrivnostno svetlobo. Ta nočni grajski ambient nama je 
vzel sapo. Odmev oddaljenega naselja, lajanje psov in nek 
jutranji strel naju niso preveč motili pri nočnem počitku. Jutro 
nama je postreglo z novim presenečenjem – zajtrkom na 
najvišji točki trdnjave. Razgled je bil enkraten, zajtrk bogat, 
prijaznost osebja pa na vrhuncu. Enkrat v življenju sva se 
počutila kot prava graščaka.

Nacionalni parki v goratih predelih
Albanija slovi po precejšnjem številu nacionalnih parkov 
in naravnih rezervatov, s katerimi želijo zaščititi prvinsko 
naravno bogastvo. Na najinem raziskovanju sva obiskala 
nacionalne parke Prespa in Shebenik-Jablanica na vzhodu 
Albanije ter Valbona in Theth v Albanskih Alpah. Žal pa se 
zaradi izredno slabe makadamske ceste (na nekaterih mestih 
celo »off-road«) kljub najinemu vzdržljivemu Dusterju 4x4 
nisva uspela prebiti do parka Lura, ki je bil eden od najinih 
prioritetnih potovalnih ciljev. Tam se lahko opazujejo orli, 
po katerih je ta dežela dobila svoje ime. Zanimivost vseh 
obiskanih parkov je, da so ceste v njih samo makadamske, 
medtem ko so dovozne asfaltirane. Vstopnine v nacionalnih 
parkih ni. Povsod so urejeni turistično informativni centri, 
kjer lahko kupiš spominke in proizvode lokalnih prebivalcev 
po zelo ugodnih cenah.

Prespansko jezero si delijo Albanija, Grčija in Severna 
Makedonija. Vsaka država ima na tem območju svoj nacio-
nalni park. Iz mesta Korča vodi lepa asfaltna cesta, ki se po 
nekaj serpentinah povzpne na malo čez 1000 m visoko sedlo, 
kjer se prične park. Ob cesti so na stenah lične poslikave 
živali, ki živijo na območju nacionalnega parka. Prespansko 
jezero ima dva otoka: manjši Maligrad (pripada Albaniji) in 
večji Veligrad (pripada Severni Makedoniji). Z Andrejo sva 
hotela v dveh obrežnih vaseh najti ribiča, da bi naju s čolnom 
zapeljal na otok Maligrad, vendar sva zaradi vse močnejšega 
vetra in visokih valov odstopila od svoje namere. 

Od obmejnega mesta Peshkopi do Ohridskega jezera se 
vzdolž meje s Severno Makedonijo razprostira nacionalni 
park Shebenik-Jablanica. Pot naju je vodila po 60 km dolgi 
široki makadamski cesti po zahodnem delu parka. Na visoko-
gorski planoti Shebenik sva prišla do TIC-a, ki je bil tisti dan 
zaprt. V bližini sva si hotela ogledati dve gorski jezerci. Daljši 
obisk nama je preprečila skupina velikih potepuških psov, ki 
so na varni razdalji krožili okoli najinega parkiranega vozila. 
Nadaljevala sva vožnjo proti severu in po nekaj kilometrih 
ugotovila, da nisva na pravi poti. Zaustavila sva nasproti 
vozeče vozilo in voznik naju je pospremil okoli 3 km nazaj 
do križišča ter pokazal pravo smer. Po približno 10 km sva 
prispela do prve manjše vasi, na začetku katere je bila ribja 
restavracija Trofta Borova (prevod Borovska postrv), kjer sva 
imela odlično ribje kosilo.

Nacionalni park Valbona se nahaja na vzhodnem delu 
Albanskih Alp. V park sva prišla v večernih urah in se name-
stila na prijetni turistični kmetiji. Naslednji dan sva si ogledala 

HRASTNIČANI POTUJEJO HRASTNIČANI POTUJEJO

Elbasan, najlepše mesto na najinem potovanju 

nekaj zanimivosti v gorski dolini, obkroženi s preko 2000 
metrov visokimi vršaci. Iz parka vodi visokogorska pot, ki 
preko 1800 metrov visokega sedla Valbona predstavlja 
povezavo s sosednjim nacionalnim parkom Theth. Tura, ki 
za izkušene planince traja 6–7 ur, je zelo obiskana.

