
37

Lokalne volitve 2022

Veseli december

Andreja Ojsteršek Urh Intervju



Časopis Hrastov list
37. številka
December 2022

Izvedba in izdaja
Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Odgovorna urednica
Mateja Jecl

Uredniški odbor
Gregor Lisec
Dijana Stojančić
Klavdija Korošec
Ana Černuta Deželak
Patricija Sanchez Draksler

Sodelavci
Primož Frajle 
Tajda Šrot
Tamara Šrot

Lektura
Lara Jerkovič

Oblikovanje in prelom
Boštjan Laznik

Vaša besedila sprejemamo na
urednistvo.hrastovlist@gmail.com

www.hrastov-list.si

www.hrastnik.si

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

Časopis je brezplačen, prejmejo 
ga vsa gospodinjstva v občini 
Hrastnik. Letos bodo predvidoma 
izšle 3 številke.

Andreja Ojsteršek Urh Intervju

Vrtčevske iskrice

Mladi

Parlameter

Kultura

Obrazi Hrastnika Herman Donik

Prigode šolskega zvoncaSiON

Gospodarstvo

Objave iz občinske hiše

Zgodovina

Novice

Šport

CSD

Hrastničani potujejo Enej Vidovič

Otroški kotiček

Lahko branje

EU Direct

Južna

Glasbena šola

Program prireditev

Lokalne volitve

KRC

Knjižnica

02

44

40

39

06

46

4112

48

13

49

22

51

27

56

60

61

28

60

29

30

33

36

34

Kazalo

Avtorica fotografije na naslovnici
Petra Velej

UVODNIK

Pred natanko desetimi leti, decembra 2012, smo v tiskarno poslali čisto prvo številko novega 
občinskega časopisa – poimenovali smo ga Hrastov list. Poleg enice, ki je nakazovala, 
da gre za prvo številko, smo na naslovnico pripisali še »poskusna izdaja«. Hrastniški 
poštarji so časopis skrbno dostavili v nabiralnike vseh gospodinjstev, mi pa smo živčno 
čakali na prve odzive. 

Sama ideja o časopisu, ki bi nekajkrat letno v domove Hrastničank in Hrastničanov pri-
našal novice iz lokalnega okolja, je seveda začela nastajati že dosti prej, prav tako sama 
vsebina prve številke. Prvi urednik je bil Davorin Peršič, takratni direktor Mladinskega 
centra Hrastnik, ki je bil takrat tudi izdajatelj časopisa. Njegovo delo je na uredniškem 
mestu kasneje nadaljeval Jani Medvešek, za njim Irena Senčar, prav vsi pa so časopis 
ustvarjali s srcem in v njem pustili del sebe.

Časopis je na začetku ponujal vsebino na dobrih 40 straneh, z leti pa se je precej »poredil«. Če smo se na začetku 
tako morda še bali, da ne bo ustvarjene dovolj vsebine za zapolnitev strani, se danes bojimo prav nasprotno – kateri 
prispevek bo treba prestaviti v naslednjo številko, ker bomo presegli dovoljeno število strani.

V desetih letih so pri ustvarjanju sodelovali številni posamezniki, brez katerih Hrastov list ne bi bil to, kar je. V poseben 
ponos nam je, da časopis kot priložnost za nabiranje izkušenj vidijo mladi, ki s sodelovanjem nabirajo prepotrebne 
izkušnje, se učijo, rastejo iz številke v številko. Marsikdo je svoje prve medijske korake naredil prav s pisanjem za hra-
stniški časopis. 

Če bi želeli prvih deset let časopisa strniti v nekaj statistike, bi lahko rekli, da je pri ustvarjanju v vseh teh letih sodelo-
valo že krepko več kot sto posameznikov, društev, javnih zavodov idr., ki so v skupno 37 številkah pripravili blizu dva 
tisoč strani vsebine, približno toliko smo vam v branje ponudili tudi različnih prispevkov. Še kakšno tisočico ali dve 
pa bi morali dodati, če bi želeli preračunati število ur, ki so bile vložene v vse do danes izdane številke. Posamezna 
številka časopisa se namreč začne pripravljati že takoj po izidu prejšnje. Določijo se teme, ki jih bomo pokrili, začne 
se priprava prispevkov. Končna priprava, ko je vsa vsebina že spisana, pa nato vzame še slab mesec, saj je treba vse 
prispevke in fotografije urediti, vso vsebino se nato pošlje še v lekturo in oblikovanje, tisk … Vsaka številka tako nastaja 
najmanj dva meseca – od trenutka, ko se napiše prvi prispevek, pa do trenutka, ko časopis vzamete iz nabiralnika. 

Pomembno nam je, da vam vsakokrat ponudimo kar najboljši preplet prispevkov z različnih področij. To, kar Hrastov list 
loči od večine občinskih glasil, je prav bogata avtorska vsebina (intervjuji, zanimive rubrike, športne strani, zgodovinski 
prispevki …). Za velik del časopisa se moramo zahvaliti tudi vsem, ki nam redno pošiljate prispevke v naš elektronski 
nabiralnik, saj nam to, da želite soustvarjati vsebino, pomeni veliko. Ker to kaže tudi na to, da časopis radi berete. 

Ob vsem tem pa seveda kdaj zagrešimo tudi kakšno napako. Trudimo se, da vedno preverimo, če vsi podatki držijo, 
posebno pozornost namenjamo pravilni navedbi avtorstva prispevkov in fotografij … A žal se nam kljub vsej skrbnosti 
kdaj pripetijo tudi napake. A vemo, da veste, da so nenamerne in da se za njih iskreno opravičujemo. 

Veliko pa nam pomeni tudi vaše mnenje, ki ga vedno poskušamo upoštevati. Veseli smo tudi konstruktivnih kritik, saj se 
le tako lahko še izboljšamo. A srce najbolj ogrejejo vaše pohvale. Vsakič znova smo presenečeni, kako bran je časopis, 
kako se odzivate na vsebine, kako med seboj razpravljate o stvareh, ki ste jih prebrali. Ko po dogodku pomislite na 
nas in nam napišete, če bi nam lahko poslali prispevek, ker si želite, da bi ljudje o tem lahko brali v časopisu. Ko nas 
ustavite na ulici in nam poveste, da ste razmišljali, koga bi bilo mogoče zanimivo predstaviti v naslednji rubriki Obrazi 
Hrastnika. V takšnih trenutkih vemo, da je časopis vredno ustvarjati.

Hvala, ker nas že desetletje berete in z nami soustvarjate vsebino. In hvala, ker z nami stopate naprej, novemu dese-
tletju naproti. Pa srečno! 

— Mateja Jecl, urednica
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Sestra je preklinjala v telefon, sin loputal z vrati, 
mož sedel kot kup nesreče, jaz pa sem šla na pedikuro
Avtor: Gregor Lisec  •  Foto: NTK Krka, osebni arhiv

Andreja Ojsteršek Urh 

Andreja Ojsteršek Urh je edina ženska med selektorji 
moških reprezentanc v svojem športu na svetu. Lahko 
bi ji rekli namiznoteniška »železna lady«, tudi zato, ker 
se je v svojem življenju pogumno soočila z diagnozo, ki 
bi marsikoga zlomila. Hrastničanka od glave do peta, 
po duši in srcu, ampak v naši dolini jo boste redko sre-
čali. Svojčas izvrstna igralka, zatem še boljša trenerka 
in – kot ji pravijo – druga mati najboljšega slovenskega 
namiznoteniškega igralca vseh časov Darka Jorgića je 
svet prečesala po dolgem in počez. Tudi mi smo jo na 
kavi v znanem hrastniškem lokalu ujeli dan po vrnitvi 
iz tujine … 

Ste kdaj naredili evidenco, koliko držav ste že prepotovali?
Veste, da sem res pred dvema, tremi meseci razmišljala 
o tem. Bila sem na vseh kontinentih, ker naš šport je pač 
zastopan povsod. Koliko je bilo vseh držav skupaj, pa težko 
preštejem. Tako da če že imam kak teden dni premora, sem 
najraje doma. Na morje gremo za tri ali štiri dni, to pa je tudi 
vse, kar si lahko v takem natrpanem urniku privoščim. Aja, 
pa na Darkovi poroki sem bila, kar sem pa že skoraj morala 
biti (smeh). Pavze pri nas ni, tekmovanja so celo leto. Letos 
upam, da bomo z družino lahko skupaj za božič in novo leto, 
ker so to zame lepi prazniki. Preživimo jih doma v najožjem 
krogu. 2. januarja že potujemo naprej, v Nemčijo, in nada-
ljujemo s treningi. 

Pa ste že po naravi »avanturistka« ali vas je v takšno živ-
ljenje prisilila služba?

Potujem že od mladosti v stari Jugoslaviji, kjer sem igrala za 
reprezentanco. Sem zelo stara, veste (smeh). V kri ti pride, 
da po vrnitvi domov samo zamenjaš kovček in greš na drugo 
destinacijo. Že kot profesionalna igralka sem se podala v 
tujino, Italijo, kjer sem kar nekaj let igrala prvo ligo. Potem 
so mi Italijani ponudili, da bi prevzela njihov namiznoteniški 
center, enega prvih v Evropi. Vzgojili smo šest italijanskih 
reprezentantov, kar si štejem v veliko čast. Poleg tega je 
veliko ljudi iz tistega centra še danes v »pingiču«, so trenerji, 
sodniki, funkcionarji … Potem smo se vrnili domov, da je lahko 
sin, ki je bil takrat star štiri leta in pol, v Sloveniji hodil v šolo. 
Takrat se je v Ljubljani odprl center, v katerem je delal moj 
mož, jaz pa sem se vozila v Velenje, bila sem klubska tre-
nerka v tamkajšnjem prvoligašu. Potem me je Vesna (sestra, 
danes selektorica ženske namiznoteniške reprezentance 
Slovenije) nahecala, da smo v Hrastniku spet zagnale ping 
pong. Saj sem postavljala na tehtnico: ali naj bom učiteljica 
telovadbe ali naj grem v trenerstvo. Ampak že med prakso 
v tretjem letniku Fakultete za šport me je bilo groza vsega 
vpitja, živ žava … Rekla sem si, da raje delam nekaj, kar za 
razliko od šole ni obvezno. Ali si ali nisi. In če si, bomo delali 
tako, kot mora biti. 

Veliko ljudi hodi z muko v svojo službo. Kako je pri vas?
Edina sreča je ta, da sva s partnerjem oba v tem, sin, ki je 
danes star 24 let, pa to razume. Ko sem štiri dni doma, me 
vpraša: »Kdaj pa boš šla od doma?« Ker je zanj to najbrž že 
preveč (nasmešek). Hvala bogu v tem uživam, čeprav je stre-
sno. Lahko gradiš leta in leta, potem pa se ti z enim napačnim 

udarcem, z eno napačno taktično odločitvijo podre vse. In 
naenkrat te ni nikjer. V tej zgodbi z Darkom – že v Hrastniku, 
kjer je bil do 15. leta – ni bilo nič prepuščeno naključju. Smo 
majhen klub, kjer se znanje prenaša iz roda v rod. Jaz vem, 
kako je z nami delal moj oče, kako nas je vzgajal. Skupaj smo 
rasli, kot da smo ena »luštna« družina. Praznovali smo vse 
rojstne dneve, če je bil kdo bolan, smo ga šli obiskat. Tako 
vzgojo smo z Vesno in Urijem (soprogom Jožetom Urhom) 
nadaljevali. Sama sem zelo »zagaman« človek. Perfekcionist. 
Darko zna povedati tisto znano anekdoto iz časov, ko sva z 
možem delala v Italiji, pa vzporedno še v Hrastniku. Fantje 
in dekleta, ki so trenirali tukaj, niso nikoli vedeli, kdo od nas 
treh bo prišel na trening. Kot pove Darko: »Čakali smo na 
stopnicah pred dvorano in se pripelje Vesna. Mi vsi veseli, 
ker bomo pohvaljeni. Pa pride Uri. O, fantje, danes pa bomo 
igrali fuzbal na koncu treninga, super! Na koncu pa se je 
pripeljal Andrejin avto in je bilo govora samo še o tem, kako 
smo ga nasankali, treba bo garati.« (smeh) 

Torej lahko rečemo, da je najboljši slovenski namiznoteniški 
igralec vseh časov, Darko Jorgić, vaš življenjski projekt.
Tudi v Italiji sem pripeljala igralko na olimpijske igre v 
Londonu. Da v Italiji ustvariš šest reprezentantk, si štejem 
za uspeh. Z dekleti smo redno prihajale med prvih osem 
v Evropi, z eno pa v Londonu med 16. Glede Darka smo v 
centru ves čas vedeli, da bomo delali z njim. Ko je šel v Krko, 
je bil načrt, da dela tako z nama z možem kot s tamkajš-
njim trenerjem, ki ga je vodil na turnirjih. Ampak Darko in 
njegova mama sta po dveh mesecih prišla do mene in me 
prosila, da gremo na drugačno pot. Naredila sem cel revolt. 
Vedno sem govorila, da je lahko vrhunski igralec. Že pred 
petimi leti sem napovedala, da bo med najboljšimi desetimi 
na svetu, pa mi nihče ni verjel. Še Darko sam ne. Zveza je 
pomagala, kolikor je lahko, plačala določene turnirje, ampak 
da se prebiješ, je potrebno več. Pridobili smo štipendije od 
svetovne organizacije in zgodba je rasla naprej. Še raste in 
upam, da še nekaj časa bo. Darku sem rekla, da ko bo med 
desetimi na svetu, gre Andreja v penzijo. Malo prehitro sva 
prišla do sem, ker potrebujem še nekaj let (smeh). Ko si med 
»top« deset, si lahko tudi svetovni prvak. Malo sreče pri žrebu, 
par stvar se poklopi in je to to. 

Se da dobro živeti od namiznega tenisa?
Trenerji ne. Do pred nekaj let sem delala za 600 evrov hono-
rarja, že 35 let sem s. p.-jevka. Tako da sem morala še v 
tujini izpeljati kakšen kamp za dodaten zaslužek. Rekla bom, 
da delamo za »minimalca«. Pri igralcih je drugače. Politika 
v namiznem tenisu se spreminja, želi slediti tenisu, kar je 
v mojih očeh nemogoče. Kakorkoli, če si med »top 20« na 
svetu, že lahko nekaj zaslužiš. Ampak morate vedeti, da s 
tem denarjem moraš živeti, pa tudi investirati v svoj »pingič«. 
Vedno govorim, daj si nekaj na stran, ker nikoli ne veš, kaj bo. 
Pride poškodba, pa si »v riti«. Kar se Darka tiče, bi bilo dobro, 

če bi pridobil še kakšne sponzorske vložke, ker midva sva ves 
čas v Aziji. Karte do tja pa so izjemno drage. 

Ko ste namizni tenis igrali vi, so bili povsem drugačni časi. 
Darko je že v mladosti lahko šel v tujino, vi ne … 
Ker sem bila reprezentantka Jugoslavije, je bilo pravilo, da 
pred 26. letom nisem smela v tujino. Imeli pa smo sanje, 
da bomo zaslužili neke markice. Ko je bilo možno, sem se 
odločila za Italijo in ne Nemčijo. Ker mi (nadaljuje tišje in z 
nasmeškom) Nemci »ne sedejo«. Oba z možem sva šla v 
Italijo, on je igral v drugi ligi in bil trener v klubu, jaz sem 
igrala v prvi ligi in prevzela prej omenjeni center. 

Bi danes v svoji karieri naredili kaj drugače, morda dlje 
vztrajali kot igralka?
Kot trenerka ne bi spremenila nič, kot igralka pa bi bila bolj 
pridna. Bila sem znani »lufter« (smeh). Sestra in mož sta bila 
pridna kot mravljici, trenirala sta kot zmešana, jaz pa sem se 
zjutraj raje obrnila v postelji in rekla, da se mi ne ljubi. Sem 
pa bila mogoče bolj ustvarjalna, fantazijska. Nisem bila v 
okvirjih, ki jih dajo trenerji. Je pa res, da sem kot igralka bila 
na Kitajskem na treningih in od tamkajšnjih trenerjev pobrala 
marsikaj. Leta 1979, ko sva se vrnila s Kitajske, sva kot prva pri 
nas začela z intervalnim treningom. Pa si bil na Švedskem, v 
Nemčiji in od tam pobral nekaj. Tudi od slovenskih trenerjev. 
Moj oče je bil »zakon« kot trener, tudi njegove stvari še danes 
vnašam v treninge. Se pa je namizni tenis zelo spremenil in 
moraš naprej, sicer te povozi čas. 

Ste bili raje igralka ali ste raje trenerka?
Vedno mi je bilo lažje, da sem igrala jaz. Čeprav moja 
zgodba z Darkom ni običajna zgodba trenerja in igralca. K 
meni je prišel, ko je imel šest let, tako da ga nisem vzgajala 
le igralsko, ampak tudi človeško. Pa z vsem spoštovanjem 
do njegovih staršev, sta fantastična in vesta, kako podpirati 
takega športnika. Vedno sta stala za njim. Ampak če si kot 
trener 200 dni na leto z njim … Z Darkom si včasih nič ne 
rečeva, pa oba veva, kaj misliva. Najina vez je čedalje globlja. 
Bom priznala: nisem cmerava oseba, ampak zaradi svojega 
»pingiča« sem jokala dvakrat, zaradi Darkovega pa enkrat. 

Vaša družina je povsem zaznamovana z namiznim tenisom. 
Malo pretiravamo, ampak ali doma v dnevni sobi sploh 
nanese beseda na kaj drugega?
Ko je šel sin na umetniško gimnazijo v Celje, mi je rekel, da 
je v naši hiši že preveč ping ponga. Ne grem se več. Ampak 
odvalil se mi je kamen od srca, ker bi težko preživljala, če 
bi še on živel v teh vodah. Ko stopite k nam v stanovanje, ni 
enega pokala, ene medalje, ničesar. Ping pong pa je ves 
čas na tapeti. 

Ste edina ženska med selektorji v moškem namiznem tenisu 
na svetu. Kako gledajo na vas, kako so v preteklosti, ko vas 

INTERVJU INTERVJU
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še niso tako dobro poznali? Kaj zviška? Zdaj si predsta-
vljamo, da po vseh uspehih le še s spoštovanjem …
Sem tak karakter, da povem tisto, kar imam za povedati. Ni 
važno, komu. Ko začneš s takšnim pohodom po Evropi in 
svetu, kot je to naredil Darko, ti tudi Kitajci izkažejo veliko 
spoštovanje. »Lahko prideta, kadar hočeta. Andreja, zate 
so vrata odprta, samo najdita si čas,« mi pravijo. Pri Kitajcih 
je tako: gledajo te, pa nič ne rečejo. Po tednu dni so prišli 
do mene in mi rekli, da tako ne gre. Da sem preveč v igri 
z njimi, hodim od mize do mize in preveč govorim. Kitajski 
trener pride, v ponedeljek pove, kaj je treba delati in gleda. 
Naslednji ponedeljek ponovi in do srede gleda, če gre na 
bolje. Če ne gre, igralce spodijo. Začela sem se smejati in 
rekla, da jih imajo oni na milijone, jaz pa samo pet. Če bi to 
naredila jaz, bi v mesecu dni ostala sama. Pred šestimi leti, 
ko smo bili na Kitajskem na pripravah, so mi minister za šport 
in njihova univerza dali ponudbo, da ostanem pri njih. Bila bi 
edini nekitajski trener na svetu. Dobila bi stanovanje, plačo, 
hrano, hodila bi na predavanja, predavala, delala, kolikor bi 
hotela. Če bi bila stara 25, bi v to šla, ker sem bila čez 50, pa 
ne. Od takrat niso več nikomur ponudili česa takega, zame 
pa je to bil kompliment, da nekaj delamo  prav. Sicer pa ja, 
tudi drugi trenerji po svetu me sprašujejo, kako kaj narediti, 
jaz pa njih. Dobro sodelujemo. 

Ste močna ženska, vaša kariera o tem pove vse. Nekaj pa 
tudi vaša reakcija, ko ste pred časom dobili tisto grozno 
diagnozo. Nekje smo prebrali, da ste potočili solzo ali 
dve, potem pa šli domov in isti dan na pedikuro. Definicija 
vašega karakterja?
Solzice sploh ni bilo. Bilo je tako, da sem dva meseca pred 
diagnozo postala čudno napihnjena. Sem alergik in sem si ob 
natrpanem urniku rekla, da bo verjetno kriva spomladanska 
utrujenost. Neko nedeljo bi morala leteti v Nemčijo, naprej 
v Hong Kong za deset dni, od tam za deset dni na Kitajsko 
in z Bojanom Tokićem še za deset dni na Japonsko. Jaz pa 
»zmatrana«. Doma imam vrt, delo v njem me sprošča. Takrat 
nisem nič »spacala« skupaj. Mož se je vrnil iz Bangkoka 
in mi na četrtek rekel, da je zdaj tega dovolj, naj grem k 
zdravniku. Ura je bila dve popoldan, pa sem rekla, greva, 

da dobim vsaj neke tablete, da preživim v Aziji. Opravim 
ultrazvok, okrog pol štirih pa me zdravnik objame in reče: 
»Andreja, kam bi vi morali iti? Nikamor. Jutri nazaj k meni, da 
vzamem še ene brise, v ponedeljek pa greste na onkološkega. 
Česa takega še nisem videl.« Ena bula je bila 26 cm dolga, 
15 cm visoka, nad njo je bila še 10-centimetrska. In okrog 
pet litrov tekočine v trebušni votlini. Bolelo pa nič. K sreči so 
najbolj nevarne metastaze ostale notri, še niso udarile ven. 
Prišla sem od zdravnika, mož me vpraša, kaj je, in rečem: rak. 
Skoraj je padel s klopi. Mama je bila še najbolj močna, Vesna 
je preklinjala v telefon, sin je loputal z vrati, mož sedel kot 
kup nesreče. Jaz pa sem še isti dan šla na pedikuro (smeh). 
Nič, v Ljubljani sem potem rekla zdravnici, da verjetno deluje, 
da sem močna, ampak naj odrežejo vse, »magari« vse bez-
gavke, četudi se bom morala zbuditi z vrečko. Naj odrežejo 
trikrat več, kot je treba. Samo na kemoterapijo naj me ne 
pošlje, to bi me uničilo. Operacija je trajala osem ur, dobila 
sem petdeset »klamf«. Potem mi sestra reče, naj se stuširam, 
da se bom počutila bolje. Seveda sem jo ubogala, nekako 
vstala in šla pod tuš. Naslednji dan pa je do mene prišla 
fizioterapevtka in rekla, da se bova učili, kako je treba vstati 
iz postelje. Skratka, naslednji dan sem dobila veselo novico, 
da je operacija uspela in smo rešili pravi čas. Zdaj grem 
naprej (trikrat potrka po lesu).

Ste pa potočili solzo, ko zaradi okužbe s koronavirusom tik 
pred zdajci niste mogli na svetovno prvenstvo …
Takrat sem jo pa res. Bilo je dan in pol pred odhodom, pozi-
tivna sem bila na zadnjem PCR testu. Darko me je poklical in 
vprašal, če ima sploh smisel, da gremo. Rekla sem, da gredo 
in bodo speljali to sami. »Ima smisel, da grem jaz? Bil sem 
največ v kontaktu z vami. Kaj pa če meni pokaže pozitiven 
izvid?« me je vprašal, kar je bilo smiselno. Naslednji dan me 
je vprašal, kaj bi jaz naredila. Rekla sem mu: »Saj veš, da jaz 
bi šla.« In je šel, hvalabogu so odigrali, kot je treba. Darko 
mi je govoril, da bi bilo še bolje, če bi bila jaz zraven, pa 
sem mu odgovorila, naj neha nabijati (smeh). Jaz pa sem 
bila deset dni tako uboga … Samo spala sem, komaj lezla 
po stanovanju. Ker sem astmatik, so mi dali antibiotik in sem 
mislila, da bom umrla …

Ampak vseeno ste prek videoklica sodelovali na turnirju, 
pomagali fantom … 
Takrat sem začela malo prihajati k sebi, Kitajci pa so mi omo-
gočili »online coaching« (spletno trenerstvo). Lepo, kapo dol, 
tudi za njihovo podobo v medijih je bilo dobro. Saj veste, 
Andreja Ojsteršek, ženska trenerka jim pomaga, čeprav je 
morala ostati doma. Lepo se sliši. Zdaj mi sicer vsi pravijo, 
da se je hvala bogu zgodilo dan in pol prej, ker če bi se 
tam, bi bila še dolgo tam. Poznam kar nekaj primerov, tam 
pri njih res ni normalno glede covid ukrepov. Ko se je covid 
začel, sem bila tam in bilo je grozno. Vsi v skafandrih, ves 
čas te »špricajo«, potem 14 dni popolne karantene … Da se 

ti zmeša. Sem si rekla, da če sem to preživela, sem pa res 
trden karakter. 

Povejte nam o olimpijskih igrah, bili ste na dvojih. V Londonu 
2012 z Italijankami in v Tokiu lani s Slovenci. 
Še ene, upajmo, potem pa res v penzijo (smeh). Bistvena 
razlika je bil covid. Pri Japoncih gre vse na sekundo točno, vse 
gre po protokolih. Izgleda lepo, ampak bilo je kar žalostno 
brez publike. Na koncu vrhunski rezultat, vseh, ne le Darka. 
Premagal je japonskega čudežnega dečka Harimota in od 
tam je ena anekdota … Nikjer nisi smel kaditi, smo pa trenerji 
našli nek kot in plastenko vode, v katero smo metali ogorke. 
Pri tretjem dimu sta bila vedno dva policista zraven in nas 
pregnala. Ko je Darko premagal Harimota, grem skozi dvo-
rano za trening, tam pa vsi stojijo mirno. Nisem vedela, kaj 
se je dogajalo. Ko grem mimo, se mi vsi klanjajo. Pa sem si 
rekla, da če so že vsi tako prijazni, grem pa ven na cigareto. 
Grem, prižgem, kadim in prideta dva policista. Rečem jima: 
»Saj bom ugasnila.« Onadva pa le stojita, me gledata, eden 
od njiju pa reče: »Harimoto!« Pustila sta me, da v miru skadim 
(smeh). So pa povedali, da ko je bila odigrana zadnja točka, 
so na televiziji po vsej Japonski zapisali: Harimoto izgubil 
proti Jorgiću. Seveda so vsi vedeli, zato pa sem lahko kadila 
(smeh). 

Bi Darkov dosežek v Tokiu izpostavili kot vaš največji v tre-
nerski karieri?
Med osem na olimpijskih igrah je najboljši rezultat, ampak 
drugo mesto na evropskem prvenstvu tudi ni zanemarljivo. 
To so bile njegove prve olimpijske, na katere je šel po dober 
rezultat, na naslednjih bodo že pritiski, ker bo to moral braniti. 
Pa imava z Darkom višje cilje, olimpijsko medaljo. Pred EP pa 
sva si ob vseh njegovih uspehih upala napovedati, da bova 
blazno razočarana, če ne bo kolajne. Sploh ker je štiri, pet 
mesecev prej osvojil turnir najboljših 16 evropskih igralcev. 
Zgodbo sva morala peljati malo drugače, s tem pritiskom je 
moral živeti. Do prihoda v München je bilo vse super. Malo 
sem ga celo provocirala, kako je s psiho, ker mene je kar 
stiskalo, on pa se je delal junaka. V Münchnu na prvem tre-
ningu pa mi reče, da ne ve, kaj drži v rokah. Začel se je krč, 
ki ni popustil. Do srebra je prišel, ne da bi odigral, kot zna. 
Je pa odigral taktično in v glavi tako močno, da je tudi z ne 
tako kakovostno igro v vrhu Evrope. No, tam, ko je prišlo do 
medalje, sem spustila eno solzo. Pa še v garderobi sem se 
zjokala zaradi togote, ker nisva zmagala v finalu. Imela sva 
1 : 0 v nizih in 8 : 4. Hotela sem vzeti time-out, pa mi je rekel: 
»Andi, ne, imava to.« Potem se je obrnilo … 

Aha, to so bile vaše solze zaradi Darkovega ping ponga, 
kaj pa je izzvalo solze zaradi vašega ping ponga, ki ste jih 
omenili prej?
Ko sva z Vesno igrali jugoslovansko prvenstvo v dvojicah in 
izgubili tekmo za finale. Vesna je bila močna v glavi, bolj 

kot jaz, sploh se ni veliko sekirala. Jaz pa sem bila vsa objo-
kana. No, prvič sem se zjokala povsem na začetku svoje 
kariere. Bila sem skoraj čudežni otrok. Igrati sem začela 
pri dvanajstih letih, pri petnajstih sem bila tako v mladinski 
kot članski reprezentanci Jugoslavije. Še vedno pa sem bila 
»lufter«. Imeli smo državno prvenstvo v Dugi Resi, bila sem 
prva nosilka, glavna favoritka. Mislila sem si, da to bom pa 
že zmagala. Nisem, izgubila sem z igralko, ki je nisem videla 
nikoli prej in nikoli kasneje. Jokala sem še celo pot domov do 
Hrastnika, da sem potem še zbolela, tako sem bila izmoz-
gana. Takrat sem spoznala, da je treba stvari začeti jemati 
drugače. Žogica je tako majhna, danes si, jutri te ni. Moraš pa 
garati, to vedno povem svojim fantom. Če bi lahko zavrtela 
čas nazaj, bi danes vse spremenila. Bolj bi bila pridna, bolj 
bi poslušala, bolj delala, ne bi bila tak »lufter«. Povem jim, 
da jih bom vedno zalotila in tudi jih (smeh). 

Zaključiva s pogledom v prihodnost. Rekli ste, da boste šli 
v pokoj, ko bo Darko med desetimi na svetu. Zdaj je tam. 
Kaj zdaj reči – kaj bo moral Darko doseči, da vas pošlje v 
»penzijo«, če se malo pošalimo?
Nikoli ne reci nikoli, ker se ti potem najraje zareče. Kmalu 
bom 60, pa da ne bo na koncu res tako, kot se fantje zafr-
kavajo – da bom z njimi vsaj še do olimpijskih iger v Los 
Angelesu 2028. Pa nas boste preganjali s palčko. Ampak 
Darka usmerjamo tako, da bo najboljši ping pong igral pri 
svojih 27 ali 28 letih. Do takrat se mora učiti, dodajati v svoji 
igri. Je zelo pameten igralec, tudi sam zna razbrati veliko 
stvari. Kaj se bo zgodilo, ne vem, ampak ko si enkrat med 
najboljšimi desetimi, je možno marsikaj. Vedno pa se bo lahko 
obrnil name, bom njegov največji navijač in on to ve. Ajde, 
gremo najprej poskusit osvojiti kolajno na olimpijskih igrah!
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V Hrastniku je v soboto, 8. oktobra 2022, od 10. ure dalje 
potekalo drugo srečanje pihalnih orkestrov v organizaciji 
Steklarske godbe Hrastnik.

Pihalni orkestri so najprej nastopali ločeno po krajevnih 
skupnostih, in sicer: v KS Rudnik na tržnici, kjer so nastopili 
Steklarska godba Hrastnik, pihalni orkester Vaška godba 
Vrh nad Laškim in Pihalni orkester Alpina Žiri, v KS Dol pri 
Hrastniku, kjer je nastopila Rudarska godba Hrastnik, ter v KS 
Steklarna, kjer je nastopil Pihalni orkester Steklarna Rogaška. 
Po končanih nastopih v krajevnih skupnostih so vse godbe 
odšle na ploščad pred športno dvorano Dolanka, kjer jih je 
v imenu župana občine Hrastnik Marka Funkla pozdravil 
direktor KRC Hrastnik Miha Mirt.

Po predstavitvi vseh zbranih godb so nato vse skupaj odi-
grale štiri skladbe. Pri dveh so se jim pridružile tudi mlade 
mažoretke Steklarske godbe Hrastnik. Vodja Območne 
izpostave JSKD Trbovlje Blaž Rojko je vsem sodelujočim 
godbam podelil priznanja JSKD za sodelovanje na tem sre-
čanju pihalnih orkestrov.

Na zaključku prireditve se je predsednik Steklarske godbe 
Hrastnik Adi Zaletel zahvalil dosedanjemu dirigentu godbe 
Ivanu Medvedu za njegov izjemen prispevek k ohranjanju 
in utrditvi Steklarske godbe Hrastnik ter za neprecenljivo 
delo pri dvigu kvalitete in širitvi delovanja godbe. Hvala za 
vse, spoštovani dirigent Medo! Vodenje godbe je prevzel 
znan vrhunski glasbenik in dirigent več pihalnih orkestrov 
Jurij Cizej.

Srečanje pihalnih orkestrov pa sicer za godbo ni bilo edina 
dejavnost v jesenskem času. Jesenski del svojega programa 
je začela na mednarodnem srečanju pihalnih orkestrov v 
Fužinah pri Delnicah na Hrvaškem, kamor jo je domači 
pihalni orkester povabil na tradicionalno srečanje godb. Na 

Jasna Dvornik je Hrastničanka, ustvarjalka nakita, učiteljica, 
pisateljica in mentorica otroških gledaliških skupin. Leto 2022 
je zanjo prelomno, saj je izšla njena prva samostojna slika-
nica Zasavski čudež. 

Pravljica govori o treh vilah – Hrastici, Trbovčici in Zagorčici 
–, ki so ustvarile Zasavje. V zgodbi so tudi škrat Perkmandeljc 
in zasavske prvine, kot so Kum, Sava in premogovništvo. 
Pravljico je ilustrirala akademska slikarka Klara Šlenc, prav 
tako Hrastničanka, in likom vdahnila življenje. Tudi sicer je 
slikanica izključno plod Zasavcev – od lektorice, urednika do 
tiskarne … Da Zasavci držimo skupaj, kot je tudi zapisano v 
zgodbi, pa potrjujejo tri zasavske občine, ki so podprle izdajo 
knjige. Tako so jo hrastniški prvošolčki prejeli ob vstopu v šolo. 

Jasna je knjigo prvič predstavila na literarnem večeru v 
Knjižnici Antona Sovreta Hrastnik 19. maja 2022. Literarni 
večer je vodila Janja Urlep, za glasbeno spremljavo je pos-
krbela Lia Maksimovič. Septembra je v hrastniški knjižnici 
pravljico v okviru pravljičnega popoldneva predstavila še 
najmlajšim. Branju so sledile še ustvarjalne delavnice, saj se 
je Jasni pridružila Klara Šlenc. Izvedbo pravljičnih popoldne-
vov načrtujeta tudi v Trbovljah in Zagorju ob Savi.

Jasna je tudi mentorica gledališke skupine na OŠ Ivana 
Kavčiča, kjer se z učenci in učiteljico Marijo Ribič pripravljajo 
na nastop z gledališko igro Zasavski čudež.

V deževnem petkovem jutru oziroma skoraj sredi noči, 9. 
novembra 2022, smo se člani Prosvetnega društva Čeče – 
skupine Funšterc team Boben - Čeče odpravili na festival 
Slovenija v Slavoniji v Vinkovce na Hrvaško. Skupaj s še 19 
društvi iz Slovenije smo se udeležili prireditve Vinkovačke 
jeseni, ene največjih kulturnih manifestacij v Republiki 
Hrvaški, ki vsako leto privabi ogromno nastopajočih in 
obiskovalcev. Naš program je bil tako del uradnega pro-
grama prireditve, nastopi pa so potekali v petek in soboto v 
popoldanskem času na uradnem odru festivala v mestnem 
središču. V dopoldanskem času pa smo se odpravili na voden 
ogled mest Đakovo, Vinkovci in Vukovar.

Na festivalskem odru smo se v petek predstavili vsi nastopa-
joči in pozdravili z našimi gostitelji. Sledil je nastop prvega 
dela skupin z največ tremi točkami, ki so lahko skupaj trajale 
le 15 minut. V soboto se je predstavila druga polovica društev. 
Sodelovala so predvsem tamburaška društva, moški in ženski 
pevski zbori, folklorne skupine, pihalne godbe. Naše društvo 
je sodelovalo z dramskim delom, z našim skečem Knapuska 
culnga. Na vrsti smo bili zadnji. Postavili smo našo »kna-
pusko« kuhinjo, ki je med člani drugih društev in obiskovalci 
požela veliko zanimanja. Ko smo zaigrali naš skeč, smo od 
gledalcev prejeli bučen aplavz, smeh in komentarje ter pri 
mnogih obudili spomin na nekdanje čase. Razlagali smo 
imena in pomen različnih delov pohištva, različne izraze iz 
skeča, ki so značilni za naše narečje in »knapusko« govorico. 
V nedeljo smo se po ogledu mesta Vukovar odpravili domov 
in zaključili naše gostovanje v Vinkovcih na Hrvaškem.

Po besedah organizatorja festivala je ta predstavljal 
Slovenijo v malem. Bil je preplet najrazličnejših zvrsti kul-
ture, ki jo Slovenija premore. Preproste slovenske amaterske 
kulture, povezane v kolaž odličnosti, ki ga težko srečamo na 
slovenskih odrih.

Srečanje pihalnih orkestrov v Hrastniku

Z ljubeznijo do glasbe in stekla

Zasavski čudež Jasne Dvornik

Funšterc team s Knapusko 
culngo v Slavoniji

Avtor: Adi Zaletel  •  Foto: arhiv godbe

Avtorica: Ana Černuta Deželak  •  Foto: Simon Tanšek/osebni arhiv

Avtorica: Karolina Senčar  •  Foto: arhiv društva

KULTURA KULTURA

povabilo Godbe na pihala PGD Lovrenc na Pohorju so se ob 
njihovi 90-letnici 10. septembra udeležili tudi mednarodnega 
srečanja pihalnih orkestrov. 13. in 15. septembra so skupaj z 
mažoretkami sodelovali na tržnici hrastniških društev v orga-
nizaciji OŠ NHR Hrastnik na Logu in na Dolu pri Hrastniku. 
15. oktobra pa so sodelovali še na proslavi ob vseslovenskem 
srečanju društev za preprečevanje osteoporoze v Hrastniku, 
kjer so nastopile tudi mažoretke.

S predstavo Fantovščina smo vstopili v letošnjo abonmajsko 
sezono. Na odru Delavskega doma Hrastnik so 25. oktobra 
2022 hudomušni Sašo Stare, navihani Žan Papič in zabavni 
Gašper Bergant delili nasvete za samske, pa tudi tiste, ki so 
že v zvezi. Obiskovalke in obiskovalce so nasmejali s svojimi 
pogledi na življenje, partnerstvo, propadajoče zveze … 

KRC Hrastnik je za letošnjo sezono v sklopu gledališkega 
abonmaja za odrasle pripravil pet predstav. Poleg že ome-
njene bodo na ogled še:
• Ljubezen, strast in grdi puloverji (Šentjakobsko gledališče 

Ljubljana)
• Vse zastonj! Vse zastonj! (Prešernovo gledališče Kranj)
• Laponska (Gledališče Koper)
• Realisti (SNG Nova Gorica)

Vabljeni, da se nam pridružite na prijetnih gledaliških večerih.

Bili smo na Fantovščini
Avtor: KRC Hrastnik

Ana Kaluder je nadobudna Hrastničanka in maturantka celjske 
Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko, od letošnjega 
leta pa tudi avtorica. Pred kratkim je namreč luč sveta ugledal 
njen knjižni prvenec – fantazijski roman Skrivnostno morje.

O čem želi pisati, je vedela že dolgo, da je segla na področje 
fantazije, pa tudi ni presenečenje, saj so ji od nekdaj blizu fan-
tazijski filmi in knjige. Glavno vlogo je tako namenila devetletni 
deklici Camille, ki že od malih nog čuti posebno povezanost z 
morjem, razlog pa se skriva v tem, da je pol človek, pol sirena. 
S kopnega tako odide k sirenam, a po letih življenja v morju so 
Camilla in njeni prijatelji zaradi onesnaženja in človekovega 
vpliva na življenje v morju prisiljeni oditi na kopno. In tu se 
pravi zaplet šele začne.

»Za sirene kot glavne osebe v knjigi sem se odločila, ker je 
morje zares skrivnostno in ne vemo, koliko neodkritega je 
še tam spodaj. V vsaki od treh zgodb so sirene izpostavljene 
novim izzivom in prav to jim pomaga, da bolje spoznajo sebe 
in svoje sposobnosti, kar naredi mnoge preobrate in zanimi-
vosti v knjigi,« pove avtorica. 

Sirene pa v slovenski literaturi sicer niso pogost lik. »V sloven-
ščini nimamo ravno veliko fantazijskih del z omembe vredno 
vlogo siren. Če sem pošten, takšnega dela sploh ni,« je ob 
izidu knjige dejal predsednik Celjskega literarnega društva 
Bojan Ekselenski.

Izšel knjižni prvenec mlade 
Hrastničanke Ane Kaluder

Avtorica: Mateja Jecl  •  Foto: osebni arhiv
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Najprej sončna, kasneje pa malo oblačna sobota, 12. 
novembra, je bila nadvse primerna za druženje in nekoliko 
drugačno doživetje ob koncu tedna. Dolga stoletja je življenje 
slovenskega kmeta teklo od pomladi do jeseni, od setve do 
žetve, po ustaljenem redu in spoštovanju starih postav, ki 
jih je ded predajal sinu in sin vnuku. Šege so se prenašale iz 
roda v rod, zato smo se v Zvezi kulturnih društev Hrastnik in 
hrastniških kulturnih društvih odločili, da skupaj podoživimo 
majhen del jesenskih običajev.

Najpomembnejše jesensko slavje je seveda martinovo, ki 
ga praznujemo 11. novembra. Njegove korenine segajo v 
pogansko preteklost, ko so se poganski predniki zahvaljevali 
bogovom za dobro letino, hkrati pa prosili za obilje v prihod-
njem letu. Značilne šege in navade pa so bile in so še ličkanje 
koruze, luščenje fižola, sušenje in hramba orehov, priprava 
sadja pred stiskanjem oziroma »prešanjem« … 

Po lanski zmagi na izboru Cityband 2021 je tu zdaj tudi 
videospot prve avtorske skladbe skupine Pižoni, Rumena 
soba. To je prostor, kjer vas čaka povsem nov svet, pravijo 
v besedilu, obenem pa dodajajo, da vas čaka tudi popol-
noma prenovljena glasbena identiteta skupine. Po nekoliko 
mehkejših »jazzy« začetkih je Pižone (narečno golobe) v 
zadnjem letu zaznamoval precej udarnejši glasbeni slog. 

Pižoni so šestčlanska zasedba mladih glasbenikov, zbranih z 
vseh vetrov. Skoraj vsi so klasično glasbeno izobraženi in tako 
ali drugače povezani z Zasavjem. Navdih za ime so dobili pri 
golobih (angleško pigeon, izgovarjava pidžǝn), ker njihovo 
gibanje med hojo (zibanje glave naprej in nazaj) spominja 
na »groovanje«.

Martinovo s hrastniškimi 
kulturnimi društvi 

Koncert skupine Pižoni in 
premiera videospota Rumena 
soba

Avtor: ZKD Hrastnik  •  Foto: Fotosekcija KD Svoboda Dol

Avtor: MJ  •  Foto: Aleš Žnidaršič, arhiv skupine

Člani Prosvetnega društva Čeče so postavili pravo rudarsko 
kuhinjo – mizo z orehi, »metergo« s fižolom, pa tudi lesen loj-
trski voz s koruzo in korenjem ter prikolico s prešo so pripeljali. 
Prikazali so, kaj in kako se je dogajalo v jesenskem obdobju, 
ob »sprehodu« po jesenskih opravilih pa so igrali, plesali in 
peli Ženski pevski zbor KD Svoboda Dol, KD plesna skupina 
zasavski country, Moški pevski zbor Svoboda Hrastnik ter 
steklarska in rudarska godba. Seveda nista manjkala pečen 
kostanj in novo mlado vino, ki sta bila namenjena pokušini 
za vse obiskovalce in nastopajoče.

Poleg članov že omenjenih društev je pri pečenju kostanja 
pomagalo tudi Turistično društvo Hrastnik oziroma njegova 
člana Cvetka in Ivo. Prireditev, ki sta jo vodila Klavdija Korošec 
iz Društva Rast in predsednik ZKD Hrastnik Aleš Laznik, so 
fotografsko ovekovečili člani Fotosekcije KD Svoboda Dol. Ob 
pregledovanju fotografij bomo lahko še kdaj kasneje obujali 
spomine na ta zabaven, prijeten, pa tudi poučen dogodek.

Od prvih glasbenih začetkov leta 2018, ko so igrali predvsem 
priredbe, so se v zadnjem letu posvetili ustvarjanju lastnih 
avtorskih skladb, instrumentalnemu jedru skupine pa se je 
pred kratkim pridružila še nova pevka Klara Tiselj. Poleg nje 
skupino sestavljajo še Peter Jeretina (vokal, kitara), Špela 
Pokorn (vokal, kitara), Anže Zaveršnik (vokal, klaviature, 
saksofon), Matija Mervič (bas kitara) in Luka Jeraj (bobni). 

Na koncertu, ki so ga pripravili 4. novembra 2022 v Delavskem 
domu Hrastnik, so predstavili sedem avtorskih skladb, ki se 
sprehajajo od pop in hard rocka do metala, mestoma fusi-
ona. »Pižoni smo se po malce nežnejših začetkih v zadnjem 
letu preselili k bolj trdim rokovskim tonom. Najbrž zato, ker je 
naš pižonček v teh nekaj letih odrasel ter dozorel in na krilih 
prijateljstva poletel v čist’ drug svet, kar je presenetilo tudi 
nas same,« je povedal klaviaturist skupine Anže Zaveršnik. 

Poleg avtorskih skladb so v dobro uro dolgem repertoarju 
obiskovalcem postregli tudi s priredbami nekaterih znanih 
pesmi, na koncertu pa je bil predpremierno predvajan tudi 
čisto svež videospot za pesem Rumena soba, pod katerega 
se je kot režiser podpisal Amadej Hercog. Teden dni kas-
neje je sledila še premiera videospota na njihovem YouTube 
kanalu, kjer je v le tednu dni zbral že več kot 1600 ogledov. 

Avtorica je knjigo razdelila na tri zgodbe, vsaka od njih pa 
predstavlja novo generacijo Camilline družine, nove težave 
in mnoge skrivnosti podvodnega sveta, za katere še sirene 
niso vedele. V zgodbo uspešno vplete tudi medvrstniško 
nasilje, najstniško hrepenenje po ljubezni z uresničljivo nežno-
stjo in romantiko, prijateljstvo, socialno povezanost in celo 
podjetništvo.

To, da lahko kot srednješolka v rokah drži svojo knjigo, ji 
pomeni veliko. »Za izdajo knjige se moram predvsem zah-
valiti moji profesorici iz srednje šole Metki Hojnik Verdev, Vesni 
Žnidar ter ravnateljici Saši Silovšek, ki so se za izdajo moje 
knjige zelo angažirale ter mi pomagale s tiskom in celotno 
izdajo,« doda Ana. 

In kakšni so Anini načrti za prihodnost? Poleg tega, da je jeseni 
postala študentka, že razmišlja tudi o novi knjigi, ki pa ne bo 
fantazijski roman, temveč – kot nam razkrije – kriminalka. Bo 
Tadej Golob dobil naslednico?
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KULTURA KULTURA

V galeriji Delavskega doma Hrastnik je bilo 2. septembra 
2022 odprtje razstave slik in fotografij slepih in slabovidnih 
avtoric in avtorjev z naslovom Onkraj svetlobe.

Med slepimi in slabovidnimi imamo slikarje, pesnike, pisate-
lje, glasbenike, igralce, pevce, fotografe. Svojo ustvarjalnost 
predstavljajo po Sloveniji in svetu. Presek tega, kaj slikajo, 
smo lahko videli na razstavi. 

In kako slikajo? Različno. Pomagajo si s povečevalnimi 
lupami. S fotografijami, na katere narišejo mrežo. Po spo-
minu. Delajo skice v razmerju 1 : 1. Glede na pešanje vida si 
prilagodijo tematiko in tehniko. S konturo si omejijo in raz-
delijo prostor na platnu. Rišejo, ko je v ateljeju ali na prostem 
veliko svetlobe. Svetloba mora padati pod pravilnim kotom. 
Tube z barvami si označijo. 

Razstava je plod neizmerne volje in energije. Vseh 21 raz-
stavljavcev je dokazalo, da so enakovredni ustvarjalci 
polnočutnim ljudem. 

Onkraj svetlobe
Avtor: KRC Hrastnik  •  Foto: MJ

V galeriji Delavskega doma Hrastnik je Zoran Klemen v okto-
bru postavil razstavo partizanskega tiska – tiskovin, plakatov, 
brošur … –, ki ga je ob koncu vojne odnesel s seboj domov. Kot 
mladenič je odšel v partizane in pristal v Beli krajini oziroma 
Bazi 20 v Kočevskem rogu, v tiskarni. 

Zoran Klemen je tam najprej zbiral črke, kasneje pa je bil 
strojnik v partizanski tiskarni. Tiskali so vabila, plakate in 
časnike Ljudska pravica, Slovenski poročevalec, Naša vojska, 
Toti list in celo Naša žena.

Razstavo so si poleg drugih obiskovalcev ogledali tudi učenci 
OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik in PŠ Dol pri Hrastniku 
ter dijaki STPŠ Trbovlje. Lepo je, da je bil mladim omogočen 
vpogled v zgodovino medvojnega dogajanja, z obiskom 
razstave in postavljanjem vprašanj pa so pokazali, da jih 
naša zgodovina zelo zanima. 

Razstava partizanskega tiska
Avtor: KRC Hrastnik

V ponedeljek, 19. septembra 2022, se je v galeriji Delavskega 
doma Hrastnik zbrala prijetna družba domačinov in gostov, 
da bi proslavili 40-letnico delovanja sekcije ročnih del 
Društva upokojencev Hrastnik.

V uvodnem pozdravu sta predsednica društva Branka Skaza 
Roglič in vodja sekcije Ida Baloh povedali, da se je v Društvu 
upokojencev Hrastnik pred 40 leti začela lepa zgodba, ki 
traja, se razvija in nas bogati še danes. To zgodbo pletejo, 
šivajo in razvijajo Marjetice, ki so združene v sekciji ročnih 
del.

Da so prave mojstrice svoje ustvarjalnosti in potrpežljivosti 
ter se znajo tudi poslušati in imeti lepo, pove tudi to, da so v 
teh štirih desetletjih bogatile in širile prepoznavnost našega 
društva na premnogih razstavah ročnih del in delavnicah 
ter se uspešno vključevale tudi v rokodelske skupine v okviru 
ZDUS.

S svojimi izdelki izkazujejo veliko srce, saj jih podarjajo prav 
tistim, ki jih najbolj potrebujejo – pletene nogavice za sta-
rejše v Domu starejših Hrastnik, copatki za novorojenčke v 
trboveljski porodnišnici, zaščitne maske za starejše ter rožice, 
srčki in voščilnice za starejše v programu Starejši za starejše.

Vse to je tudi razlog tako številčne udeležbe na otvoritvi raz-
stave ob 40-letnici delovanja, ki je bila posvečena ravno 
rožicam v vseh mogočih barvah, materialih in oblikah. 
Spoštovanje njihovemu delu so izkazali tudi gostje: župan 
Hrastnika Marko Funkl, predsednik PZDU Janez Malovrh, 
predsednica KZK ZDUS Zdenka Bevc Škof, direktor Doma sta-
rejših Hrastnik Drago Kopušar, predsednik Društva invalidov 
Hrastnik Rajko Žagar in predstavnica Društva upokojencev 
Litija Milena Dimec.

Odprtje razstave pa so s svojo radoživostjo, iskrenim pogle-
dom, pesmijo in plesom popestrili naši najmlajši.

40 let Marjetic
Avtorica: Jerica Laznik  •  Foto: MJ

Društvo slovenskih pisateljev je letos organiziralo 37. med-
narodni literarni festival Vilenica, ki je potekal med 6. in 11. 
septembrom 2022. Enega izmed štirinajstih dogodkov v živo 
je tudi letos gostil Hrastnik, odvil pa se je 7. septembra v 
Kompresorski postaji.