Park Theth je eden najbolj znanih v Albaniji in se nahaja v 
osrčju visokih Albanskih Alp. Z avtom je dostopen iz mesta 
Koplik ob Skadarskem jezeru. Po enourni vožnji po ozki in v 
zadnjih nekaj kilometrih zelo vijugasti in izpostavljeni asfaltni 
cesti sva se pripeljala do 1700 metrov visokega gorskega 
prelaza Qafa Thora (izg. Čafa Tora), s katerega se širi prek-
rasen razgled na dolino reke Shalla in okoliške gorske vršace. 
Spominjal naju je na naš Vršič. Na prelazu je lična planinska 
koča z gostinsko ponudbo. Pot naju je vodila še 15 km navzdol 
po novi široki, ravnokar asfaltirani cesti v osrednji del parka. 
Zvečer sva doživela zelo lep sončni zahod, zjutraj pa so nama 
jemali dih z jutranjim soncem obsijani visoki vrhovi na zahodu 
doline. Po zajtrku sva se odpravila na kratek ogled okoliških 
vasi ter občudovala lesena domovanja in prekrasno leseno 
vaško cerkev, ki so zgrajeni v albanskem planinskem slogu. 

Zanimivost potovanja z avtom
Promet po Albaniji je svojstven, vendar se kaj hitro privadiš 
nanj. Najbolj naju je presenetilo, da na cestah nihče nervozno 
ne hupa. Vsak popotnik mora pričakovati, da se bo srečeval z 
desetinami mercedesov raznih znamk in letnikov. Na začetku 
potovanja sem na ozkih cestah pred srečanjem z nasproti 
vozečim avtom zmanjšal hitrost, zapeljal čim bolj desno ali 
celo ustavil. Nasproti vozeče vozilo pa je le zmanjšalo hit-
rost in peljalo mimo mene, voznik se mi je nasmehnil in me 

Pogled na čudovito Prespansko jezero z otočkom Maligrad
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z roko pozdravil. Njihovemu načinu vožnje sem se kaj hitro 
prilagodil. V prometu moraš pričakovati različne situacije, 
ki so precej drugačne kot pri nas. Naj opišem nekaj najbolj 
zanimivih:
• Predvsem v nenaseljenih predelih se pase precej čred 

ovac in koz, pa tudi goveje živine in konjev, zato so sre-
čanja z njimi neizbežna. Iz Elbasana proti Korci sva se 
napotila po lokalni cesti. Nekje na sredi poti sva se usta-
vila na širšem platoju nad akumulacijskim jezerom, da 
nekaj pojeva. Naenkrat zaslišiva nekakšno zvončkljanje 
nekje pod nama – proti cesti se je pomikala ogromna 
čreda koz. Z obeh strani so se avtomobili ustavljali in 
čakali na kozji mimohod. Preštevajoč čredo sva se usta-
vila pri številu 200. Zatem je čez cesto prešlo še nekaj 
deset koz, šest velikih pastirskih psov in pastir z dvema 
konjema. Ko je bila cela čreda na drugi strani ceste, so 
čakajoči vozniki umirjeno nadaljevali vožnjo.

• Zelo zanimiva je tudi vožnja skozi mesta. V centru mesta 
Librazhd (izg. Libražd) sva se peljala proti krožišču in 
nenadoma zagledala starejšo žensko, otovorjeno z 
vsaj štirimi polnimi vrečkami, ki se je direktno iz trgo-
vine napotila preko sredine krožišča, ne meneč se za 
promet. Vozniki smo se za trenutek spoštljivo ustavili 
in dali prednost peški. Nekaj deset metrov naprej sva 
naletela na zaustavljen avto, katerega voznik se je 
pogovarjal z znancem na pločniku, enaka situacija pa 
je bila na drugi strani ceste. Promet se je kljub »ovirama« 
odvijal tekoče. Vsi vozniki so spoštovali tako imenovano 
»zadrgo« in nihče se pri tem ni razburjal.

• Na poti proti parku Theth sva se počasi peljala po ozki 
asfaltirani cesti skozi manjšo vas. Kar naenkrat Andreja 
glasno vzklikne: »Pazi!« in roko pokaže v desno. Zmanjšal 

sem hitrost in opazoval, kako naju je po desni strani 
prehitelo šest dirjajočih prašičkov, ki so po nekaj deset 
metrih izginili v živo mejo ob cesti.

Ves čas najinega potovanja sva doživljala precej podobnih 
dogodkov. Ugotovila sva, da so se vse nenavadne prometne 
situacije rešile brez kakršnegakoli razburjanja udeleženih ali 
nepotrebnega hupanja.