Gost hrastniškega dogodka je bil velenjski pesnik, pisatelj in 
urednik Ivo Stropnik, ki je doslej objavil že 18 knjig. Ob leto-
šnjem vileniškem geslu Evropa se širi in krči – Kako daleč je 
dom? se je o temi begunstva, vprašanju jezika, osrednjega 
orodja pisateljevanja, ter problemih prilaščanja novega 
jezika, ohranjanja spomina, zgodb in izkušenj preteklosti z 
gostom pogovarjala Simona Solina.

Literarnemu dogodku je poseben čar dodala lokacija, saj je 
potekal v starem rudniškem objektu nekdanje kompresorske 
postaje. 

Po petih mesecih napornega dela in velikem denarnem 
vložku se je KUD Veter preselil v obnovljene prostore v kleteh 
Muzeja Hrastnik in začel spet aktivno delovati. Iz starih pro-
storov v objektu nekdanjega vrtca »pri Rošu«, v katerih so 
delovali 15 let, so se morali izseliti, saj je bil objekt zaradi 
gradnje novega stanovanjskega bloka predviden za rušenje.  

Kot nadomestno lokacijo za pisarno društva jim je občina 
našla prostor na naslovu Novi log 2, medtem ko je bila izbira 
večjega prostora za vaje orkestra in studio precej težka. Po 
pregledu več možnosti in posvetu z občino so se člani društva 
odločili, da s pomočjo občine in donatorjev uredijo prostore 

Kako daleč je dom?

KUD Veter v novih prostorih

Avtor: MJ  •  Foto: arhiv društva

Avtor: SF

v kleteh Muzeja Hrastnik. Za to ureditev so člani društva pri-
spevali več kot 500 ur prostovoljnega dela, saj je bilo zaradi 
večletne neuporabe prostora precej dela. 

A zdaj so v društvu že pripravljeni na nove izzive, vaje, 
nastope, glasbene delavnice in snemanja. Ob tej priložnosti 
se za pomoč zahvaljujejo občini in vsem donatorjem ter 
vabijo vse mlade in stare, da se jim pridružijo v glasbenem 
ustvarjanju.

Skupino Mozaik sestavljajo slikarke, ki jih druži prijateljstvo, 
učenje, odkrivanje svoje ustvarjalnosti in doseganje zas-
tavljenih ciljev.

Svoja likovna dela so Vesna Babič, Andrejka Erman, Majda 
Hribar, Mira Jurančič, Majda Prišel, Ruža Sihur, Marjeta 
Tomažin, Janja Vrbnjak in Joža Zornik postavile na ogled v 
galeriji Delavskega doma Hrastnik. Odprtje razstave je bilo 
8. novembra 2022, kulturni program pa so popestrili člani 
Moškega pevskega zbora Svoboda Hrastnik. 

Likovna skupina se je od jeseni 2019 tedensko sestajala v 
prostorih Mladinskega centra Hrastnik pod vodstvom novega 
mentorja, akademskega slikarja Toplice Ignjatovića.
Skupina je sprejela nove izzive, nekoliko drugačno, a tudi 
zanimivo vodenje in učenje v različnih tehnikah slikanja. 
Pridobljena predhodna in na novo osvojena znanja so sli-
karkam uspešno pomagala pri samostojni likovni govorici 
in izražanju svojih občutij. Z razstavo so slikarke prikazale 
delček vsega, kar je nastajalo v zadnjih letih.

V družbi likovnic 
iz skupine Mozaik 

Avtor: KRC Hrastnik  •  Foto: arhiv zavoda
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SION

Občina Hrastnik je lansirala priročno 
mobilno aplikacijo SiON, ki je name-
njena vsem občankam in občanom 
ter ponuja izboljšano, lažje in hitrejše 
obveščanje o dogajanju v Hrastniku. 
Na pametni telefon uporabnikov pri-
naša naslednje uporabne vsebine:
• Uporabni kontakti: hiter dostop do 

občinskih in z občino povezanih 
kontaktov ter kontaktov podjetij in 
storitev, ki jih redno ali občasno 
potrebujete.

•  Novice in druge aktualne objave: 
potisna obvestila o zaporah cest, 
pitni vodi, lokalnem utripu, dogod-
kih, slovesu občanov …

•  Prireditve in dogodki: pregled špor-
tnih, zabavnih, kulturnih dogodkov 
in prireditev.

•  Turistične znamenitosti: izleti in poti, 
kulinarika, prenočišča, promocijski 
video in druge turistične vsebine o 
občini.

•  Razpisi in investicije: informacije 
o občinskih, državnih in evropskih 
razpisih ter financiranju.

Aplikacija SiON je preprosta za upo-
rabo in omogoča tudi povratno 
komunikacijo med občani ter župa-
nom in njegovimi sodelavci. Na voljo 
so ankete, prek katerih lahko vsak upo-
rabnik izrazi svoje mnenje o določeni 
temi, ter oddaja predlogov in prijav. 
Občani lahko prek aplikacije obve-
stite občinsko upravo o poškodovani 
infrastrukturi, nasmetenih območjih, 
ljudeh v stiski, izgubljenih živalih itd. 
Pri tem lahko dodate tekstovni opis, 
fotografije in geolokacijo. Poleg tega 
lahko oddate ideje in predloge, kako 
izboljšati lokalno okolje. 

Navodila za namestitev aplikacije: 
1.  Naložite aplikacijo SiON kje, kam, 

kdaj in zakaj. Uporabniki pamet-
nih telefonov Android jo najdete v 

Občanom Hrastnika po novem na voljo 
mobilna aplikacija za hitrejše in lažje obveščanje

Avtorica: Lara Jerkovič/ekipa SiON •  Foto: Lara Jerkovič/ekipa SiON

trgovini z mobilnimi aplikacijami 
Google Play, uporabniki telefonov 
iOS v trgovini App Store in upo-
rabniki telefonov Huawei v trgovini 
AppGallery.

2.  Ob odprtju aplikacije kliknite na 
okence »Izberi občino« in poiščite 
občino Hrastnik. 

3.  Kliknite na zvezdico ob napisu 
»Hrastnik«. Aplikacija vas vpraša, 
ali dovolite prejemanje obvestil. Če 
želite prejemati potisna obvestila 

(zapore cest, vabila na dogodke ...), 
izberite možnost »Da« ali »Allow«. 
Nastavitve glede prejemanja 
obvestil lahko v aplikaciji spremi-
njate tudi kasneje.

4.  V zavihku »Domov« najdete vse 
rubrike z informacijami.

5.  V zavihku »Moj SiON« in podzavihku 
»Moje občine« lahko dodate še katero 
drugo občino poleg Hrastnika, če kli-
knete na »Hrastnik«, pa spreminjate 
nastavitve za prejemanje obvestil. 
Lahko označite, katera obvestila 
želite prejemati in katerih ne.

6.  V zavihku »Sporočila« boste po pre-
jemu potisnih obvestil lahko videli 
tudi sporočila oziroma obvestila, ki 
ste jih prejeli v preteklosti. 

Prav vsi si želimo, da bi bili župani 
in občinska uprava ves čas v nepo-
srednem stiku z vsemi krajani. Na ta 
način lahko skupaj oblikujemo rešitve, 
ki izboljšujejo naše lokalno okolje. 
Moderna tehnologija, ki jo prinaša 
slovenska inovacija SiON, je zdaj dos-
topna vsem, ki živite in delate v naši 
občini ali pa ste kako drugače pove-
zani z njo.

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

Eden od izbranih projektov, uvrščenih v Dogovor za razvoj 
Zasavske razvojne regije, ki sta ga maja 2018 podpisala 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS in Razvojni 
svet zasavske regije, je Odvajanje in čiščenje odpadne vode 
v porečju Save – Občina Hrastnik. Izvajalec gradbenih del 
je podjetje AGM Nemec, dela so v polnem teku. 

Cilj projekta je zmanjšanje emisij v vodi z izgradnjo infra-
strukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod 
in s tem izpolnjevanje zahtev Direktive o čiščenju komunalne 
odpadne vode. Občina Hrastnik bo z dobrimi petimi kilometri 
na novo zgrajenega kanalizacijskega omrežja in dodatnima 
fekalnima črpališčema dosegla 98-odstotno priključenost 
na javno omrežje.

Dobra 2,2 milijona evrov vreden projekt bo v višini 1,8 milijona 
evrov finančno pokrit iz naslova Evropske unije in Republike 
Slovenije, preostanek pa iz občinskega proračuna.

Izgradnja sekundarne kanalizacije trenutno poteka na 
območju Veličkove ceste in na Poti Josipa Brinarja. Gradnja se 
bo v letošnjem in prihodnjem letu nadaljevala še na območju 
Novega loga in na Cesti padlih borcev. 

Z izgradnjo infrastrukture do 
zmanjšanja emisij v vodi

Avtor: TS •  Foto: arhiv občine
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OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

Vodovodni sistem Spodnji in Zgornji Kal je bil zgrajen v 50. 
letih prejšnjega stoletja, oskrboval pa se je iz zajetij, ki ne 
izpolnjujejo osnovnih tehničnih in higienskih minimumov, zato 
je bila voda biološko in kemično neustrezna. Nezadostna 
je bila tudi izdatnost, zato je vode v sušnih obdobjih pri-
manjkovalo, za uporabo v prehranske namene pa jo je bilo 
treba prekuhavati. Vodovodni sistem je deloval popolnoma 
brez avtomatike, prav tako ni bilo urejeno vodovarstveno 
območje in določen režim. Celoten sistem je bil neustrezen, 
zato je bila za zagotovitev zdravstveno ustrezne pitne vode 
občanom na tem območju nujna rekonstrukcija obstoječega 
in izgradnja novega sistema.

»Leta 2018 smo začeli s prvo fazo gradnje, ki je obsegala 
ureditev zajetij vodnih virov Jerebičnik in gradnjo novega 
vodovodnega omrežja cevovodov v dolžini 572 m. Dela 
so bila končana v letu 2019. V drugi fazi je bilo zgrajeno še 

2. novembra 2022 je bila v Uradnem listu RS (št. 139/2022 
z dne 2. 11. 2022) izdana Uredba o spremembah in dopol-
nitvah Uredbe o državnem prostorskem načrtu za cesto 
G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske 
Toplice–Zidani Most–Radeče. To pomeni, da je Zasavje po 
dolgih letih usklajevanj in priprav končno pred izgradnjo 
ceste Hrastnik–Zidani Most. Sprejetje državnega prostor-
skega načrta je izjemnega pomena, saj ima Direkcija RS za 
infrastrukturo izpolnjene vse pogoje za začetek priprave na 
gradnjo državne ceste.

V občini Hrastnik in hkrati celotni zasavski regiji pričakujejo 
od Vlade RS, da bo izgradnja ceste Hrastnik–Zidani Most na 
prioritetnem seznamu investicij, ki bodo pomembno pripo-
mogle k razvoju gospodarstva celotnega Zasavja in dvigu 
kakovosti življenja v občinah.

Ob tem je župan občine Hrastnik Marko Funkl izrazil zado-
voljstvo nad tem, da je ta – sicer predolgo trajajoč – proces 
končno zaključen in da ima ta skupni regijski projekt ob pri-
merni državni politični podpori veliko realnejše izvedbene 
časovnice. Hkrati je izrazil željo, da se gradnja prične naj-
kasneje v začetku leta 2024 in zaključi do konca mandata 
te vlade.

Občina Hrastnik daje velik pomen varnosti najranljivej-
ših udeležencev v prometu – otrok in pešcev, saj statistike 
kažejo, da ti predstavljajo skoraj polovico vseh smrtnih žrtev 
v prometu. Pri načrtovanju šolskih poti občina tako nenehno 
išče rešitve za zagotavljanje še večje varnosti, pri čemer se 
opira na smernice Direkcije RS za infrastrukturo. Septembra 
sta se tako merilnikom hitrosti pridružili dve novosti, in sicer 
nova urbana oprema in arhitekturno oblikovanje prometnih 
površin ter prvi prehod za pešce s tridimenzionalnim optič-
nim učinkom. Namen novosti je voznike na prijazen način 
opozoriti na omejitev hitrosti oziroma prisotnost otrok kot 
ranljivih udeležencev v prometu.

Zaključena druga faza 
investicije na Kalu

Izgradnja ceste 
Hrastnik–Zidani Most

Varno na cesti

Avtor: OH  •  Foto: arhiv občine

Avtor: OH

Avtorja: AV, MJ  •  Foto: MJ
črpališče in urejen priklop na elektroomrežje. Vlaganja v 
prvi dve fazi znašajo približno 200 tisoč evrov,« so sporočili 
s hrastniške občine. 

A projekt še ni zaključen, saj bo v prihodnjih letih treba urediti 
še objekte vaškega vodovodnega sistema za zagotovitev 
kompatibilnosti oskrbe iz novozgrajenega sistema in vzpo-
stavitev možnosti avtomatiziranega delovanja.

Arhitekturno oblikovanje prometnih površin
Pomembno je, da cestno okolje voznikom sporoča, da so v 
bližini šole ali vrtca, zato da se posebna pozornost in zave-
danje voznika usmerita v to, da je treba na takšnem cestnem 
odseku voziti v pripravljenosti na zaviranje, saj lahko šolarji 
nenadoma stopijo na cesto. »Na mednarodni ravni so opravili 
veliko poskusov, da bi ozavestili voznike in zmanjšali hitrost 
pri vožnji blizu šole ali kakšnega drugega objekta, kjer so 
otroci. Toda slovenske smernice za varnejšo pot v šolo to 
temo obravnavajo na najbolj napreden in inovativen način 
ter predlagajo arhitekturno-urbano opremo za vzbujanje 
pozornosti, ki je vidna od daleč in ima toplo čustveno kom-
binacijo, povezano s šolarji. Rezultat je edinstven in zelo 
učinkovit sklop arhitekturno-urbane opreme, ki lahko skupaj 
usmerja voznike in večinoma avtomatiziran program vožnje 
spremeni v zavestno umirjanje,« so ob predstavitvi inovativno 
oblikovanih površin povedali na hrastniški občini. 
 
Zaradi kombinacije barv, velikosti naprav, grafične jasnosti 
in spremenljivosti kombinacije teh elementov nastane učin-
kovito orodje za zmanjševanje števila napak pri vožnji in 
verjetnosti nastanka nevarnih situacij. »Še posebno učin-
kovita je kombinacija večjega znaka z dvema otrokoma, 
barvnih varnostnih količkov in oznak na cesti, ki vzbujajo 
pozornost in skrbijo za zmanjšanje hitrosti.«

3D prehod za pešce
Druga novost pa je prvi prehod za pešce s tridimenzionalnim 
optičnim učinkom. Ta je dosežen z barvami in vzorcem, ki 
ustvari optično prevaro, zaradi katere voznik misli, da je pred 
njim lebdeča fizična ovira, in zato pred prehodom vožnjo 
upočasni ter čez njega zapelje počasneje. Zaradi barvne 
kombinacije pa je prehod za pešce tudi hitreje opazen.

Občina Hrastnik in podjetje Spekter d.o.o. sta 16. novembra 
2022 vložila projektno dokumentacijo za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja za prvo fazo izgradnje treh večstanovanjskih 
objektov na Resnici. V vsakem od njih bo 24 stanovanjskih 
enot, torej skupaj 72 stanovanj. 

»48 stanovanj bo najemniških, investitorja bosta Občina 
Hrastnik in podjetje Spekter, 24 stanovanj pa bo lastniških, 
zainteresirani bodoči lastniki se bodo lahko vključili v stano-
vanjsko zadrugo. Predvidevamo, da bo gradbeno dovoljenje 
pravnomočno v začetku prihodnjega leta, nato sledi izbor 
izvajalcev in priprava na gradnjo, ki se bo začela v drugi 
polovici leta 2023,« so ob vložitvi projektne dokumentacije 
pojasnili na hrastniški občini. 
 
Med pripravo dokumentacije se je uredilo tudi vse potrebno 
za morebitno drugo fazo izgradnje dodatnih 72 stanovanj 
na Resnici. Ta bo realizirana po zaključku prve faze ob izka-
zanem zadostnem interesu oziroma potrebi po najemniških 
in lastniških stanovanjih.
 
Načrtovana gradnja je tako največji stanovanjski projekt v 
občini Hrastnik v obdobju samostojne Slovenije.

Vložena projektna 
dokumentacija za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za 
gradnjo na Resnici

Avtor: OH  •  Foto: arhiv občine
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Župan občine Hrastnik Marko Funkl in direktor Geodetskega 
inštituta Slovenije Milan Brajnik sta 9. septembra 2022 pod-
pisala dogovor o sodelovanju pri projektu Omogočanje 
multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi. Gre 
za večletni projekt, ki ga ob finančni podpori Ministrstva RS 
za infrastrukturo vodi Geodetski inštitut Slovenije. Njegov 
glavni cilj je izboljšati mobilnost slepih in slabovidnih, 
gibalno oviranih, starejših in šolajočih otrok, ki se uvrščajo 
med ranljivejše udeležence v prometu. 

V svojem domačem okolju bi vsi morali imeti možnost neod-
visnega in varnega gibanja. Za dosego tega cilja pa je treba 
prilagoditi fizično urbano okolje – odstraniti nevarne točke 
in urediti dostop do javnih objektov, potniškega prometa in 
drugih javnih površin. 

Prvi korak v projektu bo zajem podatkov na terenu, ki ga 
bodo izvedli strokovnjaki Geodetskega inštituta Slovenije. 
Zbrani podatki s terena bodo obdelani in prikazani v javnem 
pregledovalniku podatkov Dostopnost prostora, kjer bodo 
na enem mestu za vse sodelujoče občine enotno prikazani 
podatki o fizični dostopnosti urbanih prostorov (javne stavbe, 
postajališča, toaletni prostori, parkirišča …) ter njihova opre-
mljenost s pločniki in ovirami. 
Projekt bo v občini Hrastnik usmerjen v ciljno skupino gibalno 
oviranih, ključni cilj pa bo omogočiti dvig kakovosti življenja 
oseb z različnimi oviranostmi ter dvig znanja in zavedanja, 
da v našem okolju živijo različne ranljive skupine.

»Naš odnos do drugih, še posebej do ranljivejših skupin, je 
tisti, ki nam največ pove o tem, v kakšni skupnosti živimo. 

Izboljšanje dostopnosti 
občinske infrastrukture 
za gibalno ovirane

Avtorica: Mateja Jecl  •  Foto: arhiv občine

Pridobljeni podatki bodo predstavljali izhodišče oziroma 
osnovo, na kateri bo hrastniška občina skupaj s svetom za 
invalide osnovala nadaljnje ukrepe za izboljšanje dostop-
nosti obstoječe infrastrukture, in s tem – upamo – izboljšala 
kakovost bivanja občank in občanov. Seveda bodo vsi koraki 
usklajeni tudi s predstavniki invalidskih društev, saj je nujno, 
da so tisti, katerim bodo tovrstne rešitve namenjene, aktivno 
vključeni v celoten proces,« je ob podpisu pogodbe dejal 
župan občine Hrastnik Marko Funkl.

Podpis je pozdravila tudi predsednica hrastniškega sveta 
za invalide Vojka Šergan: »Podpis dogovora predstavlja 
pomemben korak v prizadevanjih sveta za invalide in občine, 
da bi bil Hrastnik v vseh pogledih zgleden primer mesta 
po meri invalidov in tudi drugih ranljivih skupin. Le s tovr-
stnimi prizadevanji bomo namreč vsi imeli enake možnosti 
pri udejstvovanju v lokalni skupnosti, kar je pravica vsakega 
izmed nas.«

Pred začetkom vojne v Ukrajini je bilo v okviru evropskega 
programa ULEAD with Europe in pod okriljem projekta 
Mostovi zaupanja – trajnostno sodelovanje med občinami 
vzpostavljeno partnerstvo med ukrajinskimi in slovenskimi 
občinami. To se nadaljuje tudi v teh težkih časih, med drugim 
se je v Hrastniku spomladi organiziralo zbiranje pomoči za 
prebivalce mesta Drogobič, s katerim je občina povezana v 
okviru projekta. Ob dostavi pomoči je Drogobič aprila obiskal 
tudi župan Marko Funkl.

Sodelovanje z ukrajinskim mestom pa se je le še okrepilo. V 
prvi polovici septembra je tako v okviru omenjenega ULEAD 
programa potekal projekt delovne prakse za ukrajinske 
občinske uradnike, h kateremu je pristopila tudi hrastniška 

Z obiskom Yuriya Yatskiva 
poglobitev odnosov z mestom 
Drogobič

Avtorica: Mateja Jecl •  Foto: arhiv občine

občina. »Iz mesta Drogobič je v Hrastnik prišel Yuriy Yatskiv, 
ki je tu ostal dobra dva tedna in v tem času dodobra spoznal 
mesto ter način delovanja občinske uprave, njene pristojno-
sti in način financiranja ter projekte, sofinancirane s strani 
države in EU. Predvsem pa je pri obisku šlo za izmenjavo 
dobrih praks, ki se lahko implementirajo tako v slovenskih 
kot ukrajinskih občinah. Z obiskom so se temelji, na katerih 
gradimo naše prijateljstvo in partnerstvo, le še poglobili in 
so dobra popotnica za nadaljnje sodelovanje,« so dejali na 
Občini Hrastnik. 

In do novega sodelovanja je prišlo že kmalu po Yuriyevem 
odhodu. Podžupan Božo Majcen in direktor KRC Hrastnik 
Miha Mirt sta se namreč odzvala vabilu župana občine 
Drogobič Tarasa Kučme in med 19. in 22. septembrom 2022, 
v času njihovega praznovanja občinskega praznika, mesto 
tudi obiskala. »V času uradnega obiska sva si ogledala mesto, 
skladišče humanitarne pomoči in zbirni center za begunce 
ter se udeležila občinske seje in proslave na trgu pred občin-
sko zgradbo. Čeprav je bilo vzdušje na proslavi slovesno, se 
nikakor ni bilo mogoče izogniti dejstvu, da na vzhodu države 
divjajo boji,« je po obisku povedal Majcen. V Ukrajino sta s 
seboj peljala tudi 260 kg izdelkov humanitarne pomoči.

Občina Hrastnik je v septembru zaključila še eno pomembno 
investicijo.

Izbrani izvajalec Feniks + d.o.o. je na lokalni cesti LC 122011 
Podkraj–Radeče, kjer je v letu 2019 prišlo do obsežnega 
skalnega podora, izvedel dodatno zaščito iz visoko nateznih 
mrež na petih kritičnih podornih območjih in namestil podaj-
no-lovilno ograjo, ki bo zagotavljala lovljenje izpadlih skal 
iz najobsežnejših žarišč. Skupno je bilo nameščenih 610 m2 
mrež.

Vrednost opravljenih del znaša 96 tisoč evrov, od tega 
Ministrstvo za okolje in prostor RS zagotavlja nekaj manj 
kot 79 tisoč evrov. Skupaj s prvo fazo investicije, ki je bila 
izvedena v letu 2021, sta občina in država v zavarovanje tega 
dela cestnega odseka vložili slabih 200 tisoč evrov.

Po podoru nameščena 
dodatna zaščita

Avtor: TS •  Foto: arhiv občine

Konec septembra je bil objavljen Javni razpis za dodelitev 
štipendij za obrtne poklice, štipendij za študente z nižjim 
socialnim statusom, štipendije za študenta s posebnimi 
potrebami in kadrovske štipendije. Na razpis se je do roka 
prijavilo osem študentk in študentov. 

Po pregledu vlog je bilo ugotovljeno, da so do štipendije 
upravičeni štirje vlagatelji. Sprejem upravičencev in podpis 
pogodb o štipendiranju pri županu občine Hrastnik je bil v 
petek, 2. decembra 2022. 

Vsem prejemnicam in prejemnikom štipendije želimo uspešno 
študijsko leto. 

Podeljene štipendije za 
študijsko leto 2022/2023

Avtor: RK
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V četrtek, 17. novembra 2022, sta Osnovna šola narodnega 
heroja Rajka Hrastnik in Občina Hrastnik skupaj z gene-
ralnim direktorjem Steklarne Hrastnik Petrom Časom in 
častnim občanom Edvardom Veckom otvorili prenovljeno 
šolsko dvorišče z učilnico na prostem in namiznoteniško 
mizo. 

Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik je bila kot 
nosilka projekta skupaj s partnerjema, Turističnim društvom 
Hrastnik in podjetjem Sito Print, Bojan Bregar s.p., uspešna 
na 5. javnem pozivu Partnerstva LAS Zasavje in tako uspešno 
pridobila sredstva za izvedbo projekta prenove šolskega 
dvorišča.

Z obnovitvijo in preureditvijo dvorišča ter postavitvijo učilnice 
na prostem je osnovna šola pridobila ustrezne površine za 
učenje in druženje vseh uporabnikov različnih starostnih 
skupin. Površina se je ozelenila z izbranimi drevesi in grmov-
nicami, uredil se je otok za smeti, kjer je poudarek na ločenem 

Na območju strnjene stanovanjske pozidave na Novem 
logu kronično primanjkuje parkirnih mest, zato so sredstva 
v višini 70 tisoč evrov v letu 2022 namenjena izgradnji novih 
parkirišč. 

Dela so že v teku, urejenih bo 12 novih parkirnih mest za 
stanovalce. Poleg tega bo v okviru naložbe urejena tudi 
elektroenergetska in komunalna infrastruktura.

Otvoritev prenovljenega 
šolskega dvorišča z učilnico 
na prostem in mizo za 
namizni tenis

Ureditev parkirišča 
na Novem logu

Avtorica: Suzana Venko •  Foto: arhiv občine

Avtor: TS •  Foto: RJ

zbiranju odpadkov, postavila so se stojala za kolesa, da bi na 
tak način spodbujali k trajnostni mobilnosti učencev, zapo-
slenih in obiskovalcev, postavil pa se je tudi koš za košarko.

Celotna vrednost investicije je znašala nekaj manj kot 61 tisoč 
evrov, od tega so pridobljena sredstva LAS znašala skoraj 
35 tisoč evrov, iz občinskega proračuna se je zagotovilo 22 
tisoč evrov, preostanek v višini nekaj več kot štiri tisoč evrov 
pa je kot donacijo prispevala Steklarna Hrastnik. 