Prekrasen »fjord« na reki Drin
Reka Drin se je v svojem srednjem toku zajedla v JV predel 
Albanskih Alp in nastala je večkilometrska soteska. Z zaje-
zitvijo reke Drin pri mestu Koman nedaleč od Skadra je 
zato nastalo ozko in zelo dolgo akumulacijsko jezero, ki 
je izredno podobno norveškim fjordom in je ena največ-
jih atrakcij Albanije. Kraja Koman in Fierza sta povezana z 
dvema trajektnima linijama. Potovanje s trajektom po tem 
jezeru predstavlja svojevrstno zanimivost za vse avantur 
željne obiskovalce. Uro pred začetkom vkrcavanja sva pri-
spela v trajektno pristanišče Fierza, ki pa nikakor ni podobno 
tistim na Hrvaškem. Sledil sem inštrukcijam vodje vkrcavanja, 
se vzvratno z vozilom približal zelo ozki vkrcni rampi in z 
malce manevriranja uspešno parkiral na ploščadi trajekta 
na nekajcentimetrski razdalji od drugih vozil. Z vozili in ljudmi 
so »nabasali« trajekt do zadnjega kotička. Zadnje vozilo je 
bilo parkirano kar na dvižni rampi. Klopi na zgornji palubi 
so bile polne potnikov. Poleg albanščine si lahko slišal raz-
lične evropske jezike. Kmalu smo zapluli v prekrasno ozko 
sotesko, ki je bila mestoma široka toliko, da se dva trajekta 
komaj srečata. Med strmimi pobočji in visokimi navpičnimi 
stenami smo včasih opazili manjšo položnejšo ravnino s kam-
nito hišico in vrtom ter se čudili, kako ljudje sploh pridejo do 
svojih domovanj. Po dobri uri so pobočja postala položnejša 

Izjemno potovanje s trajektom po »fjordu« reke DrinS prijateljem Shkelqimom Gollijem pred njegovo restavracijo Okusna in čudovita albanska kulinarika z zajtrkom na kmečkem turizmu Agro Zerja v mestu Peshkopi

in bolj pokrita z grmovjem in drevjem. Nenadoma je traj-
ekt zmanjšal hitrost in se usmeril proti obali, kjer je čakala 
skupina oseb in mahala. Na sprednjem delu trajekta se je 
zbrala skupina študentov iz Tirane, ki je nameravala v štu-
dentskem kampu na polotoku preživeti teden dni počitnic. Po 
vkrcanju na obali čakajoče skupine smo nadaljevali plovbo 
mimo dveh prekrasnih podolgovatih otočkov in ponovno 
zapluli v drugo večkilometrsko sotesko, ki jo je krasila izre-
dna lepota. Med plutjem smo srečali še trajekt, ki je plul v 
nasprotno smer. Potniki obeh trajektov smo se pozdravili 
z mahanjem in bučnimi glasovi. Dveurno potovanje je kar 
prehitro minilo in sledil je pravi izziv izkrcanja s trajekta – 
ozka izkrcna rampa, približno 50 m betonske plošče in zatem 
vožnja skozi polkilometrski neosvetljen tunel, kjer smo prišli 
do bolj ali manj normalno široke ceste. S tem sva zaključila 
nepozabno potovanje s trajektom po albanskem »fjordu«.

Dogodek, ki potrjuje izredno gostoljubnost ljudi
V hotelu v mestu Pogradec ob Ohridskem jezeru sva v sobi 
pozabila jopico in brezrokavnik. To sva ugotovila šele sredi 
gorske planote na robu parka Jablanica po kakšnih dveh 
urah vožnje. Bilo je predaleč, da bi se vrnila. Med nadalje-
vanjem vožnje sva razmišljala, kako bi rešila najin problem. 
Spotoma sva se ustavila »sredi ničesar« v ribji restavraciji 
Trofta Borova. Ugotovila sva, da lastnik restavracije Shkelqim 
Golli (izg. Škelčim Goli) odlično govori angleško. Sklenila sva, 
da ga povprašava, če nama lahko kako pomaga. Shkelqim 
je takoj pristal, rekoč, da gre naslednji dan službeno v 
Pogradec. Rekel je, da bo poklical svojega prijatelja in ga 
poslal v hotel po najine pozabljene stvari ter nama jih preko 
povezave potniških kombijev poslal v Skadar. Presenečena 
sva predlog takoj sprejela. Ni hotel sprejeti denarja za 

pokritje morebitnih stroškov, rekoč, da taka pomoč spada 
k albanski gostoljubnosti. Pred odhodom smo se dogovorili, 
da ga obvestim o točnem naslovu v Skadru, ko bom tam 
rezerviral prenočišče. V zelo prijateljskem vzdušju smo se 
razšli. Ko sva pozno popoldan prišla v mesto Peshkopi, me 
je že čakalo sporočilo, da so se stvari našle. Čez dva dni 
sem rezerviral prenočišče v Skadru in sporočil Shkelqimu 
točen naslov. Ko sva z Andrejo tistega dne pozno popoldne 
prispela v Skadar, naju je v namestitvi zares čakal paket. 
Mislim, da zgodbi ni kaj za dodati. Shkelqim, še enkrat 
hvala za tvojo veliko pomoč. Napravil si nekaj izrednega 
in nepozabnega.