Poleg prenovljenega dvorišča je Občina Hrastnik v sklopu 
učilnice na prostem postavila še mizo za namizni tenis, da 
bi učence spodbudila k čim večji športni aktivnosti. Ob otvo-
ritvi so se obiskovalci tako lahko pomerili v namiznoteniški 
igri z nosilcem medalj svetovnega in evropskih prvenstev, 
Edvardom Veckom, županom Markom Funklom in ravna-
teljico Polono Dolanc. Upamo, da se bo s to pridobitvijo 
mogoče našel kakšen nadobudnež, ki bo stopil po poteh 
Darka Jorgića. 

Še ena miza za namizni tenis pa je bila postavljena v športni 
park na Logu, kjer se lahko vsi občani pomerijo v tej spro-
ščujoči igri in kvalitetno preživijo svoj prosti čas.

Župan Marko Funkl in generalni direktor podjetja Rudis 
d.o.o. Andrej Gorjup sta 7. novembra 2022 položila temeljni 
kamen na Novem domu, kjer se bo kmalu začel graditi nov 
stanovanjski blok. Stal bo na mestu, kjer je do pred kratkim 
stala stavba bivšega hrastniškega vrtca, torej v neposredni 
bližini zdravstvenega doma.

Pred meseci sta Občina Hrastnik in investitor Rudis pravno 
uredila zamenjavo dveh zazidljivih parcel, pri čemer je 
občina pridobila parcelo na Novem logu, na kateri bodo 
zgrajena prepotrebna dodatna parkirna mesta, podjetje 
Rudis pa parcelo na Novem domu. Ker je bila obstoječa 
stavba na Novem domu v tako slabem gradbeno-tehničnem 
stanju, da obnova ni bila mogoča, je investitor objekt porušil.

Direktor Rudisa Andrej Gorjup je povedal, da podjetje Rudis 
d.o.o. s tem projektom – po dveh zgrajenih stanovanjskih 
blokih v Trbovljah – nadaljuje z gradnjo stanovanjskih blokov 
v Zasavju. Hkrati je podal informacijo, da je pridobitev grad-
benega dovoljenja predvidena že v kratkem, zaključek 
gradbenih del pa konec prihodnjega leta.

Novozgrajeni večstanovanjski blok bo imel 14 bivalnih enot v 
velikosti 50–110 kvadratnih metrov in pripadajoča parkirna 
mesta. Zasnovan bo kot sodoben, energetsko varčen objekt, 
ki bo olepšal podobo tega dela Hrastnika, kjer sicer prevla-
duje 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 sle-
dila novim trendom in predstavljala odmik od arhitekture 

Položen temeljni kamen za 
gradnjo stanovanjskega bloka 
na Novem domu

Avtor: OH  •  Foto: arhiv občine

Občina Hrastnik je 12. oktobra 2022 objavila Javni razpis za 
dodelitev nagrad diplomantom za opravljena zaključna dela 
v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, ki je bil odprt do 14. 
novembra 2022. Na razpis je prispela ena vloga. 

Pristojna komisija je opravila pregled in ocenjevanje prispele 
vloge v skladu s Pravilnikom o nagrajevanju diplomantov za 
opravljena zaključna dela v občini Hrastnik ter ugotovila, 
da je vloga skladna z vsemi razpisnimi pogoji in navedenim 
pravilnikom. 

Podeljena je bila torej ena nagrada, in sicer za zaključno 
delo druge stopnje. Avtor nagrajenega dela je Lenart Štaut, 
njegova magistrska naloga pa ima naslov Analiza kakovosti 
vode na izbranih vodotokih v Zasavju. Delo je v fizični obliki 
na voljo v Knjižnici Antona Sovreta Hrastnik.

Namen nagrajevanja je spodbuditi študente, da pri izbiri 
tematike zaključnih del vključujejo vsebine, ki so gospodar-
sko, zgodovinsko, kulturno, geografsko ali kako drugače 
povezane z občino Hrastnik.

Podeljena nagrada za 
magistrsko delo s hrastniško 
tematiko

Avtor: OH

tega območja iz časa socializma. Stavba bo sodobna, visoko 
energetsko učinkovita in bo omogočala kakovostno bivanje.

Župan občine Hrastnik Marko Funkl se je ob tej priložnosti 
zahvalil investitorju in Upravni enoti Hrastnik ter izpostavil, 
da gre za mirno lokacijo v neposredni bližini vse pomembne 
infrastrukture, vključno z javnim prevozom, kar bo omogo-
čalo kvalitetno in prijetno bivanje. Izrazil je tudi željo, da 
bi gradnja potekala brez zapletov in bi bila vselitev novih 
stanovalcev mogoča čim prej.
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Hrastnik je 5. oktobra 2022 obiskal minister za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. Sprejela sta 
ga župan Marko Funkl in direktor Doma starejših Hrastnik 
Drago Kopušar, skupaj so si ogledali tako obstoječi dom 
starejših kot lokacijo novega. Župan je ministru ob sreča-
nju predal tudi pridobljeno gradbeno dovoljenje, s čimer 
je bil uspešno premagan še en pomemben mejnik na poti 
do izgradnje novega doma. Da bo ta postavljen še pred 
koncem mandata vlade, je ob srečanju zagotovil minister.

Hrastniški dom starejših že leta ne omogoča več dostoj-
nega bivanja. Gre za problematiko, ki se vleče že več kot dve 
desetletji, a kot kaže, bo zgodba le dočakala srečen konec. 
Oktobra je namreč hrastniška občina uspešno opravila še 
zadnje dejanje v svoji pristojnosti – pridobitev gradbenega 
dovoljenja, ki ga je župan ob državnem obisku tudi uradno 
predal ministru Mescu. Zdaj je na potezi država, da začne 
s potrebnimi postopki za izgradnjo novega doma. 

A pot do tu nikakor ni bila lahka, saj je šlo za dolgotrajne in 
finančno zahtevne procese, za katere je občina v preteklih 
dveh letih namenila skoraj četrt milijona. »Občina je do tega 
trenutka za samo pripravo celotnega projekta gradbene 
dokumentacije in do pridobitve gradbenega dovoljenja 
odkupila zemljišča, pomagala pri pripravi idejne zasnove, 
pripravila strokovne podlage, sprejela OPPN, uredila geolo-
ško in geomehansko poročilo ter pripravila geodetski načrt 
za območje in potrebno parcelacijo. Na lokaciji bodočega 
doma je že v teku tudi izgradnja nove ceste s spremljajočo 
komunalno infrastrukturo. Verjamemo, da bo ministrstvo 
nadaljevalo z deli in že v kratkem začelo z zadnjo fazo 
projektiranja ter nato z izvedbo del. Hrastnik bo tako dobil 
nov dom starejših s 150 sodobnimi mesti, kar je dosežek, o 
katerem tri leta nazaj nismo upali niti sanjati na glas,« je 
ob predaji gradbenega dovoljenja ministru povedal župan 
Marko Funkl.

V krajevnih skupnostih se v sklopu 
investicij, ki so jih za leto 2022 načr-
tovali sveti krajevnih skupnosti in ki so 
bili izglasovani v sklopu participativ-
nega proračuna konec lanskega leta, 
zaključujejo še zadnji večji projekti.

KS Rudnik
Svet KS Rudnik se je odločil, da preos-
tanek sredstev nameni zasaditvi dreves 
na novem igrišču pri stanovanjskem 
bloku Novi log 19e, saj je igrišče pred-
vsem v poletnih mesecih čez dan bolj 
izpostavljeno soncu. Ob novo urejeni 
pešpoti med domom starejših in zdra-
vstvenim domom bo ekipa sveta KS 
posadila tudi lipo.

KS Steklarna
V začetku novembra je bil izbran izva-
jalec za ureditev odvodnjavanja in 
preplastitev cestnega odseka pri gara-
žah v naselju Podkraj. Gre za investicijo 
v višini skoraj 20 tisoč evrov. 

KS Dol pri Hrastniku
V sklopu participativnega proračuna 
je bil na Dolu pri Hrastniku izglasovan 
predlog namestitve dodatne javne 
razsvetljave v naselju Grča. Izvedbi 
so bila namenjena sredstva v višini 5 
tisoč evrov. V začetku novembra je bil 
izbran izvajalec za dolgo pričakovano 
ureditev cestnega odseka proti naselju 
Laz. Zamenjava asfalta znaša dobrih 
24 tisoč evrov. 

KS Marno
Svet KS Marno je po izvedbi vetrolova 
odločil, da se preostanek sredstev 
porabi za obnovo domske kuhinje in 

Dvomov ni več – v Hrastniku bo stal nov dom starejših Zaključevanje investicij v krajevnih skupnostih
Avtorica: Mateja Jecl  •  Foto: arhiv občine Avtorica: Rebeka Kupec  •  Foto: arhiv občine
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Minister Mesec ob obisku Hrastnika obljubil izgradnjo novega doma še pred koncem mandata

Da je izgradnja novega doma nujna, se je ob obisku strinjal 
tudi minister Luka Mesec, ki je Dom starejših Hrastnik obiskal 
in se ob videnem strinjal z oceno, da je stanje slabo in da si 
stanovalci zaslužijo boljše pogoje bivanja.

»Vesel sem, da lahko kot minister prinesem dobre novice – 
sredstva za gradnjo novega doma starejših bomo zagotovili, 
da bo na kraju, kjer danes stojimo, v roku približno dveh let 
tudi stal nov dom, tako da pričakujem, da ga bomo že pred 
iztekom mandata tudi odprli. Župan in direktor sta mi poka-
zala tudi načrte za nov dom in moram reči, da je to vizija, ki 
mi je kot ministru, ki je zadolžen za dolgotrajno oskrbo, zelo 
blizu. To namreč ne bo samo dom, tukaj bodo tudi oskrbo-
vana stanovanja in medgeneracijski center. Koncept, ki mi je 
bil predstavljen v Hrastniku, je zelo blizu viziji, ki jo sam kot 
minister zagovarjam, in zelo blizu temu, kar jaz imenujem 
solidarnostna prihodnost. Držite me lahko za besedo, da 
bom kot minister storil vse, da bo ta dom dokončan še tekom 
mojega mandata,« je na lokaciji, kjer naj bi stal novozgrajeni 
dom starejših, obljubil minister Mesec.

Obljubo ministra, da bo dom v prihodnjih letih zgrajen in tudi 
že predan v uporabo, je pozdravil tudi direktor Doma sta-
rejših Hrastnik Drago Kopušar. »Obisk ministra in pogovor, 
ki smo ga imeli v domu, je dokončno razblinil vse dvome v 
to, ali bo na Leši stal nov dom ali ne. Vemo, da nas čaka še 
nekaj dela, da bo treba izdelati potrebno dokumentacijo in 
izbrati izvajalca, a tisto, kar je pomembno, je, da je grad-
beno dovoljeno pridobljeno in da je dana obljuba ministra, 
da bo dom uvrščen med investicije, ki bodo financirane iz 
državnega proračuna. Tako da upam, da bodo konec leta 
2024 oziroma v začetku leta 2025 na tem mestu sedanji in 
bodoči stanovalci deležni gibanja v bistveno boljših in 21. 
stoletju primernih pogojih.«

večnamenske dvorane. Sredstva v 
višini približno 8 tisoč evrov so se pora-
bila za zamenjavo kuhinje, ureditve 
inštalacij ter manjša dela na hodniku in 
v dvorani. V letošnjem letu se načrtuje 
še menjava talnih oblog. V septembru 
je potekala tudi otvoritev cestnega 
odseka Brdce–Marno v vrednosti 
približno 190 tisoč evrov in klančine 
za invalide z vetrolovom na domu KS 
Marno v skupni vrednosti približno 75 
tisoč evrov. V sklopu participativnega 
proračuna trenutno poteka tudi zbira-
nje ponudb za izvedbo letne kuhinje 
oziroma prostora za druženje ob igri-
šču na Marnem, za kar je predviden 
znesek v višini 5 tisoč evrov.

KS Turje - Gore
V lanskem letu so na glasovanju za 
participativni proračun prebivalci 
izbrali postavitev dodatne avtobusne 
postaje v naselju Turje. Člani sveta 
KS Turje - Gore so se odločili, da del 
projekta izvedejo sami in tako poce-
nijo stroške izvedbe. V proračunu so 
za postavitev avtobusne postaje pred-
videna sredstva v višini 5 tisoč evrov.

KS Kovk
V oktobru sta potekali otvoritvi dveh 
pomembnih pridobitev za prebivalce 
KS Kovk. Župan Marko Funkl in pred-
sednik KS Kovk Marko Doberšek sta 
svečano prerezala trak na preplaščeni 
cesti na Kovk. S tem je zaključena prva 
faza ureditve glavne ceste, ki vodi do 
vasi. V prostorih KS Kovk so v sklopu 
participativnega proračuna zame-
njali stare in dotrajane mize in stole z 
novimi. Investicija je znašala skoraj 5 

tisoč evrov, ob otvoritvi pa sta župan 
in predsednik KS v prostore namestila 
tablo, ki označuje, da je šlo pri nabavi 
opreme za odločitev celotne KS Kovk.

KS Boben
V sklopu krajevnega praznika KS Boben 
je v oktobru potekala svečana otvoritev 
obeh večjih investicij – posodobljenega 
odseka Buršič–Vodeb in tretje faze 
ceste Rinaldo. Gre za dva dolgo pri-
čakovana projekta, ki bosta dvignila 
kvaliteto bivanja za prebivalce Bobna 
in Čeč. 

KS Krnice - Šavna Peč
V domu krajanov v Šavni Peči je sredi 
novembra potekalo odprtje obnovljene 
domske kuhinje. Dela so obsegala 
zamenjavo nekaterih bolj dotrajanih 
kuhinjskih elementov, beljenje sten, 
ureditev elektroinštalacij ter nabavo 
malih gospodinjskih aparatov, boj-
lerja in pomivalnega stroja. Krajani so 
večino del opravili sami in v sodelova-
nju z lokalnimi izvajalci. Vrednost del je 
znašala slabih 5 tisoč evrov.

KS Podkraj
Svet KS Podkraj je v oktobru organizi-
ral svečano otvoritev posodobljenega 
cestnega odseka Strušce–Kladje–Ruda. 
Župan Marko Funkl in predsednik KS 
Podkraj Matej Kavšek sta v družbi 
prebivalcev prerezala trak, sledilo pa 
je druženje pri lani dokončanem nad-
strešku za druženje krajanov, ki stoji 
zraven doma KS Podkraj. Investicija v 
višini približno 60 tisoč evrov predsta-
vlja pomembno pridobitev za Podkraj, 
saj gre za krajevno skupnost z največjim 
deležem makadamskih cestnih odsekov.
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V Hrastniku sta zaobljubo po šestdesetih letih skupnega 
življenja obnovila zakonca Franc in Ivanka Salmič. »Vem, 
da bo presenečenje uspelo,« so bile besede, ki jih je izrekla 
hči Mateja v času priprav na njun jubilej. Začetna napetost 
in negotovost se je kmalu spremenila v sproščeno vzdušje, 
obredu pa so poseben pozitiven naboj dajali smeh in solze 
vseh prisotnih. Bisernoporočenca sta ponosno stopala do 
svojih sedežev, kjer so se jima pridružili sorodniki in njuni 
priči, hčerki Mateja in Dolores. 

Večno zaobljubo sta obnovila na Občini Hrastnik, kjer sta 
obred opravila župan občine Hrastnik Marko Funkl in matičar 
Rok Jenko. Župan je v svojem nagovoru poudaril, da zakonca 
Salmič sodita med tiste srečneže, ki jima je bilo dano, da 
se lahko ozirata nazaj na skupaj prehojenih šestdeset let 
življenja. In da je to resnično neprecenljivo.
 
Franc je leta 1943 prijokal na svet v delavski družini na Dolu 
pri Hrastniku. Po končani osnovni šoli je z delom začel v 
Steklarni Hrastnik, kjer je pridobil naziv vodje strojev na 
avtomatih. To funkcijo je z velikim veseljem opravljal vse do 
upokojitve, ki je nastopila leta 1991. Želel je nekaj več in to 
našel v balinanju. Krajevna skupnost Dol pri Hrastniku ga 
je nagradila s plaketo zaslužni krajan, hkrati pa je za svoje 
delo dobil številna druga priznanja, na katera je upravičeno 
ponosen. 

Kakovost preživljanja prostega časa in medkulturnost je bila 
tokratna tema programa Erasmus+ skupinske mobilnosti 
starejših, ki se je od 2. do 8. oktobra 2022 odvijal v Istanbulu. 
Med 20 udeleženci iz Slovenije sta bili tudi dve predstavnici 
iz Zasavja, Cvetka Drnovšek in Stanka Bantan.  

Takole sta opisali svojo izkušnjo: »Udeležbo na jesenski 
mobilnosti za starejše nama je omogočila Zasavska ljudska 
univerza kot prostovoljkama in udeleženkama aktivnosti in 
dejavnosti, s katerimi sva bili povezani v tem letu. Bilo nas 
je 20 udeležencev, in sicer po dva z desetih ljudskih univerz 
(Novo mesto, Krško, Slovenj Gradec, Zasavje, Kranj, Nova 
Gorica, Ljubljana, Tolmin, Jesenice), in tri spremljevalke. Že 
takoj ob prihodu na letališče nas je pričakala prijazna čla-
nica ekipe, ki je bila odgovorna za skupino. Odpeljali smo se 
do hotela Boğaziçi, ki leži tik ob Bosporju, in se namestili v 
sobe, nato pa so nas odpeljali do izobraževalnega centra v 
Sariyerju, ki se nahaja v osrednjem okrožju evropskega dela 

Zakonca Salmič ponovno 
potrdila zakonsko zvezo

Zasavski predstavnici na 
programu Erasmus+ mobilnosti 
starejših v Turčiji

Avtor: Rok Jenko  •  Foto: osebni arhiv

Avtorica: Polona Trebušak  •  Foto: ZLU

Ivanki, ki je rojena v težkih vojnih časih, ni bilo dosti pri-
zaneseno, pa vendar je ohranila veder pogled na svet. Po 
uspešnem šolanju v Zidanem Mostu se je z vlakom začela 
voziti na delo v Steklarno Hrastnik. Z možem Francijem sta 
si ustvarila prijeten dom, ki je od nekdaj njuno zavetje, z 
rojstvom Mateje in Dolores pa so postali prava družina. 
Ivanka vseskozi z ljubeznijo skrbi za svoj vrt, rada ustreže in 
najde pravo besedo za vsakogar. 

V jeseni življenja Francu in Ivanki največje veselje prinašajo 
obiski njunih pravnukov in pravnukinje, obdana pa sta tudi 
s številnimi ljubljenčki, kot so rešeni muc s smetišča Tomi, 
mucka Pufka in psička Viki, ki jima lepšajo dni.

Istanbula. Tam so nam pripravili topel sprejem in predstavili 
program, ki nas je navdušil z izobraževalno ponudbo za 
odrasle, mednarodno aktivnostjo in turško gostoljubnostjo. 
Vsak dan smo imeli različne dejavnosti, od kuharskih veščin, 
ročnih spretnosti do turških plesov … Tudi za prosti čas so 
poskrbeli in nas odpeljali na ogled znamenitosti ter seveda 
na zelo obiskovane bazarje, ki so pač nekaj posebnega. Tam 
najdeš vse, kar ti srce poželi, in še mnogo več. Bil je inten-
ziven teden, poln ustvarjalnosti, novih doživetij, poznanstev 
in čudovitih spominov. Lahko rečeva, da sta bila organi-
zacija in program na najvišjem nivoju, za kar so zaslužni 
turški gostitelji in predsednica ZiSS Slovenije Maja Radinovič 
Hajdič. Zahvaljujeva se vsem za nas zadolženim domačinom 
in izvajalcem delavnic v Istanbulu, ki so se izkazali kot čudoviti 
gostitelji, in še posebej vsem na Zasavski ljudski univerzi, da 
omogočajo kakovostne izobraževalne programe in so tudi 
nama omogočili to izjemno in nepozabno doživetje.«

Skupinsko Erasmus+ mobilnost udeležencev v izobraževanju 
odraslih je omogočilo Združenje izobraževalnih in svetoval-
nih središč Slovenije, katerega članica je Zasavska ljudska 
univerza.

Društvo za mobilnost invalidov Moja pot je v soboto, 3. sep-
tembra 2022, na Dolu pri Hrastniku že drugič organiziralo 
edinstven dogodek v Sloveniji, kjer je mogoče na enem mestu 
pridobiti kar največ informacij, idej in nasvetov za boljšo in 
lažjo mobilnost gibalno oviranih. 

Tokrat smo v društvu Moja pot organizirali Mobilnost brez ovir 
z letnico 2022. Poleg nekaj že prilagojenih vozil so se na raz-
stavnih prostorih zvrstili še ponudniki medicinsko-tehničnih 

Dol pri Hrastniku je že drugič postal središče ozavešča-
nja javnosti in iskanja rešitev za težave gibalno oviranih 
v njihovi mobilnosti

Mobilnost brez ovir
Avtor: Marko Kušar  •  Foto: arhiv društva, MJ

pripomočkov, dostopnega turizma, trgovca z novimi vozili in 
vodilni slovenski predelovalec vozil za invalide.

Med avtomobili smo lahko videli enostaven stranski in zadnji 
vstop v kombinirano vozilo z vpenjalnimi sistemi za prevoz 
osebe na invalidskem vozičku v srednji in zadnji potniški vrsti. 
Pika na i je bilo vozilo za popolno samostojno vožnjo voznika 
invalida z elektrohidravličnim stranskim dvigalom, postajo za 
samodejno vpetje invalidskega vozička na voznikovo mesto in 
upravljanje vozila preko sistema Joysteer. Za svetovanje o pri-
lagoditvi in nakupu primernega vozila je poleg društva Moja 
pot poskrbel še vodilni slovenski predelovalec vozil za inva-
lide, ki je prav tako predstavil nekaj prilagoditev in rešitev za 
lažjo mobilnost. Manjkali niso niti invalidski vozički, električni 
skuterji manjših in večjih dimenzij, stopniščni vzpenjalec, 
voziček na elektromotorni pogon v kombinaciji s stojko, 
katetri, teleskopske klančine in bazensko dvigalo. Plezanje 
na trboveljski dimnik (s pomočjo novodobne tehnologije) 
je bila vsekakor atrakcija pri stojnici virtualnega muzeja 4. 
dritl, Zavod Brez ovir pa je obiskovalcem predstavil celovito 
ponudbo dostopnega turizma.  

Ob podpori Občine Hrastnik, lokalnih podjetij, posameznih 
prostovoljcev in lepega vremena smo uspešno spravili pod 
streho že drugo prireditev Mobilnost brez ovir. Pred dvema 
letoma smo si zadali, da ta edinstven dogodek postane tra-
dicija. Glede na pozitiven odziv sodelujočih in bogato število 
obiskovalcev z vseh koncev države smo odločeni, da se čez 
dve leti spet snidemo.
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Kljub vetrovnemu vremenu smo se v soboto, 1. oktobra 2022, 
člani Društva invalidov Hrastnik zbrali pri Planinskem domu 
na Kalu. Nekateri so se umaknili v notranje prostore, drugi 
smo se posedli po klopeh pod balkonom, kjer so potekale 
športne igre med člani. Skrbnik doma je pekel meso na žaru, 
tudi muzikanta smo imeli, tako da je bilo vzdušje res prijetno. 
Zmagovalci iger so prejeli praktične nagrade, ki jih je pode-
lilo podjetje Rastki Hrastnik. Vsi smo nestrpno čakali tudi na 
izid srečelova, pri katerem smo ugibali težo pršuta. Težek je 
bil 8 kg. Srečna dobitnica je bila naša članica Stanka, ki je 
pršut podarila članom društva in s tem požela velik aplavz. 

Le tri sobote kasneje, 22. oktobra 2022, pa se je 54-članska 
skupina našega društva odpravila na ekskurzijo v Grosuplje, 
Višnjo Goro in na Muljavo. V Grosupljem nas je pričakala 
vodička in nam razkazala njihove znamenitosti, med drugim 
veliko knjižnico evropskega standarda in spomenik njihovega 
rojaka Louisa Adamiča. Nato smo se z avtobusom počasi 
peljali po Radenskem polju. Med drugim smo lahko videli 
vrtače, ki bruhajo vodo in ob nalivih poplavijo polje. Vodička 
se je pohvalila, kako skrbijo za žabice, ki jih vsako leto z vedri 
prenašajo čez cesto, da preživijo. Izstopili smo pri Žabji hiši, 
ki so jo zgradili z EU sredstvi, da v njej izobražujejo mlade o 
ohranjanju narave. 

Po ogledu filma in razstave v Žabji hiši smo se odpeljali v 
Višnjo Goro. V starem mestnem jedru stoji znamenita stavba 
s sodobno opremljenim čebelarskim muzejem o avtohtoni 
kranjski čebelici – Hiša kranjske čebele. Simbol Višnje Gore je 
polž, priklenjen na zlato verigo, v takšni ali drugačni obliki pa 
ga lahko vidimo pri vsaki hiši. Z vodičko smo si ogledali zna-
menitosti mesta, med drugim tudi mestni vodnjak. Program 
smo zaključili na Muljavi z ogledom filma o Josipu Jurčiču in 
njegovi družini ter z ogledom njegove domačije. Po kosilu 
smo se odpravili čez Bogenšperk proti domu. Hvala vodstvu 
za skrbno izbran program ekskurzije.

Iz Hrastnika prihajajo številni izjemni posamezniki, ki so zaradi 
svojega dela in dosežkov na različnih strokovnih področjih 
spoštovani v širših akademskih krogih. Med njimi zagotovo 
izstopa dr. Martina Orožen, častna občanka Hrastnika, ki je 
svoje življenje posvetila slovenskemu zgodovinskemu jezi-
koslovju. A ljubezen do znanstvenega raziskovanja jezika 
se ohranja tudi pri mlajših generacijah. Z raziskovanjem 
tega področja se je pri pisanju svoje doktorske disertacije 
z naslovom Raba slovenskega jezika pri predstavnikih slo-
venske skupnosti v Torontu tako ukvarjal tudi Hrastničan dr. 
Tadej Kralj, ki je zanjo prejel prvo nagrado Urada Vlade RS 
za Slovence v zamejstvu in po svetu. 

Komisija za ocenjevanje v sestavi prof. dr. Andrej Fink, Helena 
Janežič in dr. Željko Oset je v obrazložitvi zapisala, da dr. Tadej 
Kralj v doktorski disertaciji, v kateri obravnava slovenščino 
kot dediščinski jezik slovenske skupnosti v Torontu, »izhaja 
iz uvodne ugotovitve, da so pripadniki slovenske skupnosti 
slovenščino ohranjali, kljub vključevanju v družbeno, gospo-
darsko in kulturno življenje, prvenstveno v družinskem okolju 
in v organizirani slovenski skupnosti ter jo v večjem obsegu 
prenašali na svoje potomce v prvih valovih priseljevanja 
kot v sodobnem času. V nalogi je predstavljena vsestranska 
uporaba slovenskega jezika v različnih socialnih funkcijah in 
različnih oblikah, ki so soodvisne od izobraženosti govorca 
in socialnih funkcij, torej kot orodje medsebojnega sporazu-
mevanja sodobnikov in pripadnikov različnih generacij. Dr. 
Kralj izvede raziskavo na 50 naključno izbranih predstavnikih 
slovenske skupnosti v Torontu, pri čemer jih 12 pripada prvi, 13 
drugi ter 25 tretji in četrti generaciji. Z vprašalnikom, upošte-
vajoč Labove tematske module, je proučeval etnolingvistično 

Objavljen je javni natečaj Prostovoljec zasavske regije 2022 
za izbor najzaslužnejših prostovoljk, prostovoljcev, prosto-
voljskih organizacij in prostovoljskih projektov iz zasavske 
regije. Vabljeni, da do 5. januarja 2023 predlagate kandi-
date, organizacije in projekte ter tako izpostavite njihovo 
delo in prizadevanja v lokalnem okolju.  

Namen javnega natečaja je prepoznati, izpostaviti in 
podpreti prostovoljske aktivnosti ter razširjati solidarno-
stne vrednote v zasavski regiji. V okviru letošnjega natečaja 
bodo podeljeni štirje nazivi: Prostovoljec zasavske regije 
2022 posameznicam in posameznikom po posameznih 
občinah (Hrastnik, Zagorje ob Savi, Litija, Trbovlje), en naziv 
Prostovoljska organizacija zasavske regije 2022 najzasluž-
nejši prostovoljski organizaciji iz zasavske regije in en naziv 
Prostovoljski projekt zasavske regije 2022 najuspešnejšemu 
prostovoljskemu projektu, programu oziroma akciji iz regije.

V prvi fazi javnega natečaja poteka zbiranje predlogov, ki jih 
lahko oddate do 5. 1. 2023 po elektronskem obrazcu, ki ga 
najdete na spletni strani www.consulta.si. Sledilo bo javno 
glasovanje od 12. do 25. 1. 2023 in razglasitev prejemnikov 
nazivov na prireditvi, ki bo potekala v torek, 31. 1. 2023, ob 
17. uri v Kulturnem centru Litija.

Več informacij o natečaju Prostovoljec zasavske regije 2022 
dobite na spletni strani Regionalnega centra NVO www.
consulta.si, e-pošti info@consulta.si ali številki 059 927 619.

Športne igre na Kalu 
in ekskurzija

Dr. Tadej Kralj prejemnik 
prve nagrade Urada Vlade RS 
za Slovence v zamejstvu za 
doktorsko disertacijo

Predlagajte kandidate, 
organizacije in projekte za 
pridobitve nazivov v okviru 
natečaja Prostovoljec zasavske 
regije 2022 

Avtorica: Heda Lamovšek  •  Foto: arhiv društva Avtorica: Mateja Jecl  •  Foto: Državni svet RSAvtor: RC NVO

Prejemniki nazivov v letu 2021

Lani je naziv Prostovoljec zasavske regije 2021 v občini Hrastnik 
prejel Slobodan Filipovič, ki je pozneje prejel tudi priznanje 
Republike Slovenije za izjemne dosežke pri opravljanju prostovolj-
skega dela. Oba preostala naziva – za prostovoljsko organizacijo 
in prostovoljski projekt – sta šla prav tako v občino Hrastnik. 

Prejela sta ju Planinsko društvo Hrastnik in projekt Prostofer. 

120 let PGD Dol pri Hrastniku
Avtor: MJ  •  Foto: Branko Klančar

V soboto, 3. septembra, je bilo na Dolu še posebej slavnostno, 
saj so dolski gasilci praznovali kar 120 let delovanja. V vseh 
letih aktivnega delovanja so nanizali zajetno statistiko gašenj 
požarov in tehničnih intervencij, vseskozi pa vestno skrbijo 
tudi za članstvo, zato velik poudarek dajejo delu z mladino. 
A tisto, kar pomeni največ, je podpora lokalne skupnosti, ki 
njihovo delo ceni in spoštuje. In to so jim izkazali tudi tokrat.

V okviru praznovanja sta se odvila dva dogodka – gasilska 
parada in slovesnost, na kateri so bila podeljena gasilska 
priznanja. Na slavnostnem dogodku sta predsednik PGD Dol 
pri Hrastniku Urban Romih in župan občine Hrastnik Marko 
Funkl prerezala trak in v uporabo še uradno predala nov 
gasilski dom. Prvo dejanje njegove izgradnje – rušitev stare 
Dolančeve hiše in priprava zemljišča za začetek gradnje 
– se je zgodilo konec leta 2019, danes pa na Dolu stoji nov 
dvoetažni dom, ki se ponaša z garažami za gasilska vozila, 
garderobami, skladiščem, delavnico, poveljniško sobo, kuhi-
njo, majhno sejno sobo in večnamensko dvorano.

vitalnost slovenskega jezika, ob tem pa pripravil predloge 
za ohranjanje slovenščine oziroma jezikovno načrtovanje 
rabe slovenščine v družinskem okolju in v skupnosti med 
slovenskimi izseljenci v Kanadi.«

Komisija v svoji obrazložitvi zapiše tudi, da vidi dodano vred-
nost naloge v podrobnem prepisu strukturiranih intervjujev 
z diakritičnimi znaki ter razumevanju medgeneracijskih in 
znotrajgeneracijskih razlikovanj uporabe slovenskega jezika, 
s čimer se utirajo poti za nadaljnje raziskovanje slovenske 
skupnosti v Kanadi.

Nagrado je dr. Kralju na slovesnosti 28. septembra 2022 
podelil minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej 
Arčon.
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NOVICE CSDVsebino pripravlja Center za socialno delo Zasavje

V skladu z Družinskim zakonikom so starši dolžni preživljati 
svoje otroke do polnoletnosti, v kolikor se redno šolajo, pa 
najdlje do otrokovega dopolnjenega 26. leta. Otroke starši 
preživljajo v okviru gospodinjstva. 
 
Kadar se starša razideta, je dolžnost preživnine določena s 
sodno poravnavo ali sodbo sodišča. Kadar se razideta starša 
polnoletnega otroka, se preživnina med otrokom in staršem 
ureja pri notarju. Tisti starš, ki je zavezanec za plačilo preživ-
nine, je svojega otroka dolžen preživljati na način in v takšni 
višini, kot je zapisano v odločbi oziroma notarski listini. Center 
za socialno delo z obvestilom vsako leto obvešča o ovredno-
tenju preživnine.
 
Otrok mora po 18. letu starosti centru za socialno delo v 30 
dneh po pridobitvi statusa dijaka ali študenta predložiti potr-
dilo o vpisu ali ga obvestiti, kje se redno šola. Zavezanec za 
plačilo preživnine lahko pri centru za socialno delo po otrokovi 
polnoletnosti preveri, ali ima upravičenec status dijaka ali štu-
denta. Če ga nima, zavezancu ni treba plačevati preživnine.
   
Mnogokrat se zgodi, da starš svoje starševske dolžnosti ne 
izpolnjuje in preživnine ne plačuje ali jo plačuje v prenizkem 
znesku in neredno. Postopek za izvršbo zaradi neplačila pre-
živnine sproži starš, zakoniti zastopnik otroka – tisti, ki mu je 
otrok zaupan v varstvo in vzgojo – ali otrok sam, ko je polnole-
ten. Predlog se vloži na izvršilni oddelek pristojnega okrajnega 
sodišča (npr. Okrajnega sodišča v Trbovljah). Celoten postopek 
vodi okrajno sodišče in v postopku izda sklep. V pomoč pri 
posredovanju predloga je osnutek obrazca, ki je dosegljiv na 
spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti RS, priložiti pa mu je treba odločbo sodišča 
in zadnji odrezek o ovrednotenju preživnine.

Če želite vložiti zahtevo za izterjavo preživnine iz tujine, kar 
pomeni, da zavezanec za plačilo preživnine živi v tujini, se 
obrnite na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 
sklad Republike Slovenije (Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana). 
Predhodno jim po e-pošti na naslov jpsklad@jps-rs.si ali nava-
dni pošti posredujte sodbo, v kateri je določena preživnina, in 
navedite državo, v kateri se dolžnik nahaja. Na podlagi tega 
vam bo sklad poslal seznam dokumentacije, ki je potrebna 
za vložitev zahtevka.

Če je izvršba možna, se opravi bodisi preko plače, pokojnine, 
osebnega računa dolžnika … Če upravičenec vloži izvršbo 
na sodišče, lahko izterja preživnino v celoti in za nazaj ter 
tekočo preživnino. To velja, če ima preživninski zavezanec 
sredstva. Če pa upravičenec vloži zahtevo na skladu, bo prejel 

CSD svetuje

(Ne)plačilo preživnine za otroka
Avtorica: Mirjana Kellner – CSD Zasavje, enota Hrastnik     

sredstva od naslednjega meseca od vložitve, ne pa tudi za 
nazaj. Sredstva so omejena z višino določenih nadomestil 
preživnine.
 
Ena od bistvenih novosti na področju preživnin, ki velja od 1. 
9. 2022 dalje, je, da za uveljavljanje pravice do nadomestila 
preživnine ni več potrebno, da je bila predhodno poskušana 
izterjava preživnine. Sklad bo v teh primerih pozval preživnin-
skega zavezanca, da se v osmih dneh pisno izjavi o zahtevi za 
uveljavitev pravice do nadomestila preživnine, torej da poda 
pisno izjavo o neplačanih preživninah ali pa izkaže morebitna 
plačila preživnine.
 
Spreminjajo se tudi obrazci za uveljavljanje pravice do nado-
mestila preživnine. Minister za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti je na podlagi Zakona o Javnem štipen-
dijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu 
Republike Slovenije izdal novo Navodilo o postopku za uve-
ljavljanje pravice do nadomestila preživnine, ki ga sestavljata 
tudi nova obrazca. Obrazca vsebujeta navodilo za izpolnje-
vanje zahteve in sta dostopna na spletni strani https://www.
srips-rs.si/sl/prezivnine/nadomestila-prezivnin/obrazci.
 
Zahtevo za mladoletne otroke vlaga njihov zakoniti zastopnik 
na obrazcu Zahteva za uveljavitev pravice do nadomestila 
preživnine, ki jo vlaga zakoniti zastopnik za mladoletne 
otroke, in sicer za vse otroke, ki imajo istega preživninskega 
zavezanca. Polnoletni otroci vložijo zahtevo sami, in sicer na 
obrazcu Zahteva za uveljavitev pravice do nadomestila pre-
živnine, ki jo vlaga otrok, starejši od 18 let. Izpolnjeno zahtevo 
vlagatelji skupaj s prilogami pošljejo na naslov: Javni štipendij-
ski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, 
Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana; lahko pa jo oddajo tudi 
neposredno na sedežu sklada. Datum vložitve zahteve je 
datum oddaje priporočene pošiljke na pošti oziroma oddaje 
uslužbencu na sedežu sklada. Sprememba zakona bo veljala 
za vse zahteve, ki bodo vložene od vključno 1. septembra 2022 
dalje. Vse informacije v zvezi z uveljavljanjem pravice lahko 
dobite na brezplačni številki sklada 080 14 14.
 
Višina nadomestila preživnine od 1. 2. 2022 dalje znaša:
•  za otroka do 6. leta starosti 81,55 evrov;
•  za otroka od 6. do 14. leta starosti 89,69 evrov;
•  za otroka nad 14. letom starosti 106 evrov.

194. člen Kazenskega zakonika navaja, da kdor ne daje pre-
živnine za osebo, ki jo mora po zakonu preživljati in za katero 
je višina njegove preživninske obveznosti določena z izvr-
šilnim naslovom, čeprav bi to zmogel, se kaznuje. Neplačilo 
preživnine je (lahko) kaznivo dejanje, njegova obravnava pa 
se sproži na policiji. V izogib temu je najbolje, da starši izpol-
njujejo svoje dolžnosti in izvajajo starševsko skrb v največjo 
korist otroku.

Hrastniški častniki smo se skupaj s člani Območnega zdru-
ženja veteranov vojne za Slovenijo Zasavje (OZVVS Zasavje) 
15. oktobra 2022 udeležili tradicionalnega pohoda v spomin 
na hranitelje orožja v Zasavju.

Hrastničani smo se zbrali na Dolu pri Hrastniku in se odpravili 
do kmetije Pust v Črdencu, kjer je bilo leta 1990 shranjeno 
orožje TO. Eden od domačinov, ki je sodeloval pri shranje-
vanju in čuvanju orožja, nam je predstavil, kako je celotna 
zadeva potekala in kje je bilo orožje skrito. Tam nam je pred-
sednik OZVVS Zasavje Božo Majcen predstavil tudi potek 
dogodkov od odvzema orožja s strani JLA in njegove vrnitve 
na skrivne lokacije v občini Hrastnik.

Od tam smo se odpravili do začasne lokacije zapora za vojne 
ujetnike med osamosvojitveno vojno, kjer smo izvedeli več 
o aktivnostih civilistov, milice in TO pri pripravi in varovanju 
začasnega zapora. Pot smo nadaljevali do spominskega 
obeležja padlemu kurirju Borisu Pustu na Kalu, ki je bil rojen 
na Pustovi kmetiji. Naša naslednja točka na Kalu je bila 
kmetija Gorenc, kjer so nas lastniki seznanili, kako je prišlo 
do dogovora o skladiščenju orožja TO. Ob tej priložnosti je 
predsednik OZVVS Zasavje podelil spominske medalje ob 
30-letnici osamosvojitve veteranom družin Gorenc in Pust.

Z domačini smo se zadržali v prijetnem druženju in pot nada-
ljevali do spominskega obeležja padlim borcem Revirske 
čete pod Kalsko planino. Od spomenika smo se spustili po 
planinski poti Kal–Ravne–Hrastnik in aktivnost zaključili na 
strelišču OZSČ Trbovlje, ki je bilo skupaj z OZVVS Zasavje 
soorganizator dogodka.

Hrastniški častniki na pohodu 
v spomin na hranitelje orožja 
v Zasavju

Avtor: Zdenko Ladiha, Belinda Ladiha  •  Foto: Maks Rak

V torek, 20. septembra 2022, smo se s planinsko sekcijo 
Društva invalidov Hrastnik podali na pohod na Slemenovo 
špico, ki smo ga sicer načrtovali že za konec avgusta, a nam 
vreme takrat ni bilo naklonjeno.  

Pripeljali smo se na Vršič, kjer nas je planinska tabla napotila 
proti Mali Mojstrovki po Hansovi poti in proti Slemenovi špici. 
Pot je označena kot lahka. Najprej steza pelje med ruševje, se 
pa kar hitro dviguje. Po približno pol ure hoje smo prispeli na 
Vrata, kjer se pot na Slemenovo špico odcepi desno in levo. 
Mi smo se podali po desni strani, ves čas hoje pa smo se 
spogledovali z levo, kjer kraljuje Mala Mojstrovka. Ogromna 
kamnita stena daje vtis nedostopnosti. A ni tako. V steni smo 
opazili planince, ki so se vzpenjali proti vrhu. Sama pot res 
ni bila težka, bolj ravninska, z majhnimi izjemami navzdol in 
navzgor. Je bilo pa treba gledati pod noge, saj so korenine 
in droben pesek povzročali nestabilen korak. 

Sama okolica, po kateri smo hodili, je bila res idilična. Mnogi 
se še niso gibali v takšnem okolju, zato jim je bil pohod 
še toliko bolj všeč. Ko smo prehodili ravninski del, smo se 
morali dvigniti za približno 100 m višine in tako prispeli na 
Slemenovo špico. Travnat vrh sredi gora, na eni strani Mala 
Mojstrovka, pred nami pa prečudoviti pogled na goro, ki 
je upodobljena tudi v grbu Planinske zveze Slovenije, to je 
enkratni Jalovec. Prečudovito. Pa še vreme kot iz kataloga za 
prečudovite počitnice. S Slemenove špice smo lahko v globini 
videli Tamar in Planico s skakalnicami, okoli pa še druge 
hribe – Cipernik, v daljavi pa tudi avstrijski Dobrač, Tromejo.

Fotografirali smo to lepoto narave in se počasi vrnili proti 
Vršiču. Še z večjo previdnostjo smo premagovali z drobnim 
kamenjem in koreninami obdano pot in se vsi brez nezgode 
vrnili k avtobusu. Lepota narave nas je tisti dan res napojila 
z dobro voljo, razpoloženje je bilo odlično. Ogledali smo si 
še Rusko kapelico in se prešerne volje napotili domov.

Kljub temu da je pot lahka, je bilo potrebnega kar nekaj 
truda, da smo jo premagali. Vsi pohodniki, različnih starosti 

Pohod na Slemenovo špico 
(1911 m)

Avtorica: Zvonka Zupančič  •  Foto: Duško Rotar

in z različnimi vrstami zdravstvenih težav, so hodili odlično. 
Kot vodja skupine lahko rečem le to, da sem ponosna na 
vas, člani planinci.
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EU DIRECT

Jesenski meseci so se za Europe Direct Zasavje začeli s 
filmskimi projekcijami. V septembru smo tako izvedli dve 
projekciji, in sicer v Hrastniku in Litiji. Hrastnik je podoži-
vel borbe glavne junakinje v filmu Mleko, v Litiji pa uspehe 
zapornikov v filmu Triumf. Vmes smo se udeležili festivala 
Funšterc, kjer smo za otroke organizirali dodatno delavnico 
barvanja zastav članic Evropske unije, starše pa smo sproti 
ozaveščali o prednostih, novostih in splošnih zadevah EU. 
Ponovno smo se vrnili tudi v šolske klopi. Tokrat smo obiskali 
Osnovno šolo Ivana Cankarja v Trbovljah, kjer smo v kar 
treh razredih raziskovali evropske jezike in jih obenem tudi 
preizkušali.

V oktobru se je vodja točke najprej udeležila konference 
Evropski teden regij in mest v Bruslju, kjer je sodelovala v 
razpravi z evropsko komisarko za kohezijo in reforme, Eliso 
Ferreira, in sicer na področjih zelene in digitalne transfor-
macije, teritorialne kohezije ter krepitve vloge mladih. Po 
vrnitvi smo že razmišljali o načrtih za leto 2023, saj smo pris-
luhnili vsakoletnemu govoru predsednice Evropske komisije 
Ursule von der Leyen o stanju v EU. Vodja točke pa se je 
udeležila tudi prvega dogodka v Ljubljani v povezavi z načr-
toma NextGenerationEU in RePowerEU, ki sta se dotaknila 
predvsem zelenega in digitalnega prehoda na področju 
energetike. Proti koncu meseca smo gostovali v Srednji šoli 
Zagorje in skupaj raziskovali EU. Kaj je EU, kako deluje, kakšen 
pomen ima v našem vsakdanjem življenju in kaj je na njenem 
dnevnem redu, so srednješolci tudi predstavili drugim v 
razredu. Spregovorili pa smo še o zelenem in digitalnem 
prehodu, kaj o njiju že vedo, kakšna so njihova mnenja ipd.

December je potrkal na vrata in v zraku že diši po melodijah 
božičnih pesmi. Glasba je sestavni del božičnih praznikov in 
daje temu praznovanju slovesen občutek. Božič je praznik 
življenja, miru, veselja in ljubezni, ki ga je vedno spremljala 
tudi pesem, petje božičnih pesmi pa je ena bolj znanih in 
zabavnih prazničnih tradicij. 

Najbolj znana in priljubljena božična pesem je prav gotovo 
Sveta noč, ki je prevedena v več kot 300 jezikov in narečij ter 
velja za največkrat izvajano pesem vseh časov. 

Napisana je bila na božični večer leta 1818 v avstrijski vasici 
Oberndorf pri Salzburgu. Okrog njenega nastanka so se 
spletle mnoge zgodbe. Tistega božičnega večera so se 
pokvarile orgle, kriva pa naj bi bila tudi lačna miška, ki je 
pregrizla meh. V stiski je tamkajšnji kaplan Joseph Mohr napi-
sal božično pesem – blagozvočno uspavanko novorojenemu 
božjemu detecu, uglasbil pa jo je njegov prijatelj, učitelj in 
organist Franz Xaver Gruber. Še isti večer – 24. decembra 
1818 – sta jo prvič dvoglasno zapela ob spremljavi kitare, kar 
je bilo za tisti čas precej nenavadno, saj je kitara veljala za 
gostilniško glasbilo, zato predvidevajo, da sta jo zapela pri 
jaslicah šele po končani polnočnici. 

Pisec besedila in skladatelj sta bila dolgo neznana, pesem so 
imeli za »tirolsko narodno«, prav tako so avtorstvo nekaj časa 
pripisovali Michaelu Haydnu, bratu slavnejšega skladatelja 
Franza Josepha Haydna. Zanimivo je, da so številni Američani 
prepričani, da je originalno to njihova pesem, prav tako Rusi. 

Sveto noč so na Slovenskem prvič zapeli v Tržiču leta 1871, 
prvi, ki je pesem poslovenil, pa je bil Jakob Aljaž. V originalu 
ima šest kitic, v slovenskem prevodu pa tri. Uvrščena je v 
Unescovo nesnovno kulturno dediščino. 

Da je to pesem sprave in miru, pričajo tudi zgodovinski 
dogodki in neverjetno dejstvo, da je med prvo svetovno vojno 
na sveti večer leta 1914 zavladalo premirje, ko so nemški, 
francoski in britanski vojaki za kratek čas zapustili svoje 
strelske jarke, se srečali in si voščili ter skupaj vsak v svojem 
jeziku zapeli pesem Sveta noč, blažena noč, kar je bila zelo 
nepričakovana, a hkrati srčna poteza. Prav tako sta med 
drugo svetovno vojno na sveti večer leta 1941 pesem skupaj 
zapela ameriški predsednik Franklin D. Roosevelt in angleški 
predsednik vlade Winston Churchill, in sicer na balkonu Bele 
hiše v Washingtonu. 

Še nekaj najzanimivejših dejstev znanih božičnih pesmi: 
pesem Bel božič oziroma White Christmas, ki jo je pel Bing 
Crosby, je najbolj prodajana pesem vseh časov, Jingle Bells 

Potujemo po Zasavju, nato do 
Bruslja in Ljubljane, pa spet 
nazaj v Zasavje

Božično odzvanjanje
Avtorica: Jasmina Janjić  •  Foto: KRC Hrastnik, 

Europe Direct Zasavje, Evropska komisija, EWRC

Avtorica: Anja Žabkar

November smo začeli s pripravo na prihodnje leto. Na 
Marnem smo v sodelovanju z Vrtnarstvom Napret pripravili 
predavanje in razpravo na področju kompostiranja. Kot je 
poudarila Damjana Napret Čeperlin, se za takšno obliko 
reciklaže lahko odločimo kadar koli, a se moramo najprej 
odločiti. Naučili smo se osnov, pregledali, kaj vse lahko kom-
postiramo in za kaj kompost lahko porabimo. Ves čas pa smo 
delili svoje dobre in slabe izkušnje. Kompostiranje je namreč 
ena izmed oblik realiziranja Evropskega zelenega dogovora, 
za katerega se zavzema Evropska unija.

Med šolskimi počitnicami smo v sodelovanju z Mladinskim 
centrom Hrastnik z otroki prve triade raziskovali svet. Najprej 
so si ogledali potopisno predavanje Otroci sveta, v katerem 
so potovali po različnih celinah, na koncu pa smo se ustavili 
še v Evropi. Med drugim so jo spoznavali tako, da so barvali 
zastave držav članic Evropske unije.

Načrt za leto 2023 je oddan, nam pa do konca leta ostane 
še kar nekaj zanimivih dogodkov. Vabljeni k obisku.

GLASBENA ŠOLAVsebino pripravlja Glasbena šola Hrastnik

pa je bila prva pesem v vesolju – ob spremljavi orglic in 
kraguljčkov sta jo zapela dva astronavta. Prvotno ni imela 
nobene povezave z božičem, napisana je bila za ameriški 
zahvalni dan in je prvotno veljala celo za pivsko pesem, 
vendar je šla ljudem tako v uho, da je kasneje postala svo-
jevrstna himna božičnih praznikov. V začetku prejšnjega 
stoletja je bila melodija pesmi O Tannenbaum oziroma O, 
smrečica, o, smrečica del oglasa za kokakolo. Novodobna 
All I Want For Christmas Is You pevke Mariah Carey naj bi 
bila napisana v petnajstih minutah sredi vročega avgusta. 
Pesem Na božično noč skupine Pop Design pa je plagiat in 
ta »slovenska« uspešnica uradno velja za priredbo. 

Petje gotovo blagodejno vpliva na naše razpoloženje in 
počutje, hkrati pa med nas širi dobro voljo in veselje, zato si v 
teh dneh le zamrmrajmo in zapojmo kak znan božični napev. 



Spoštovane Hrastničanke, spoštovani Hrastničani,

decembrski čas je čas priložnosti za druženja, voščila, obdarovanja in 
optimizem. Ob skromni prošnji, da s skupnimi močmi polepšamo konec 
leta številnim sosedom, sorodnikom, prijateljem in drugim ljudem, ki jim 
bo naša pozornost veliko pomenila, vam v prihajajočem letu želim veliko 
zdravja, optimizma in dobrih vesti. Želim vam, da se dobro počutite v 
Hrastniku in da s skupnimi močmi zasejemo dobro voljo med ljudi, ker v 
resnici sta človeška toplina in optimizem ključna za dobro počutje vseh nas.

Hvala za dosedanjo podporo ter srečno v imenu občinske uprave in 
novoizvoljenega občinskega sveta.

Marko Funkl
župan občine Hrastnik

Ponedeljek, 19. 12.