Toliko o prvem popotovanju po Albaniji ...
Izredno zanimivo in doživljajev polno 12-dnevno potovanje 
po deželi orlov je preseglo vsa najina pričakovanja. Če sva 
imela še kakšne stereotipe o tej deželi, so se ti popolnoma 
razblinili. Gostoljubnost prebivalcev – kljub slabemu pozna-
vanju angleščine – je bila na vrhuncu. V vsakem trenutku so 
nama želeli ustreči in pomagati. Dobila sva občutek, da so 
zelo željni popotnikov in želijo vsem predstaviti kar največ in 
najboljše o svoji deželi. Poleg bogatih zajtrkov v namestitvah 
sva si vsak dan privoščila topel obrok v nacionalnih gostinskih 
lokalih. Skozi izredno okusno in sveže pripravljeno hrano sva 
spoznavala tipično albansko kulinariko, ki temelji na mesu 
(teletina, jagnjetina in mlado kozje meso) z različnimi zele-
njavnimi dodatki. Hrane je količinsko veliko, cene jedi pa so 
precej nižje kot pri nas. Kar se tiče Albanije, z Andrejo še nisva 
rekla zadnje besede. V prihodnje naju čaka še raziskovanje 
njenega obalnega, osrednjega in južnega dela. In obvezno 
tudi obisk pri najinem prijatelju Shkelqimu v vasi »tam nekje« 
in njegovi ribji restavraciji Trofta Borova.

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

Pomagaj mački pri lovljenju rib

Izračunaj

Kaj sledi?

Veganski vaniljevi žepki z malinami

Sestavine 
• 250 g (1 list) listnatega testa
• 230 ml rastlinskega napitka
• 1 žlička vaniljevega ekstrakta
• 15 g agavinega sirupa
• 35 g vaniljevega pudinga v prahu  

+ 70 ml rastlinskega napitka
• 9 malin

Postopek
1. Najprej pripravimo puding – v manjši skodelici zme-

šamo vaniljev puding in 70 ml rastlinskega napitka.
2. 230 ml rastlinskega napitka damo v lonec, dodamo 

vaniljev ekstrakt in agavin sirup ter zavremo. Ko zavre, 
vlijemo mešanico pudinga in ves čas mešamo, da ne 
nastanejo grudice.

3. Kuhamo 2–3 minute, nato pa pustimo, da se ohladi.
4. Testo razvaljamo v kvadrat dimenzij približno 30 cm 

x 30 cm in narežemo na 9 kvadratkov dimenzij 10 
cm x 10 cm.

5. Na sredino vsakega kvadratka damo vaniljev puding, 
zapognemo vse ogle in na sredino dodamo malino.

6. Pečemo 15 minut na 200 °C. Po želji posujemo s slad-
korjem v prahu.

JUŽNA + OTROŠKI KOTIČEK

GUSARSKI ZAKLAD

V pristanišču je zasidrana gusarska ladja. 

Ladja ima na svojem krovu gusarsko zastavo. 

Na ladji je gusar Ferdinand.

Gusar Ferdinand v rokah drži ladijsko krmilo. 

Na mizi ima zemljevid.

Na zemljevidu je s črnim križem označeno, kje se skriva gusarski zaklad. 

Ferdinand s svojo ladjo odpluje na morje. 

Na nebu se začnejo zbirati temni oblaki.

Kmalu začne deževati.

Dež se spremeni v nevihto. 

Mirno morje postane razburkano.

Ferdinand s svojo ladjo prispe na otok. 

Ferdinand bo na otoku iskal gusarski zaklad. 

S seboj vzame sabljo in gusarsko zastavo. 

Na poti opazi mrtvaško lobanjo.

Na peščeni plaži opazi črn križ. 

Z rokami začne odkopavati pesek in iskati zaklad. 

Pod peskom opazi skrinjo z zakladom.

Ferdinand odpre skrinjo in v njej najde zlatnike. 

Na mesto, kjer je našel skrinjo, postavi gusarsko zastavo. 

Ferdinand se z zakladom odpravi nazaj na svojo ladjo.

Z željo, da bo našel še kakšen zaklad, se ponovno odpravi po morju. 

LAHKO BRANJE