Torek, 20. 12.

Sreda, 21. 12.

Četrtek, 22. 12.

Hrastkova potujoča knjižnica – drugošolci OŠ Hrastnik v knjižnici
Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik  •  Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik

Pravljična dežela – program Vrtca Hrastnik, branje in pripovedovanje pravljic
Ploščad pred bazenom Hrastnik  •  KRC Hrastnik, Vrtec Hrastnik, Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik

Praznično dogajanje – glasba, druženje, kuhano vino
Ploščad pred bazenom Hrastnik  •  KRC Hrastnik

Knapi in glažarji – predstava za odrasle
Delavski dom Hrastnik  •  Marionetno gledališče Jurček

Spominki Hrastnika – razstava
Galerija Delavskega doma Hrastnik  •  Društvo Šula itd

Božično-novoletni koncert Glasbene šole Hrastnik
Delavski dom Hrastnik  •  Glasbena šola Hrastnik

Pravljična dežela – program OŠ NHR Hrastnik
Ploščad pred bazenom Hrastnik  •  OŠ NHR Hrastnik

Srečanje članov Združenja borcev za vrednote NOB Hrastnik
Kulturni dom Dol pri Hrastniku  •  ZB NOB Hrastnik

Pravljična dežela – nastopi OŠ, GŠ, karaoke
Telovadnica OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik  •  OZPM Hrastnik

Spominki Hrastnika – razstava
Galerija Delavskega doma Hrastnik  •  Društvo Šula itd

Literarno-glasbeni večer s Cito Galič in Jožetom Galičem
Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik  •  Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik

Praznično dogajanje – nastop Steklarske godbe Hrastnik in ŽPZ KD Svoboda Dol pri Hrastniku
Ploščad pred bazenom Hrastnik •  Zveza kulturnih društev Hrastnik

Spominki Hrastnika – razstava
Galerija Delavskega doma Hrastnik  •  Društvo Šula itd

Praznično dogajanje – glasba, druženje, kuhano vino
Ploščad pred bazenom Hrastnik  •  KRC Hrastnik

Bralni krožek 
Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik  •  Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik

8.00–11.00

16.30–18.30

18.30–20.00

19.00

20.00

18.00

16.30–18.30

16.00

16.30–18.30

17.00–19.00

18.00

18.30

17.00–19.00

18.30–20.00

19.00
Veseli december v Hrastniku

Petek, 16. 12.

Sobota, 17. 12.

Nedelja, 18. 12.

Tradicionalno novoletno srečanje Rdečega križa Slovenije OZ Hrastnik
Zasavski Gurman  •  RK OZ Hrastnik

Pohod v spomin na dogodke 2. svetovne vojne
Delavska hranilnica–Boben–Čeče  •  ZB NOB Hrastnik

Koncert Rudarske godbe Hrastnik
Športna dvorana Hrastnik  •  Rudarska godba Hrastnik

Druženje krajanov
Dol pri Hrastniku – ploščad pri spomeniku  •  KS Dol pri Hrastniku

Druženje krajanov
Dol pri Hrastniku – ploščad pri spomeniku  •  KS Dol pri Hrastniku

Moj prijatelj, dobri mož – predstava za otroke (Gledališče Smejček)
Kulturni dom Dol pri Hrastniku  •  KRC Hrastnik

Praznični pub kviz
Mladinski center Hrastnik  •  Mladinski center Hrastnik

16.30

10.00

19.00

17.00–20.00

17.00–20.00

17.00

21.00
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Petek, 23. 12.

Nedelja, 25. 12.

Ponedeljek, 26. 12.

Torek, 27. 12.

Sreda, 28. 12.

Četrtek, 29. 12.

Petek, 30. 12.

Božiček za en dan (z vabilom)
Delavski dom Hrastnik  •  CSD Hrastnik

Božično-novoletni koncert Steklarske godbe Hrastnik
Delavski dom Hrastnik  •  Steklarska godba Hrastnik

Pravljična dežela – prihod dedka Mraza in obdaritev otrok 
Telovadnica OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik  •  OZPM Hrastnik

Novoletne vile – ustvarjalna delavnica za otroke
Mladinski center Hrastnik  •  Mladinski center Hrastnik

Pravljična dežela – otroško silvestrovanje
Telovadnica OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik  •  OZPM Hrastnik

Mali psiček – spletna pravljica
Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik  •  Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik

Druženje krajanov
Dol pri Hrastniku – ploščad pri spomeniku  •  KS Dol pri Hrastniku

Praznično dogajanje – stand up komedija Perice Jerkovića
Mladinski center Hrastnik  •  Mladinski center Hrastnik

Pravljična dežela – prihod dedka Mraza in obdaritev otrok 
Telovadnica OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik  •  OZPM Hrastnik

Praznično dogajanje – nastop MoPZ Svoboda Hrastnik in PD Čeče, prikaz dejavnosti 
ZŠAM Hrastnik  •  Ploščad pred bazenom Hrastnik  •  Zveza kulturnih društev Hrastnik

Pravljična dežela – ples z DJ-em za mlajše otroke in osnovnošolce
Telovadnica OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik  •  OZPM Hrastnik

Spominki Hrastnika – razstava
Galerija Delavskega doma Hrastnik  •  Društvo Šula itd

Druženje krajanov
Dol pri Hrastniku – ploščad pri spomeniku  •  KS Dol pri Hrastniku

Praznično dogajanje – nastop KD plesna skupina zasavski country
Ploščad pred bazenom Hrastnik  •  Zveza kulturnih društev Hrastnik

15.00–17.00

18.00

16.30–18.30

10.00

16.30–18.30

00.00–24.00

17.00–20.00

19.00

16.30–18.30

18.30–20.00

16.30–18.30

17.00–19.00

17.00–20.00

18.30–20.00

LOKALNE VOLITVE

Slovenska demokratska 
stranka (SDS)
Ivan Urbajs

Lista Vojke Šergan 
in skupine volivcev
Vojka Šergan

V letošnjem supervolilnem letu smo se po aprilskih držav-
nozborskih in oktobrskih predsedniških volitvah (kjer smo 
imeli tudi drugi krog) tretjo nedeljo v novembru podali še 
na lokalne volitve. V Hrastniku so se v tekmo za župansko 
mesto podali trije kandidati, za mesta v občinskem svetu 
pa so se potegovali kandidati z desetih list oziroma strank. 
Občani in občanke ste na volitvah ponovni mandat zaupali 
aktualnemu županu Marku Funklu, v občinskem svetu pa je 
prišlo do večjih sprememb, saj je svetniško mesto zasedlo 
kar 11 novih obrazov.

Župan
Za štiriletni mandat na županskem mestu so se potegovali 
trije kandidati, in sicer aktualni župan Marko Funkl (Lista Naš 
Hrastnik), Gregor Pajić (Lista Gregorja Pajića) in Žiga Kovač 
(Gibanje Svoboda), ki se je za razliko od preostalih dveh 
kandidatov v boj za županski stol podal prvič. Udeležba na 
volitvah je bila 48,64 %, kar pomeni, da je glasovala slaba 
polovica od nekaj več kot 7600 volilnih upravičencev. Večina 
je svoj glas podpore namenila aktualnemu županu Marku 
Funklu (77,06 %), drugo mesto je zasedel Žiga Kovač (16,58 
%), tretje pa Gregor Pajić (6,36 %). Marko Funkl, ki je svoj prvi 
mandat nastopil pred štirimi leti po zmagi v drugem krogu, 
bo tako hrastniško občino vodil še nadaljnja štiri leta.

Občinski svet
Za 18 mest v občinskem svetu se je na tokratnih lokalnih 
volitvah skupaj potegovalo kar 151 kandidatk in kandidatov 
z desetih list oziroma strank. Člani občinskega sveta se volijo 

*nadomestila bo Marka Funkla

Lokalne volitve 2022
Avtorica: Mateja Jecl

po proporcionalnem sistemu v eni volilni enoti, mandati pa 
se – kot to veleva zakon – določajo glede na količnike, ki 
se izračunajo po d'Hondtovem sistemu. Na podlagi tega je 
največ (sedem) mest v občinskem svetu pripadlo Listi Naš 
Hrastnik, štiri Gibanju Svoboda, tri Socialnim demokratom 
(SD), po eno mesto pa Listi Vojke Šergan in skupini volivcev, 
listi Mladi za naš Hrastnik, Listi za našo dolino in Slovenski 
demokratski stranki (SDS). Slovenski ljudski stranki (SLS), 
Listi Gregorja Pajića in stranki Nova Slovenija – Krščanski 
demokrati (NSi) pa se v občinski svet ni uspelo uvrstiti. Z 
novim sklicem občinskega sveta se vrača sedem že poznanih 
svetniških imen, kar enajst svetnikov oziroma svetnic pa bo v 
svetu sedelo prvič. Če novo sestavo pogledamo še po spolu, 
bo v tem mandatu občinski svet sestavljalo osem svetnic in 
deset svetnikov. 

Krajevne skupnosti
Na lokalnih volitvah se je glasovalo tudi o sestavi svetov 
desetih hrastniških krajevnih skupnosti. Svete sestavlja pet 
oziroma sedem članov, odvisno od krajevne skupnosti. 
Sestave svetov po posameznih krajevnih skupnostih najdete 
na spletni strani hrastniške občine (www.hrastnik.si/obcina/
krajevne-skupnosti).

Lista Naš Hrastnik
Kristina Drstvenšek
Matic Rotar
Dunja Volavšek
Nermin Bajramović
Nina Maurovič
Primož Frajle
Simona Jeraj*

Gibanje Svoboda
Žiga Kovač
Valentina Moljk
Gregor Erman
Nuša Blagotinšek

Socialni demokrati (SD)
Andraž Medvešek
Katjuša Laznik
Andrej Kaluža

Mladi za naš Hrastnik
Jan Simončič

Lista za našo dolino
Vinko Žagar



Hrastov list št. 37    •     December 2022     •     3534     •     Hrastov list št. 37     •     December 2022

KNJIŽNICAVsebino pripravlja Knjižnica Antona Sovreta HrastnikKNJIŽNICA Vsebino pripravlja Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik

Kaj se bere: zvočne knjige Audibook.si

Kaj se bere: e-knjige Biblos

Priporočamo – kaj se bere

Igralka in TV-voditeljica Zvezdana Mlakar se v soavtorstvu z urednikom 
Rokom Smolejem v knjigi spominja oddaje, ki je podirala rekorde gleda-
nosti in mnoge tabuje ter bila na sporedu 6 let. Ob branju se boste znova 
spomnili zanimivih gostov, pretresljivih zgodb, tem in tabujev, ki jih je rušila 
Zvezdana. Poleg tega knjiga nagovarja vse, ki iščejo življenjske nauke – 
nanje boste pogledali z Zvezdaninimi očmi, ob tem pa izvedeli tudi marsi-
kaj o njej in njenem življenju.

Zvezdana Mlakar, Rok Smolej: 
Pogovori, ki so mi spremenili 
življenje   

Lokacija: oddelek za odrasle – 
leposlovno gradivo
Zvrst: dokumentarna literatura
Strani: 245
Leto izdaje: 2022
Založba: Mladinska knjiga

Sigmund Freud se je do konca življenja spraševal, kaj hoče ženska, in ni 
našel odgovora. Priznana novinarka in publicistka Irena Štaudohar v svoji 
knjigi raziskuje življenja posebnih žensk, da bi odgrnila tančico tega za-
pletenega vprašanja. Zanima jo, ali je ženska lahko svobodna, zaljubljena 
in hkrati srečna ali pa je ta želja vedno obsojena na neuspeh. Knjiga o 
ženskah, iz katere se lahko marsikaj naučijo tudi moški, je bila umeščena 
na letošnji seznam bralne značke za odrasle Hrastničani beremo.

Štaudohar, Irena: 
Kaj hoče ženska?

Lokacija: oddelek za odrasle, 
leposlovno gradivo
Zvrst: esej
Strani: 316
Leto izdaje: 2021
Založba: UMco  

Zgodba govori o deklici Hani, ki je na invalidskem vozičku in si za božič 
zaželi, da bi rada shodila. Željo napiše tudi Božičku. Ta želje razporeja v 
škatle, a na koncu mu v rokah ostane Hanino pismo, ki ne sodi v nobeno – 
ne v tisto za knjige, punčke, žoge ali druge igrače. Božiček za božič obišče 
Hano in ji pove, da ji želje ne more izpolniti. Z branjem slikanice tako otrok 
na čuten in poseben način spozna tematiko nematerialnih želja in lažje 
razumeva drugačnost.

Pinterič, Aleksandra: 
Hanina božična želja

Lokacija: oddelek za mladino, 
leposlovje do 9 let (C)
Zvrst: slikanica
Strani: 34
Leto izdaje: 2021
Založba: Pozitivna moč

Knjižnica Hrastnik je tudi v šolskem letu 2022/23 začela 
s samostojnim projektom Hrastkova potujoča knjižnica, 
ki smo ga prvič izvedli lansko leto. V projektu ima glavno 
vlogo vsem dobro poznana hrastniška maskota Hrastko, 
ki se predstavlja kot promotor branja in obiskovanja 
knjižnice.

Koronsko obdobje je zmanjšalo obisk knjižnice, zato smo se 
v knjižnici odločili povabiti in nagovoriti najmlajše uporab-
nike. Za ciljno skupino smo izbrali drugošolce hrastniške 
osnovne šole. Gre za starostno skupino, ki vstopa v svet 
samostojnega branja. Projekt je namenjen spodbujanju 
branja in bralne kulture (obiskovanju knjižnice) in razvija-
nju bralne pismenosti. Projektu so prisluhnili tudi na naši 
občini, ki ima naziv Branju prijazna občina.

Kako vse skupaj poteka? Učenci drugega razreda z uči-
teljico na začetku šolskega leta obiščejo knjižnico, kjer 
knjižničarke otrokom razkažejo cel prostor, potem pa si 
otroci ogledajo kratek film Hrastko v knjižnici. V njem je na 
otrokom razumljiv način predstavljen knjižnični bonton – 
kaj se v knjižnici sme početi in kaj ne. Film je od scenarija, 
igranja do montaže avtorsko delo knjižničark. 

Vsak razred prejme košaro mladinskega leposlovja, ki ga 
odnese s seboj v šolo, v svojo učilnico. Otroci si poljubno 
izposojajo knjige, učiteljica pa vodi evidenco in sporoči 
knjižničarkam, kdaj naj zamenjajo gradivo, če je to pred 
predvidenim obiskom. Prav tako spodbudi otroke, naj 
pridejo s starši v knjižnico, kjer ob obisku in izposoji knji-
žničnega gradiva prejmejo nahrbtnik.

Aktivnosti se s tem ne končajo, temveč se nadaljujejo čez 
celo šolsko leto. Otroci ponovno obiščejo knjižnico z uči-
teljico v času decembrskih praznikov, ko s knjižničarko 
preberejo božično-novoletno pravljico, nato pa Hrastku 
pokažejo svoje bralno znanje. Hrastko tudi simbolično 
obdari otroke. Spomladi sledi nov obisk, v katerem se 
poleg knjižničarkinega branja pravljice izvede ustvarjalna 
delavnica s Hrastkom. Otroci izdelajo kazalke. Projekt 
se zaključi junija, ko vsak otrok nariše vtise projekta na 
A4 list, ti pa se zvežejo v knjigo. Sodelujoči prejmejo tudi 
priznanje.

Projekt so pozitivno sprejeli tako učenci kot tudi učite-
ljice. Naša knjižnica sicer za otroke in mladostnike poleg 
izposoje gradiva pripravlja pravljične urice, ustvarjalne 
delavnice itd. Preizkusijo se lahko pri reševanju uganke 
meseca in tedenskih ugank. Na voljo je tudi prenovljen 
igralni kotiček z igračami, sestavljankami, družabnimi 
igrami in ogromnim šotorom za igranje.

Hrastkova potujoča knjižnica 
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KRC Vsebino pripravlja KRC Hrastnik KRCVsebino pripravlja KRC Hrastnik

Letošnji september smo že deseto leto popestrili z našim 
največjim kulinaričnim festivalom Funšterc, ki je potekal v 
soboto, 10. septembra 2022.

Kot vsa pretekla leta smo tudi tokrat z vsemi društvi v 
Hrastniku in zasavski okolici stopili skupaj ter ustvarili pri-
jetno kulinarično prireditev oziroma tekmovanje, ki pa to ni 
v dobesednem pomenu – prej bi se lahko reklo sodelovanje, 
saj z njim spodbujamo ohranitev in večjo prepoznavnost 
funšterca in krumpantoča (tradicionalnih zasavskih jedi).
Sodelujoče ekipe so s svojo zagnanostjo in veseljem do 
priprave jedi obiskovalcem predstavile tudi druge zaklade 
zasavske kulinarike. Prav zaradi tako srčnih ljudi dobimo 
energijo in zagon za pripravo še boljšega Funšterca, ki bo 
potekal naslednjič.

Vsako leto gostimo strokovno žirijo, priznane kuharske moj-
stre iz Zasavja in širše. Letošnji sodniki so bili: Iztok Gumzej, 
Maks Lovrič in Husein (Sejo) Ružnić, ki so ocenili, da je »tnr-
bulš« funšterc pripravilo Društvo Marionetno gledališče 
Jurček, »tnrbulš« krumpantoč pa Turistično društvo Hrastnik.
Za pester glasbeni program so poskrbele »country punce« 
iz plesno-kulturnega društva Zasavski country, zabaval nas 
je tudi KUD Veter. Podelili smo Zlati Kuolm najboljši zasavski 

V soboto, 8. oktobra 2022, smo izvedli prvi pohod po Poti 
Srečno (sicer ideja nekdanjega rudarja in aktualnega pred-
sednika Rudarskega društva Sv. Barbara Sedraž, Draga 
Podreberška), ki je potekal vse od laške, preko hrastniške in 
trboveljske do zagorske občine.

Pot smo začeli pri železniški postaji v Laškem z uradnim 
prerezom rudarskega traku. Na startu so se nam namreč 
pridružili Marko Funkl, župan občine Hrastnik, Franc Zdolšek, 
župan občine Laško, Maja Krajnik, podžupanja občine 
Trbovlje, in Matjaž Švagan, župan občine Zagorje ob Savi. 
Med igranjem laške pihalne godbe so pozdravili pohodnike, 
potem pa se je 165 prijavljenih in še veliko drugih, ki so se 
pridružili skupini tisto megleno jutro, odpravilo na prvi zgo-
dovinski pohod.

Pohodniki so se mirno in brez težav priključevali in odsto-
pali s poti po lastnih zmožnostih, svojo pot pa po številnih 
vmesnih točkah s pogostitvijo zaključili v Pristanu v Zagorju 
ob Savi. Utrujeni, a zadovoljni so imeli na voljo brezplačen 
golaž, čudovito lokacijo za počitek in druženje, okoli 18. ure 
pa jih je organiziran prevoz odpeljal do vseh preostalih občin.

Obletnica festivala Funšterc na novi lokacijiOdprta celotna medregionalna in medobčinska trasa Poti Srečno
Avtorica: Tina Šmit  •  Foto: Branko KlančarAvtorica: Jasmina Janjić  •  Foto: Dean Muhovec, Boris Vrabec, RMED Perkmandeljc

Ekipa festivala Funšterc

Nastop idrijske godbe

Letošnji zmagovalci s sodniki

Ocenjevanje pripravljenih jedi

Pot Srečno je poleg poti tudi skupen medobčinski in med-
regionalen projekt štirih občin, katerih skupen začetek je 
rudarstvo. Pot poteka vse od Laškega, preko Hrastnika in 
Trbovelj do Zagorja ob Savi. Stik Laško, KRC Hrastnik in tri 
rudarska društva (Rudarsko društvo Sv. Barbara Sedraž, 
RMED Perkmandeljc Trbovlje in RMED Srečno Zagorje) smo 
jo ob podpori vseh štirih občin kovali tri leta. Osnutek hra-
stniške poti so predlagali člani Planinskega društva Hrastnik 
in Planinskega društva Dol pri Hrastniku. Projektu se je pri-
družila tudi Regionalna razvojna agencija Zasavje, ki je 
del projekta priključila širšemu mednarodnemu projektu 
RAMSAT. 

Ogromna zahvala pa gre pohodnikom, ki so prehodili celotno 
pot ali pa so se z nami družili le na delu poti. Prav vsi zasavski 
in laški pohodniki, pa tudi tisti iz Maribora, Velenja, Dolenjske, 
Gorenjske, Posavja, Savinjske in celo primorsko-notranjske 
regije ste dogodku dodali prečudovito noto.

Pa srečno do prihodnjega leta!

turistični atrakciji za leto 2022, na dogodku pa ni manjkala 
animacija za naše najmlajše obiskovalce, ki so se ob posli-
kavah na obrazih in raznih igrah prav prijetno zabavali. 
Naše obiskovalce smo letos spet pocrkljali s srečelovom, ki 
je vseboval izdelke naših sponzorjev. 

Festival je to leto prvič potekal na območju nekdanjih rudni-
ških prostorov in glede na številčnost obiska ter zadovoljstvo 
vseh prisotnih ugotavljamo, da so ti prostori zaživeli tako, kot 
smo si zamislili. Kot dodatno atrakcijo smo (po)nudili ogled 
rudniškega rova, ki je potekal pod strokovnim vodstvom nek-
danjih rudarjev, obiskali pa so nas tudi godbeniki in kuharji iz 
Idrije, ki so s svojim nastopom in ponudbo idrijskih žlikrofov 
naše obiskovalce resnično navdušili.
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ZDRAVSTVENI DOM Vsebino pripravlja Zdravstveni dom Hrastnik

V ponedeljek, 10. oktobra 2022, je v Zdravstvenem domu 
Hrastnik potekala primopredaja novega vozila – Volkswagen 
kombija. Nov kombi bo v voznem parku zdravstvenega doma 
nadomestil starega, ki je bil zaradi dotrajanosti že dlje časa 
kar »stalna stranka« na servisnih popravilih. Nove pridobitve 
se bodo gotovo najbolj razveselili pacienti, saj bodo prevozi 
odslej udobnejši. 

Vršilec dolžnosti direktorja Muamer Mušić, dr. med., spec. 
druž. med., je ob uradni predaji vozila v uporabo izpostavil, 
da je novo vozilo velika pridobitev tako za zaposlene kot 
paciente, saj bo namenjeno nenujnim in sanitetnim prevo-
zom. Za pomoč pri nakupu kombija se je zahvalil tudi Občini 
Hrastnik, ki je za vozilo v vrednosti dobrih 40 tisoč evrov 
prispevala kar polovico potrebnih sredstev.

Novo vozilo za nenujne prevoze
Avtor in foto: MJ

Transparentno delovanje in dostopnost javnih podatkov 
bistveno pripomoreta k sodelovanju občank in občanov 
v različnih procesih občine – od spremljanja pomembnih 
tematik pa vse do udeležbe pri sprejemanju odločitev, ključ-
nih za razvoj lokalne skupnosti. Prav zato je hrastniška občina 
v sodelovanju z inštitutom Danes je nov dan oktobra predsta-
vila Parlameter Občine Hrastnik, spletno orodje, ki pomaga 
pri spremljanju in predstavitvi informacij o najrazličnejših 
vidikih delovanja občinskega sveta. 

Parlameter zbira in analizira podatke, kot so prisotnost 
svetnic in svetnikov na sejah, individualni rezultati glasovanj, 
podana vprašanja in pobude ipd., nato pa jih na uporab-
niku prijazen način prikaže na spletnem mestu. Poleg tega 
so zdaj na dosegu klika zbrani vsi odloki, ki so bili sprejeti v 
trenutnem mandatu, kar omogoča vsebinski vpogled v delo 
izvoljenih predstavnic in predstavnikov.

Še bolj pa lahko pri tem koristi Parlametrov iskalnik – vanj 
je namreč mogoče vpisati ključne besede, ki nas najbolj 
zanimajo, orodje pa nato prikaže vsa mesta v zapisnikih, 

Občina Hrastnik s 
Parlametrom lajša 
spremljanje dela 
občinskega sveta

Avtor: Nejc Horvat

Predstavitev Parlametra Občine Hrastnik medijem in hrastniškim društvom

glasovanjih in odlokih, kjer se iskani niz pojavi. Tako je 
mogoče hitro odkriti dogajanje, povezano s posameznimi 
soseskami, organizacijami ali področji, ne da bi bilo treba 
pregledovati ogromne količine nestrukturiranih podatkov. 

»Politiki lahko na vseh ravneh vrnemo ugled le s transparen-
tnostjo in z vsebino. To pomeni, da se vsi deležniki v lokalni 
politiki zavedamo, da je vsaka beseda zabeležena, in se 
skupaj borimo proti populizmu, ki ga je s pojavom družab-
nih omrežij vse več. Prav je, da ljudje od politikov zahtevajo 
transparentnost ter da imajo možnost preveriti in pridobiti 
vse informacije, ki so pomembne za razvoj lokalne skupnosti. 
Ponosni smo, da je Občina Hrastnik med prvimi v državi, ki 
po zaslugi inštituta Danes je nov dan na lokalnem nivoju 
vzpostavlja orodje Parlameter,« je ob tej priložnosti povedal 
župan Marko Funkl.

Pregledno in javno delovanje občinskega sveta, ki ga pri-
naša Parlameter, ima torej številne pozitivne učinke tako 
za občanke in občane kot tudi za občino. Transparentnost 
in neoviran dostop do informacij namreč omogočata lažji 
nadzor nad dejanji in sprejetimi odločitvami občinskih svetnic 
in svetnikov, kar še dodatno dviga njihovo odgovornost, vse 
to pa vodi v povečanje zaupanja v njihovo delo.

PARLAMETER

Ob prevzemu novega vozila je zadovoljstvo izrazil tudi hra-
stniški župan Marko Funkl, ki se je reševalni in celotni ekipi 
zdravstvenega doma zahvalil za njihovo delo. Poudaril je, 
da gre za eno od številnih investicij v ZD Hrastnik. Naslednja 
večja investicija bo tako energetska sanacija samega objekta, 
ki se bo začela v prihodnjem letu.

KRC Vsebino pripravlja KRC Hrastnik

V želji, da obeležimo spomin na našega velikega rojaka 
Antona Sovreta, je v soboto, 1. oktobra 2022, potekal že 19. 
Sovretov pohod.

Številni pohodniki so se z železniške postaje v Hrastniku 
in dvorišča pred športno dvorano Dolanka na Dolu pri 
Hrastniku odpravili proti Šavni Peči. Organizacija je bila tudi 
tokrat v rokah zavodov in društev – KRC-a Hrastnik, Občine 
Hrastnik, Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik, Turističnega 
društva Hrastnik, Planinskega društva Dol pri Hrastniku, KS 
Krnice - Šavna Peč, KS Kovk, krajanov Kovka, Krnic in Šavne 
Peči … Ob poti je bilo za pohodnike pripravljeno okrepčilo 
– čaj, kava in pecivo, ki so ga spekle prijazne krajanke Krnic 
in Kovka. Po prihodu v Šavno Peč pa jih je čakala še malica. 

Sovretov pohod
Avtor: KRC Hrastnik  •  Foto: Branko Klančar

Kulturni program pri Sovretovem obeležju so izvedle pevke 
Ženskega pevskega zbora KD Svoboda Dol, pohodnike pa je 
nagovorila tudi prevajalka sodobne madžarske književnosti 
v slovenski jezik ter prejemnica Sovretove nagrade za leto 
2021, Marjanca Mihelič. 

Tisti, ki so se pohoda udeležili petkrat, so prejeli prizna-
nja, desetkratnih udeležencev pa letos ni bilo. Priznanja je 
podelila Fanči Moljk, pobudnica Sovretovega pohoda. Po 
končanem programu in druženju so se pohodniki vrnili v 
dolino ter obljubili ponovno udeležbo v prihodnjem letu, ko 
bomo obeležili že 20. izvedbo omenjenega pohoda.
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MLADI Vsebino pripravlja Mladinski center Hrastnik

Breskvice so obiskale Mladinski center Hrastnik. V petek, 14. 
oktobra 2022, je študentska avtorska predstava, ki je nastala 
v okviru projekta ŠtudenTeater 7.0 Gledališča Glej, do solz 
nasmejala Hrastničane.

Predstava Breskvice je razgiban pogovor o seksu, ki nas 
obdaja na vseh koncih naših življenj. A pravi, odkrit pogovor 
je vsakomur še vedno neprijeten in besede nam gredo stežka 
z jezika. Lažje pa, kot so povedali in pokazali v predstavi, 
uporabljamo jezik za kaj drugega.

V Mladinskem centru Hrastnik je en petek v mesecu rezervi-
ran za druženje na že tradicionalnem hrupnem in (ne)resnem 
ekipnem tekmovanju v splošnem (ne)znanju. Kviz je sesta-
vljen iz številnih vprašanj z različnih področij. Zmagovalna 
ekipa je nagrajena s pokalom kviza in simbolično nagrado. 

V decembru bo prav posebna, že šesta, praznična izvedba 
kviza, ki bo v duhu božičnih, novoletnih in drugih praznikov. 
Več o tem in drugih dogodkih lahko preberete na družabnih 
omrežjih Mladinskega centra Hrastnik.

Teden otroka je program Zveze prijateljev mladine Slovenije 
že od leta 1954. Osrednja tema letošnjega, ki je potekal od 3. 
do 9. oktobra 2022, je bila Skupaj se imamo dobro. Občinska 
zveza prijateljev mladine je kot članica Zveze prijateljev mla-
dine Slovenije tudi tokrat pripravila nekaj dogodkov, ki se jih 
je udeležilo veliko otrok. 

V ponedeljek, 3. oktobra 2022, so si učenci 1. triade OŠ NHR 
Hrastnik in Podružnične šole Dol pri Hrastniku v Delavskem 
domu Hrastnik ogledali filmsko predstavo Najboljši roj-
stni dan. Filmsko sta bila obarvana tudi sreda in četrtek. 
V sredo, 5. oktobra, so si filmsko predstavo Bertov dnevnik 
ogledali učenci 3. triade OŠ NHR Hrastnik in Podružnične 
šole Dol, v četrtek, 6. oktobra, pa je bila filmska predstava 
Nad oblaki namenjena učencem 2. triade OŠ NHR Hrastnik 
in Podružnične šole Dol pri Hrastniku.

Poskrbeli smo tudi za razgibavanje oziroma športno dejav-
nost. V torek, 4. oktobra, smo na Štircu igrali odbojko na mivki. 
Vse dejavnosti so bile brezplačne.

V času jesenskih počitnic so otroci v organizaciji Občinske 
zveze prijateljev mladine Hrastnik odšli na pohod na Kal in 
plavali v bazenu v Hrastniku.

Hoja po planinskih poteh je bila prijetna, včasih tudi malo 
naporna. Mladi pohodniki so na cilj prispeli še vedno polni 
moči, tako da so čas na Kalu izkoristili za igranje in tekanje. Na 
poti proti domu 
nas je spremljal 
čudovit razgled 
in dogovorili smo 
se, da se bomo 
med naslednjimi 
počitnicami spet 
odpravili na Kal.

Mladi plavalci so uživali v bazenu, kjer so dopoldne preživeli 
v družbi vrstnikov, se igrali, plavali, čofotali … Tudi tokrat so jih 
spremljale prostovoljke, članice OZPM Hrastnik, ki so skrbele 
za njihovo dobro počutje in varnost.

BreskvicePub kviz

Teden otrokaJesenske počitnice
Avtor: OZPM HrastnikAvtor: OZPM Hrastnik •  Foto: arhiv društva

PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCAVsebino pripravlja OŠNH Rajka Hrastnik

»Joj, kako velika je šola!«, »Oči, a res ne moreš z menoj?«, »Kje 
pa je stranišče?«, »A kuharice dobro kuhajo?« in še marsika-
tero vprašanje se je porajalo v mislih radovednih prvošolcev, 
ko so prvič korakali proti šoli. Eni bolj pogumni, drugi tihi – 
nooo, nekaterim je po nesreči ušla kakšna biserna solzica –, 
prav vsi pa polni pričakovanj. Za nami so trije meseci in glej 
ga zlomka, nikjer več sledi o zaskrbljenih obrazih … V podalj-
šanem bivanju je včasih malo več časa za igro in pogovor, 
zato smo v OPB 1 naredili kar pravi mini intervju. Seveda pa 
ne gre brez risbic, na katerih so prva šolska doživetja. 

Zakaj hodiš v šolo? 
»Da se naučim neki drugega. Pa pisat. Lahko se naučiš kej 
novga za v življenju.« (Hana, 1. a) 
»Kr sn že vlek.« (Brin, 1. b) 
»Zato, da se kej tazga naučim, fajnga.« (Ilvana, 1. a) 
»D se naučim črke.« (Vid, 1. a)

Kaj ti je v šoli najbolj všeč? 
»Lego kocke.« (David, 1. a) 
»Ko se igramo.« (Amalija, 1. a) 
»Vse!« (Lazar, 1. a) 
»Ko delamo. Ko neki rišemo in barvamo.« (Hana, 1. a) 
»Igranje.« (Mark M. D., 1. b) 
»Da lahko delam domačo nalogo.« (Sanja, 1. a)

Ali te je v šoli česa strah? 
»Mal. Da me en udari al pa de se ena dva pretepata.« 
(Lazar, 1. a) 
»Ravnateljice.« (Zoja, 1. b)

Kdo je glavni v šoli in zakaj? 
»Učiteljica. Zrd tega, de se lhka mi kej naučimo. Mormo jo 
poslušat, kr je glauna.« (Viva in Brin, 1. b) 
»Učitlca. Ker nam pove, kaj mormo delat.«
(David in Amalija, 1. a) 

Prvi razred je suuuper! 
Avtorji: učenci in učiteljica Alenka iz OPB

»Učiteljica. Zatu, ku je največja in jo rabmo poslušat.« 
(Primož, 1. a)

Kaj ti je v šoli najmanj všeč? 
»Ko sedimo za mizo.« (Ivana, 1. a) 
»Knjige.« (Brin, 1. b) 
»Dojenčki.« (Asja, 1. a)

Kaj v šoli počnejo učiteljice? 
»Nas učijo matematiko, slovenščino.« (Zoja, 1. b) 
»Nas učijo in use nardijo.« (Taja, 1. b) 
»Berejo nam knjige.« (Lian, 1. b)

Kaj je matematika? 
»To, da zlo fajn se morš naučit. Pa morš met zlo dober um in 
morš poslušat.« (Filip, 1. a) 
»Men se zdi, de je tu matematika, ku pišeš.« (Viva, 1. b) 
»Ko neki delamo, kače barvamo!« (Amalija, 1. a) 
»Ku se kej učimo ustvarjat.« (Jakob, 1. a) 
»De kej, un … tku povežemo.« (Lian, 1. b)

Zakaj pa potrebuješ šolsko torbo? 
»Da grem z njo v šolo.« (Jakob, 1. a) 
»D lhka grem u šolo, pa dam stvari not in ne rabm nost v 
roki.« (Primož, 1. a) 
»Zato, d mam peresnco pa kake flaše pa kake zvezke not. Pa 
rutko.« (Viva, 1. b)

Cigaret je grozen za umret,
škoduje zdravju,
ne vem, zakaj bi ga »nabavlju«. 
Črna pljuča boš imel
in zraven še smrdel. 
Dobil boš raka,
ker ne vdihuješ pravega zraka. 

Če kdaj kdo ponudil ti bo cigaret,
se vprašaj,
zakaj bi ga sploh hotel imet. 

– Teja Medvešek, 9 let 

Cigaret
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PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCAVsebino pripravlja OŠNH Rajka HrastnikPRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCA Vsebino pripravlja OŠNH Rajka Hrastnik

Velikokrat nam mladim rečejo, da je prihodnost v naših rokah. 
Počasi se zavedamo, da to sploh ni res. Naš svet, gozdovi, 
koralni grebeni, oceani, celi ekosistemi, narava, človeški rod, 
vse propada! Kako nam lahko dajo prihodnost, če je sploh 
ni?! Bodimo iskreni in poglejmo resnici v obraz. Kaj lahko 
vidimo? Naš planet, ki umira, in nas, kako iščemo izgovore, 
kako nočemo niti slišati o posledicah našega neodgovornega 
vedenja!

Ko sem bila mlajša, nisem razumela, zakaj otroci nimamo 
toliko snega, kot so ga imeli včasih, zakaj se ozračje tako 
segreva, zakaj vse skupaj umira. Potem pa izveš, da je to 
zaradi tovarn, prometa, industrije ipd. In še kasneje prideš 
do jedra uničenja: kapitalizma. Kapitalizem je ekonomski 
sistem, ki temelji na neskončni gospodarski rasti, ne glede na 
to, koliko morajo ljudje in narava zaradi tega trpeti. Zadnji 
del je skrita resnica, ki nekako ne pride do širše skupine ljudi. 
Da, kapitalizem je glavni krivec za globalno segrevanje, 
izkoriščanje delavcev, uničevanje narave in ne nazadnje člo-
veštva. Ampak načeloma ni slab. Na nek način je celo dober 
za razvoj človeštva, dokler deluje v sožitju z okoljem. Težava 
je, da je kapitalizem zelo nagnjen k temu, da uniči vse, kar 
doseže njegova roka in njen podaljšek, vse za dobiček. Kot 
vidite, ne napadam kapitalistov, ampak kapitalizem. Vem, da 
so kapitalisti kljub vsemu ljudje, ki imajo čustva, družine itd. 

Kje vidim težavo pri večini ideologij in političnih mišljenj? 
Treba si je iskati sovražnika! In ko ga najdeš, ga takoj raz-
človeči, saj mu boš tako lažje nasprotoval. To je tista težava 
človeštva! Moramo si nasprotovati, imeti vojne, moramo 
izkoriščati drug drugega, moramo pridobiti denar iz dejanj 
našega zla in nerazumevanja. Naše celo življenje je samo 
tekmovanje! Človeška verzija naravne selekcije! Tisti, ki ima 
več denarja, ima več vrednosti, moči, svobode. Tisti, ki pa 
denarja nima, je lahko vse življenje suženj svojega dela ali 

Materni jezik oziroma materinščina je jezik, ki se ga naučimo 
kot prvega v krogu svojih domačih. Materinščino imenujemo 
tudi prvi jezik po zaporedju usvajanja.

Moj materni jezik je bosanščina. Zame je to pomemben jezik. 
Sicer se učim tudi angleščino, ki jo govorijo po vsem svetu, da 
se bom lažje sporazumeval s tujci. V materinščini enostav-
neje izražam svoja čustva, želje in potrebe. Z njo čustveno 
rastem in se razvijam. Poleg tega pa materni jezik povezuje 
narod v vsakdanjem življenju. Torej ima pozitiven vpliv tudi 
na ohranitev naroda in prebivalstva na določenem območju. 
Zaradi amerikanizacije in uporabe moderne tehnologije, s 
pomočjo katere se danes enostavneje sporazumevamo, pa 
imamo večkrat brezbrižen odnos do jezika. Včasih se sta-
rejše generacije naših družin v popačenih približkih jezika 
ne znajdejo preveč. Babica in dedek me včasih vprašata, 
ali se sploh še pogovarjamo bosansko. Bil sem presrečen in 
hkrati vesel, da sem lahko ob dnevu evropskih jezikov pisal 
o svojem jeziku, a sem tudi premišljeval, kako bi zapisal te 
besede o svojem odnosu do materinščine. 

Naj omenim še to, da UNESCO vsako leto 21. februarja obe-
ležuje mednarodni dan maternih jezikov. Ob spoznanju in 
zavedanju, da morajo biti tudi današnje generacije ponosne 
na materni jezik. 

Preden smo se odpravili, sem morala spakirati vse, kar je pri-
merno za pohod in aktivnosti, ki jih bomo izvajali. Zjutraj smo 
se dobili v šoli in pojedli malico ter se s sedmošolci odpravili 
peš na Kal. 

Prvi dan smo imeli tehnični dan, ogledali smo si sončne 
celice. Zvečer smo prišli v kočo, pojedli večerjo, se stuširali, 
igrali družabne igre in se odpravili spat. Zjutraj smo se zbudili 
in pojedli zajtrk. Potem sta prišla učiteljica in učitelj za nara-
voslovje, ki sta nam predstavila značilnosti gozda. Potem smo 
se odpravili raziskovat gozd. Vrnili smo se do koče. V zemlji 
smo iskali žuželke in ugotavljali, kateri list spada kateremu 
drevesu. Imeli smo kosilo, potem pa smo se odpravili na 
pohod na Mrzlico. Hodili smo po gozdu, tam so bili veliki 
kamni in veliko korenin. Ko smo prispeli, smo si malo odpočili 
in se odpravili nazaj proti koči. 

Drugi dan smo se odpravili na ogled kmetije Gorenc. Tam so 
bili zelo gostoljubni. Ponudili so jabolčno pito, skutno pito in 

Prihodnost nerojenih

Moj odnos do materinščine

Šola v naravi na Kalu

Avtorica: Angelina Vavtar Abram, 9. a

Avtor: Rejhan Mazić, 6. a                                                                                                                               

Avtorica: Mateja Jug, 8. razred, prilagojen izobraževalni program 

OŠ z nižjim izobrazbenim standardom

pa umre. In revnejši razredi, ki delajo za bogatejše, so manj-
vredni in imajo manj moči in manj življenjske svobode, saj 
delajo, da živijo. Vidite? S svojim največjim darom, inteli-
genco, se obnašamo kot živali in eden drugemu uničujemo 
življenja, da sami preživimo!

Zdaj se sprašujem, če je vse to res potrebno. Zakaj preprosto 
ne moremo odložiti bojne sekire in tega tekmovanja spreme-
niti v svetovno sodelovanje? Da poenostavim – predstavljajte 
si človeštvo kot en organizem, vsak človek pa je celica. Kaj 
delajo celice v telesu? Sodelujejo, seveda! Kljub svojim razli-
kam sodelujejo in ohranjajo organizem pri življenju. Podobne 
celice se združujejo v tkiva, organe in noben ključen organ 
ne more delovati samostojno. Isto je z ljudmi. Ko pa celice ne 
sodelujejo in delajo samo v svoje dobro, pride do avtoimune 
bolezni. Če se ta dovolj razširi, organizem umre. In umre celo 
človeštvo. Ta človekova selekcija letno ubije 20 milijonov ljudi 
(revščina, lakota, pomanjkanje pitne vode), 55 milijard živali 
in 15 milijard dreves. In ko rečem človekova selekcija, mislim 
kapitalizem. Vse to se zgodi v enem letu, številke se še višajo. 
Ali lahko to narava dohaja? Ne. Niti najmanjše možnosti ni, da 
bi lahko. Globalnega segrevanja sploh omenila nisem, ta še 
dodatno zatira okrevanje okolja. Mi smo del narave. Četudi 
se še tako trudimo, da ne bi bili, smo vedno bili in vedno 
bomo. Če narava umre, mi umremo z njo. Ampak življenje si 
bo opomoglo. Pa naj se še enkrat ponovi evolucijski proces. 
Čeprav bo trajalo, bo ponovno zaživelo. Mi nismo takšni. Če 
bo človeštvo izumrlo, ni poti nazaj.

Kaj pa prihodnost nerojenih? Obstajajo različni scenariji. Kaj 
se bo zgodilo, če nadaljujemo s kapitalizmom kot danes? Na 
hitro povedano – masivno izumrtje. Globalno segrevanje 
je hud problem in če ne bomo ukrepali, bodo naša dejanja 
imela uničujoče posledice. Drugi scenarij: kaj pa, če delujemo 
drug za drugega, ne za denar, odložimo bojno sekiro, glo-
balno sodelujemo in živimo v simbiozi z naravnim okoljem? 
Svojim potomcem bi pustili idealno ureditev, s svetom, ki še 
ni popolnoma uničen. V bistvu bi človeštvo delovalo kot en 
super organizem, kot je bilo predstavljeno v prejšnjem pri-
meru. In če ste kaj vešči biologije, dobro veste, da imajo izumi 
in sistemi, ki posnemajo naravo, številne prednosti, saj se v 
njej skrivajo rešitve za vse probleme, ki smo jih sami ustvarili. 
Tako je. Mi živimo v prelomnem času. Začelo se bo masivno 
izumrtje ali največji razcvet človeškega življenja v sožitju z 
naravo. Potrebnega bi bilo veliko truda, da dosežemo tisto, 
kar si že stoletja želimo za nas in za prihodnje generacije 
– popoln svet, kjer smo vsi enaki in ne trpimo posledic zla. 
Veliko ljudi je že izgubilo upanje v to. Jaz ga nisem.

Verjamem, da lahko v univerzalnem sistemu, ki temelji na 
ljubezni do sočloveka in narave, dosežemo ta popolni svet. 
Kje pa bi vi raje živeli?

17. septembra, na dan rojstva in smrti Franceta Bevka, pra-
znujemo dan zlatih knjig – uradni začetek bralnega leta.

Štiri učenke iz osmega in devetega razreda matične šole ter 
sedem devetošolcev dolske podružnice, ki obiskujejo izbirni 
predmet retorika, je prvošolcem izreklo dobrodošlico v čudo-
viti svet branja. V vsakem razredu so skupaj prebrali otroško 
knjigo, se pogovarjali o njej in razpravljali, če jim je bila všeč. 
Na koncu je vsak učenec dobil še darilno slikanico Ide Mlakar 
Črnič Kako sta Bibi in Gusti prezvijačila hrib, ki jo bo lahko 
prebral doma z družino ali prijatelji. Res je bilo lepo videti, 
kako so sodelovali in z zanimanjem spremljali cel dogodek.

17. september – 
začetek bralnega leta

bezgov sok. Skakali smo po balah, premaknili traktor. Ko smo 
se vrnili do koče na Kalu, smo imeli kostanjev piknik, zunaj 
smo se lovili, nekateri so jokali, ljubezenske težave pač. Jaz 
in moja prijateljica sva neprestano sledili enemu fantu po 
koči. Zadnji dan smo pojedli zajtrk in šli še na kmetijo Vnuk, 
kjer smo si ogledali lesene izdelke, krave, oslička Miha … 
Potem smo se odpravili peš v dolino. V šoli smo vzeli kovčke 
in se odpravili proti domu.

Na Kalu je bilo zanimivo, vsi smo uživali. Upam, da bomo 
imeli še kakšen tako zanimiv dogodek.
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V skupini Škrati radi raziskujemo. Najraje od vsega pa imamo 
raziskovanje v naravi. Večkrat se odpravimo v gozd, kjer opa-
zujemo spremembe, ki se dogajajo skozi čas. Prav jeseni nam 
gozd ponuja ogromno možnosti za raznolike dejavnosti in 
raziskovanja.

Najprej smo si gozd »prinesli« kar v igralnico. Spoznavali smo 
jesenske plodove in zelišča z vsemi čutili. Skupaj smo jih tipali, 
vonjali, okušali in si jih ogledovali. Skuhali smo si čisto domač 
čaj iz zelišč, ki so jih prinesli v vrtec otroci. Opazovali smo 
jesensko listje, ki je začelo spreminjati barve, nabirali plodove, 
ki so padali z dreves, jih razvrščali, prirejali ena na ena in 
postavljali v zaporedja. Listke smo razvrstili tudi po velikosti 
in barvi. V gozdu smo našli veliko polžjih hišic in ugotovili, da 
tam živijo tudi živali. Ampak kako to, da jih nikoli ne srečamo? 
Vse skupaj nas je privedlo do pogovora o tem, kako se v gozdu 
obnašamo. Ugotovili smo, da smo čisto preglasni in da se nas 
živali zagotovo bojijo. Zato smo se začeli pogovarjati tišje in 
tako tudi opazili vse zanimivosti, ki jih prej nismo. Ker pa se 
živali vseeno niso želele pokazati, smo si jih ogledali kar v 
različnih revijah in leksikonih. 

Med pogovorom in raziskovanjem smo ugotovili, da se s pobi-
ranjem in shranjevanjem jesenskih plodov ne pripravljamo na 
zimo samo ljudje, ampak si zalogo delajo tudi gozdne živali. 
Zato smo se dogovorili za srečanje z lovcem in gozdarjem, 
gospodom Andrejem Kovačem. Povedal nam je veliko zanimi-
vosti ter nam pokazal tudi različne preparirane živali, ki smo 
jih lahko potipali in pobožali. Videli smo medveda, kuno, vidro, 
kanjo, gamsa, fazana, raco in še mnoge druge živali. Medved 
je imel zelo mehko dlako, kanja pa zelo zelo ostre kremplje. 

Da so najmlajši nevedni, je zmotno. Prav tako kot miselnost, 
da česa ne zmorejo. Vse zmorejo, moramo jim samo prilago-
diti in predstaviti način, ki so ga sposobni razumeti. Najmlajši 
nas namreč pozorno opazujejo, v vsem posnemajo in nam 
sledijo, kamorkoli že jih vodimo. Enoinpolletni malčki so se 
tako v mesecu dni v vrtcu naučili, da si roke lahko temeljito 
umijejo, tudi če vode ne odprejo na vso moč. Ob večkratnem 
umivanju rok dnevno zdaj že sami ponavljajo: »Malo, malo, 
čisto malo« (odpremo vodo). Če vodo močno odpremo, je 
namreč preveč steče stran, pa še prevečkrat se polijemo pri 
tem in potem moramo še zamenjati oblačila. Z malimi koraki 
se vse začne. Tudi učenje o varčevanju z energijo.

Enoletnikom je vse prvič, zato je zelo pomembno, kakšen 
vtis dobijo ob različnih situacijah. Igra je otrokova potreba. 
Skoznjo se učijo raziskovati svet. Njihov svet je najprej dom, 
nato vrtec, igralnica, igrišče, travniki, gozdovi in parki, njihov 
svet je planet, ki ga šele začenjajo spoznavati, a skrbeti zanj 
se morajo začeti učiti tukaj in zdaj. Nemudoma. Takoj.

Žabice (1–2-letniki) silno rade uporabljajo odpadni material 
vseh vrst, oblik in velikosti. Ob ravnanju z njim urijo svoje 
ročne spretnosti (odpirajo in zapirajo škatle s pokrovi, odvijajo 
navoje na prazni embalaži od krem, vtikajo manjše v večje), 
primerjajo materiale (mehko, trdo, grobo, gladko, se strga, 
poči, se zlomi …). Ob tem spoznavajo količinske, velikostne 
in prostorske odnose, učijo se novih pojmov ter spoznavajo 
nove besede. Skratka – širijo svoje znanje, besedni zaklad, 
učijo se skozi igro. Igrače v vrtcu skoraj niso več zanimive, 
zato večkrat skupaj z malčki ustvarjamo in tako recikliramo 
na svoj način. Učimo se ponovne uporabe materialov in se 
obnašamo trajnostno. Ena od zanimivih igrač je tako nastala 
en teden pred počitnicami. Na idejo so me napeljali malčki 
sami, ker so se igrali s kartonskimi tulci različnih oblik in sko-
znje spuščali različne predmete: majhne kroglice, kocke, 
avtomobilčke … In ker kurikulum pravi, da moramo izhajati 
iz otrok, sem izkoristila ponujeno priložnost. Izdelala sem 
igračo iz odpadnega materiala: večji karton, kartonasti tulci 

Škrati v gozdu Žabice reciklirajo, poskusite še vi!
Avtorica: Sanja Funkel •  Foto: arhiv vrtca Avtorica: Maja Petan Majcen •  Foto: arhiv vrtca

Poslušali smo, kako se oglašajo srne ter kako se sliši, ko se 
bojujejo jeleni – in to s čisto pravim rogovjem, ki smo ga lahko 
tudi potipali. Gospod Andrej nam je podaril lovski koledar, 
da bomo živali lahko spremljali čez celo leto, in povedal še, 
s čim se posamezne živali prehranjujejo, kje živijo in kako se 
pripravljajo na zimo. Izvedeli smo, da nekatere zimo prespijo, 
za druge pa skrbijo lovci, ki jim hrano dostavijo v krmilnice, saj 
pozimi, ko je sneg, živali nimajo dovolj hrane. Obljubili smo, 
da bomo tudi mi skrbeli za živali in naredili ptičje hišice, da 
bomo lahko pozimi hranili ptičke. Zelo se že veselimo ptičje 
hišice, ki nam jo bo podarila Lovska družina Dol pri Hrastniku.

Med raziskovanjem gozda smo opazili, da ljudje ne skrbimo 
dovolj za naravo, saj so otroci našli veliko smeti, ki tja ne sodijo. 
Že prej smo prebrali pravljico Spet zeleno (Saša Benulič), kjer 
so gozdne živali same očistile gozd vse nesnage, za katero so 
bili krivi ljudje. Škrati so otroci, stari tri do štiri leta, in že znajo 
ločiti realnost od pravljice. Ugotovili so, da v resnici živali tega 
ne morejo storiti, temveč jim moramo pri tem pomagati mi. 
Nadaljnje dejavnosti in pogovori so tekli o ustreznem ravnanju 
z odpadki in varovanju narave, ki nas osrečuje s svojo barvito 
raznolikostjo, bogatimi sadovi, plodovi, rastjem, vodo, nudi 
nam hrano, živalim zatočišče oziroma dom, in še marsikaj 
drugega.

Tema o gozdu in naravi nasploh še zdaleč ni izčrpana – naše 
aktivnosti v zvezi z naravo se bodo nadaljevale skozi celo 
šolsko leto in še naprej. V gozdu ne nazadnje oblikujemo raz-
lične vrednote, ki se odražajo v pozitivnem odnosu do okolja 
in narave. In na nas je, da bomo otrokom vse te vrednote 
tudi predali.

različnih velikosti, odpadne škatlice. Pobarvano z različnimi 
barvami in zlepljeno z vročim lepilom sem jo z vrvjo pritr-
dila na posteljico. Shranjeni plutovinasti zamaški, ki smo jih 
prav tako uporabili, pa so bili ravno pravšnji za vtikanje. 
Otroci so v igri z improvizirano igračo vztrajali cele tri tedne. 
Vsakodnevno so posegali po njej in preizkušali, skozi kateri 
tulec zamašek potuje dlje časa, skozi katero luknjo pade 
na tla, skozi katero v škatlico, kdaj zamašek pade prej, kdaj 
kasneje. Vztrajali bi še dlje, a je igrača žal dosegla svoj konec. 
In namen. Naučili smo se, da lahko nekatere stvari ponovno 
koristno uporabimo. 

Igrač imajo otroci dandanes v ogromnih količinah. Hlepijo 
po več in še in še več. V tem predprazničnem času bodo vse 
babice, dedki, tete in strici ter drugi sorodniki poleg star-
šev drveli po nakupovalnih središčih in iskali nekaj, česar 
njihovi srčki, mucki, ljubčki, sončki še nimajo. Pa količine 
vseh mogočih sredstev, dobrih in manj dobrih, varnih ali 
morda celo nevarnih igrač res zadovoljijo njihov interes? Da. 
Kratkotrajno. Potem pa hlepijo po več in še več, po drugem, 
drugačnem, novem – s tem, da nihče sploh ne ve, kako to 
izgleda.

Dragi vsi. Ne mučite svojih glav s skrbmi in vprašanji na -k 
(kaj, kako, koliko itd.), ne izgubljajte dragocenega časa po 
trgovinah, ne zapravljajte denarja za par minut interesa, ki 
ga bo pokazal vaš nadobudni malček. Najsrečnejši bo, če 
boste njemu namenili tisti čas, ki bo vsem pomenil res drago-
cen trenutek in spomin. Posvetite se drug drugemu, ustvarite 
kaj skupaj, četudi je to le kartonska škatla od pravkar kuplje-
nega hladilnika. Z nožem zarežite odprtine za okna in vrata, 
poslikajte karton skupaj z malčkom, umažite si roke, kot si 
jih on popacka z barvo, uživajte v plazenju skozi, igrajte se 
»ku-ku«. Malček vam bo neizmerno hvaležen in ista igrača 
bo zanimiva še jutri in pojutrišnjem, pa še naslednji dan … 
Vse dni, dokler ne razpade in je ne skurite v peči. Ostal bo 
spomin na skupna doživetja in žareče otrokove oči. To šteje! 
In to je vrednost, ki nima cene. 
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V rubriki Obrazi Hrastnika vam bomo tokrat predstavili 
našega sokrajana Hermana Donika, ki ima zares zani-
mive hobije in zgodbe, povezane z njimi. Najbolje bo, da 
ga spoznamo kar skozi njih, saj so velik del njegovega 
življenja.

Kaj je tisto, kar vas zanima? 
Že odkar pomnim, me nadvse privlači zgodovina. Že v osnovni 
šoli sem začel s prebiranjem zgodovinskih knjig. Še posebno 
so me zanimale vojne, predvsem prva in druga svetovna vojna 
na naših tleh. 

V svojem življenju sem srečal veliko zanimivih ljudi. Če se osre-
dotočim najprej na zgodovino, sem hvaležen, da sem spoznal 
človeka, ki mi je pri tem veliko pomagal – profesor Mile Križaj, 
s katerim sva skupaj raziskovala prvo svetovno vojno na Soški 
fronti. S tem sva začela nekje pred 27 leti. Raziskovala sva vse 
od Gorice do Rombona. Prebrala sva vso literaturo, ki jo je 
bilo takrat mogoče dobiti. To, kar sva spoznala v knjigah, sva 
skušala podoživeti tudi v živo, in sicer tako, da sva se odpravila 
na dogajalni kraj. Na račun tega sva obiskala dosti brezpotij. 
Po cele dneve sva preživela v hribih. Raziskovala sva jame, 
kaverne, prve linije, zaledje, vse, kar je bilo od ostalin svetovne 
vojne. Med raziskovanjem sva večkrat naletela na neeksplo-
dirana sredstva (granate), pa tudi na orožje in okostnjake. Na 
račun raziskovanja sva spoznala tudi dosti zbiralcev in drugih 
ljudi, ki jih prav tako zanimata prva in druga svetovna vojna.

Navdih za vaša raziskovanja torej najdete tudi v knjigah. 
Da, zelo rad berem, tako zgodovinska kot tudi leposlovna dela. 
Preko knjig je mogoče marsikaj odkriti, moraš pa biti vztrajen, 
moraš vedeti, kaj iščeš, kaj te zanima, kaj je bistvo. Knjige so 
mi poleg muzejev in drugih virov vedno v pomoč. Dosti so mi 
pripomogle pri pisanju zgodovine naše hiše ter spoznavanju 
Hrastnika in vasi Prapretno, kamor sem se preselil z rodne 
Štajerske.

Poleg zgodovine imate radi tudi gore, večkrat ste bili v 
Nepalu. Kaj vas je pritegnilo, da obiščete to deželo?
Že od otroštva naprej sem se navduševal nad hribi in gorami. 
Ko sem bil star 14 let, sem dobil prve knjige o alpinizmu, čeprav 
jih tisti čas ni bilo veliko na voljo. Sledil sem tudi vsem alpinistič-
nim novicam. Vedel sem vse o naših takrat še jugoslovanskih 
odpravah, za vse naše alpiniste in njihove osvojene vrhove. 
Pri prebiranju knjig o Nepalu sem dobil predstavo, da je to 
neka čudežna dežela. Zato se je v meni pojavila želja, da bi 
jo rad spoznal tudi sam. 

Tako kot sem imel srečo, da sem zaradi zgodovine srečal 
Mileta, sem jo imel glede alpinizma, da sem spoznal Franca 
Pepevnika - Acota, ki je že bil na Mount Everestu in je imel 
za sabo kar nekaj preplezanih osemtisočakov in več obiskov 
Nepala. Še danes sem vesel, da je bil on tisti, ki me je prvič 
vodil po Nepalu, in mi ga prikazal na tako lep način.

Kako ste doživljali prvi obisk Nepala?
Ob prvem obisku doživiš kulturni šok, saj je vse drugače kot 
pri nas: revščina, vera, obredi, kastni sistem. A počasi te začne 
vsrkavati vase. Sploh če si tak človek, da to drugače čutiš, 
dojameš, da ne greš samo pogledat, ampak tudi doživet 
deželo kot celoto.

Pokrajina sama je prekrasna, ko stojiš in gledaš Mount Everest 
in gore v njegovi bližini, vidiš, kako je vse ogromno, mogočno, 
vse so videti blizu, a v resnici potrebuješ par dni, da prideš do 
njihovega vznožja. 

Prikupili pa so se mi tudi ljudje, Šerpe – ljudstvo, ki živi pod 
Mount Everestom v dolini Khumbu, ki se začne pri nekje 2.000 
m in vodi vse do baznega tabora Mount Everesta na 5.364 
m. Srečanje z njimi je name naredilo zelo velik vtis. Kljub svoji 
revščini so nasmejani, ljubeči, imajo ponos in spoštljiv, ponižen 
odnos do življenja, narave, do gora – za katere verjamejo, da 

ima vsaka svojega boga. Tam ima vse svoje zakonitosti. Da 
se podaš v gore, za njih ni samoumevno, poklopiti se mora 
več stvari, energij. Preden se odpravijo, vedno naredijo obred, 
kjer zaprosijo bogove, da jih spustijo na vrh, ne da bi se jim 
kaj zgodilo. Tudi ko hodiš po poteh, lahko na vsakem koraku 
vidiš mantre – budistične molitve. Te so lahko vklesane v skalo 
ali pa plapolajo v vetru na pisanih zastavicah. 

Nepal je država, ki nima industrije. Živijo predvsem od turizma 
in kmetijstva – so nosači, tisti bolj izšolani pa so višinski in 
odpravarski vodniki ali pa imajo družinska podjetja, ki nudijo 
prenočišča in hrano za turiste.

V Nepalu ste bili zdaj že večkrat. Kolikokrat? 
Res je, do zdaj sem bil šestkrat. Zelo sem si želel, da bi šel tudi 
kdaj z družino. To mi je tudi uspelo. Moj tretji obisk Nepala 
leta 2013 je bil z ženo Branko, ki do tistega trenutka niti ni bila 
velika ljubiteljica gora, kot sva bila midva s sinom Gregorjem, 
a sva ji za njen osebni jubilej vseeno kupila letalsko karto. 
Takrat sva šla na treking pod goro Langtang Lirung, kjer je 
nesrečno končal Tomaž Humar. Pri drugem trekingu sva šla 
pod osemtisočak Anapurno. Tretjič pa sva naredila treking 
do prekrasnih turkiznih Gokijskih jezer, ki so na višini 5.000 
m pod osemtisočakom Cho Oyu, njihova posebnost pa je 
par zlatih rac z mladičem. Vesel sem, da je tudi ženo tako kot 
mene prevzela ta mistična, poduhovljena dežela, ki te posrka 
vase, da se rad vračaš nazaj. Leta 2019 pa smo prvič šli skupaj 
kot družina, kar je bilo še posebno doživetje. Skupaj nam je 
uspelo priti do baznega tabora Mount Everest in osvojiti Kala 
Patthar (5.644 m). Sin Gregor pa je nato še z Lhakpo Šerpo 
preplezal in osvojil vrh gore Lobuche East (6.119 m), kar je bila 
prej moja želja, a mi zaradi zdravstvenih težav pri mojem 
prvem obisku Nepala ni bilo namenjeno. Na trekingu smo 
hodili skozi idilične vasice, kjer se pasejo jaki in igrajo otroci, s 
pogledi na čudovito gorsko panoramo na Mount Everest, Ama 
Dablam, Lhotse – ob tem miru se lahko ponotranjiš, meditiraš 
in vsrkavaš to gorsko nebesno lepoto.

Z Nepalom vas veže tudi ena posebna vez, kajne?
Z Narendo Boharo, lastnikom agencije, ki nam ureja vso doku-
mentacijo, smo v zelo prijateljskih odnosih in leta 2013 nam je 
predstavil Narona Bahandarija, vodiča z licenco po Himalaji. 
Z Naronom smo se zelo ujeli in je naš vodič pri vsakokratnem 
obisku Nepala. Spoznali smo se z njegovo ožjo in razširjeno 
družino. Ob obisku njegovih staršev smo bili v njegovi vasi po 
dvajsetih letih prvi tujci in smo bili prava atrakcija, posebej 
Branka, ki so jo otroci kar božali po rokah in se čudili njeni 
svetli polti. Naron je pošten in ustrežljiv – kot večina Nepalcev. 
Z njim se počutimo varne in je zelo dober organizator. On pravi, 
da smo del njegove družine in ima poseben odnos do nas. 

Ali ste s svojimi hobiji tudi koga navdušili?
Po tem, ko sem prijateljem in znancem pripovedoval zgodbe o 
tem, kaj vse sem videl in doživel na določenih mestih v hribih, 
gorah in na brezpotjih, so tudi sami pokazali navdušenje in 
izkazali željo, da jih peljem in jim razkažem svoja odkritja. 

Zdaj ste že kar nekaj časa Hrastničan, ampak izvorno pri-
hajate s Ptuja, kaj vas je pripeljalo sem?
Res je, v Hrastnik me je pripeljala ljubezen. Branko sem spoz-
nal pri svojih 25 letih na morju, po tem pa sva se po naključju 
ponovno srečala v Ljubljani, kjer sem takrat tudi delal na 
zavodu za transfuzijo. V Hrastnik sem se preselil pred 35 leti, 
zato sem si želel službo, ki bi bila v bližini. Tako sem se zaposlil 
v trboveljski cementarni, kjer sem delal vse do leta 2015. Od 
takrat naprej pa delam v cementarni v Avstriji, kamor se vsak 
dan tudi vozim. To znese dobre štiri ure dnevno. A mi to nikoli 
ni predstavljalo prevelikega bremena. Trenutno nimam več 
veliko, le še slabo leto do upokojitve.

Imate mogoče že kakšne načrte za prihodnost, ko boste v 
pokoju? 
Vsekakor bom imel več časa za to, kar rad počnem – za hribe 
in raziskovanje zgodovinskih dejstev. Moj oče je bil v partiza-
nih, nato pa služil kot oficir v JLA, nakar so ga za dve leti zaprli 
na Goli otok. Premlad je umrl in nikoli nisem izvedel, zakaj 
je bil zaprt, zato se bom najprej posvetil proučevanju tega.

Mount Everest s 5500 m visokega Kala Patharja

Z družino v baznem taboru pod Mount Everestom

Raziskovanje kaverne – jame, ki so jo skopali vojaki, 
da so se zaščitili pred topniškim obstreljevanjem

V življenju sem srečal veliko zanimivih ljudi
Avtorica: Klavdija Korošec  •  Foto: osebni arhiv

Herman Donik
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Rudis d.o.o., vodilno inženiring podjetje v Sloveniji, speci-
alizirano za izvedbeni inženiring na področjih energetike, 
ekologije, industrije in specialnih tehnologij, je 5. oktobra 
2022 v Hrastniku tudi uradno odprlo Sončno elektrarno Blate 
(SE Blate).

Talna SE Blate stoji na bivšem dnevnem kopu RTH nad 
Hrastnikom in je ena večjih sončnih elektrarn v Sloveniji. »V 
elektrarno je vgrajenih 2.600 monokristalnih panelov nazivne 
moči 600 W in skupne površine 6.500 m² ter 13 razsmernikov. 
Proizvedena električna energija se v celoti oddaja v elekt-
rodistribucijsko omrežje Slovenije. SE Blate bo pomembno 
prispevala tudi k zmanjšanju onesnaževanja okolja, in sicer 
z zmanjšanjem izpustov CO² za 835 ton,« so projekt opisali 
v podjetju Rudis.

Ob odprtju je župan Marko Funkl čestital generalnemu direk-
torju Rudisa mag. Andreju Gorjupu in poudaril, da je prava 
smer zelena ter da je to tudi smer, v katero želi iti občina 
Hrastnik, pri čemer pa nas ni strah nekaterih korakov narediti 
med prvimi.

S prihodom industrije v hrastniško dolino je s časom nara-
slo tudi število prebivalstva. Na začetku 20. stoletja se je 
tako pokazala potreba po dušni oskrbi prebivalstva. Ob 
napornem in težkem delu je bila vera med rudarji še zmeraj 
močno prisotna. Ob zidanju cerkve na Dolu leta 1908 so tako 
rudarji zbrali del denarja za izgradnjo oltarja Sv. Barbare. 
Praznovanje Sv. Barbare so obhajali še vse do začetka 2. 
sv. vojne. V sprevodu z zastavo in godbo na čelu so odko-
rakali k maši na Dol. Prav tako so rudarji slovesno obhajali 
praznik na Veliko gospojnico (op. avtorja: Marijino vnebo-
vzetje). Takrat so se rudarji odpravili v Marijo Drago nad 
Hrastnikom, ki je bila takrat podružnica trboveljske župnije. 
Pred 1. svetovno vojno pa so knapi hodili tudi v Marija Lurd 
pri Rimskih Toplicah.1  

Hrastniška dolina je dolgo spadala pod dve župniji. Prebivalci 
gornjega dela Hrastnika so ob nedeljah hodili k maši v 
Trbovlje, iz spodnjega dela pa na Dol. Približno leta 1929 
pa je bila ustanovljena hrastniška župnija. Službo v hrastniški 
župniji je dobil vikar Alojzij Žalar. Začasna cerkvena opravila 
pa so se od 8. decembra 1929 opravljala v zasilni cerkvi v 
Logarjevi dvorani.2 

Razmah katoliških organizacij in društev pa se je začel 
šele po 1. sv. vojni. Oktobra 1920 so v Hrastniku ustanovili 
Slovensko katoliško izobraževalno društvo. Ustanovni zbor 
je bil v Rücklovi gostilni, za predsednika je bil izvoljen Janko 
Arnšek. Zanimivo je tudi to, da je bil v upravni odbor društva 

Vstop v mesto vsak dan spreminja svojo podobo. Po rušitvi 
steklarske kolonije in odstranitvi vseh pomožnih objektov 
na rušitev čaka le še zadnja stavba, v kateri je bila dolga 
leta prodajalna proizvodov kemične tovarne. Medtem pa 
se območje spreminja iz ruševin v blato, v betonske platoje 
s sočasno gradnjo najsodobnejše komunalne infrastrukture.

Območje, ki je bilo mnoga leta pozidano od vogala do 
vogala, zdaj kaže svoje razsežnosti. Izvajalci del AGM 
Nemec pripravljajo podobo obrtno-industrijske cone, ki bo 
zaradi terena na več nivojih. Skoraj dva hektara uporab-
nih površin bosta namenjena hrastniškemu gospodarstvu, 
natančneje širitvi že obstoječih proizvodnih obratov – ste-
klarne in kemične tovarne. Projekt, v večjem delu financiran 
iz evropskih sredstev, naj bi poleg povečanja gospodarskih 
dejavnosti poskrbel za bolj urejeno poslovno okolje, nova 
delovna mesta in lepši izgled južnega dela Hrastnika.

V prihodnjem letu bo Hrastnik bogatejši za Obrtno-
industrijsko cono Steklarna - TKI Hrastnik, s tem pa bodo 
zagotovili tudi pogoje za podjetja, ki se razvijajo in beležijo 
visoko rast, gradijo podjetniško skupnost ter krepijo verigo 
vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zapo-
slovalci na regionalni in državni ravni.

Župan občine Hrastnik Marko Funkl pravi: »Ponosen sem, 
da smo del zgodovinskega projekta, ki sovpada s transfor-
macijo Hrastnika. Občina, ki postaja vse bolj napredna in 
uspešna. Projekt, vreden 4,5 milijona evrov, bo hrastniškemu 
gospodarstvu dal nov zagon. Zato pa nismo pozabili niti na 
gradnjo novih stanovanj – na Resnici in pod zdravstvenim 
domom – in vse ostale občinske infrastrukture, ki je potrebna 

OIC Steklarna - TKI Hrastnik

Odprtje Sončne elektrarne 
Blate

Gradnja hrastniške cerkveNova delovna mesta, boljši 
pogoji in lepši izgled

Avtor: MJ  •  Foto: arhiv občine

Avtor: Primož FrajleAvtor: OH  •  Foto: arhiv občine
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izvoljen Franc Kozar. To društvo je od leta 1924 do 1928 vodilo 
vse pobude pri mariborski škofiji za zidanje nove cerkve. V 
juniju 1928 pa so v Hrastniku ustanovili posebno stavbno 
društvo za gradnjo cerkve. Za to pobudo sta se zavzela 
tudi profesor teologije Mitja Slavič in takratni pomožni škof 
Gregorij Rožman, ki sta takrat prišla tudi na sestanek v 
Hrastnik. Trboveljski župnik Gašparič pa je dal predlog, da 
se cerkev poimenuje po »Kristusu Kralju«.3 To stavbno društvo 
za gradnjo cerkve v Hrastniku je imelo tako nalogo zbirati 
darove, prispevke, ki naj bi jih zbirali po slovenskih župnijah. 
Tajniško vodenje stavbnega društva je bilo v rokah Viktorja 
Eržena, za namen zbiranja sredstev in verske oskrbe pa je v 
Hrastnik prišel vikar Alojzij Žalar. Erženova vloga pri stavb-
nem društvu je bila kasneje ob otvoritvi cerkve spregledana.4
  

Vodstvi ljubljanske in mariborske škofije sta se odločili tudi, da 
naj bi se hrastniška cerkev Kristusa Kralja poklonila papežu 
kot jubilejni dar. Odločili so se, da bi v ta namen izdelali t. 
i. Zlato knjigo s sliko Hrastnika in načrta za cerkev. Vanjo bi 
se vpisala imena vseh, ki bi do konca novembra 1929 daro-
vali prispevke za gradnjo 
cerkve, kajti 22. decembra 
leta 1929 bi se ta knjiga 
predala papežu. Za izde-
lavo načrta za cerkev pa je 
bil angažiran arhitekt Ivan 
Vurnik.5 Njegova ideja je 
bila, da se cerkev umesti 
v kakšno stransko doli-
nico. Na pobočju hriba bi 
se tako uredilo stopničasto 
pokopališče, obdano z 
smrekami. Cerkvica bi stala 

za razvoj mesta.« Kot je še dodal, je velika želja tudi izvedba 
obljubljenega državnega projekta – izgradnja novega mostu 
čez Savo in rekonstrukcija glavne vpadnice v Hrastnik.
 
Največji hrastniški projekt iz Dogovora za razvoj Zasavske 
razvojne regije v zadnji perspektivi bo v zaključeni podobi 
in uporabnosti zaživel prihodnje leto.
 
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, pre-
ostanek Občina Hrastnik iz proračuna.

Pogled na Rücklovo gostilno (vir: portal Hrastnigg)

Načrt za pokopališče in cerkev v Hrastniku 
arhitekta Ivana Vurnika iz leta 1931
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pod pokopališčem, pod cerkvijo bi bil tlakovan trg, še nižje pa 
bi stalo župnišče. S svojo idejo oz. študijo za hrastniško cerkev 
in pokopališče se je Vurnik leta 1931 med drugim predstavil 
tudi na mednarodnem razstavišču v Berlinu.6  

Aprila in junija leta 1929 so se v Hrastniku mudile razne komi-
sije za izgradnjo cerkve, v eni izmed njih je bil tudi arhitekt 
Jože Plečnik. Ogledali so si več lokacij, med drugim posesti 
Franca in Alojzija Logarja, žal pa nobena naj ne bi bila ustre-
zna.7 Nekaj dni pred svojo smrtjo leta 1933 pa je Alojzij Logar 
svoje zemljišče daroval za potrebe izgradnje nove cerkve.8 

Temeljni kamen za cerkev so položili v letu 1935. Pri izgradnji 
je pomagala tudi takratna občina Hrastnik - Dol z odobrit-
vijo javnih del za brezposelne, saj je imela občina takrat 
registriranih 250 brezposelnih oseb.9 Dela pa niso potekala 
brez zapletov, saj se je pri gradnji ponesrečil upokojeni rudar 
Franc Potrpin. Tragedija je bila še toliko večja, ker se je nekaj 
dni pred tem v rudniku ponesrečil njegov sin Franc Potrpin 
mlajši.10   

Ni znano zakaj, ampak zamisli arhitekta Vurnika so ostale 
nerealizirane. Izdelavo načrta za novo cerkev je po Vurniku 
prevzel arhitekt Ladislav Kham. Izdelal je načrt za 34 m 
dolgo, 15 m široko in 10 m visoko stavbo. Elektriko je nape-
ljala domača zadružna elektrarna po navodilih hrastniškega 
rojaka, inženirja Petra Kresnika, gradbena dela (stavbarska 
in tesarska) pa je opravil Tone Božič iz Trbovelj. Za gradnjo 
oziroma financiranje se je zelo zavzel hrastniški vikar Alojzij 
Žalar, ki je v spremstvu rudarjev v treh letih nabral prosto-
voljne prispevke po 78 slovenskih župnijah.11 Mizarska dela 
so bila zaupana podjetjema Cestnik iz Trbovelj in Uršič iz 
Ljubljane. 

Otvoritev in slavnostni 
blagoslov cerkve sta 
potekala 29. 11. 1936. 
Na ta slavnostni dogo-
dek so v Hrastnik prišli 
iz Maribora lavantin-
ski škof Ivan Tomažič, 
iz Ljubljane ban Marko 
Natlačen in zastop-
nik ljubljanskega škofa 
Matija Slavič. Od rav-
nateljske hiše TPD se 
je proti cerkvi na Logu 
formiral sprevod z 
večtisočglavo mno-
žico, na čelu katere so 
korakali škof s številno 
duhovščino, zastopnik 
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V soboto, 19. novembra 2022, je v Hrastniku potekal dogodek, 
na katerega so čakale številne hrastniške košarkarske gene-
racije: slavnostna otvoritev klubskih prostorov Košarkarskega 
kluba Hrastnik. Na dogodku so se zbrali številni ljubitelji 
košarke in prijatelji kluba. V nadaljevanju so za popoln večer 
poskrbeli igralci članskega moštva, ki so v napetem dvoboju 
3. SKL premagali tekmece iz Slovenske Bistrice.

Za nemoteno delovanje košarkarskega kluba so lastni pro-
stori zelo pomembni. Nov klubski prostor v športni dvorani 
na Logu bo omogočal lažjo izvedbo aktivnosti, ki se doti-
kajo košarke: od vodenja kluba, organizacije treniranja do 
vodenja ekip in vzgoje mladih. V klubu z 72-letno tradicijo 
se veselijo tudi izboljšanih možnosti za medgeneracijsko 
druženje, ki je ključno za krepitev pripadnosti članov.

Otvoritev klubskih prostorov košarkarskega kluba Hrastnik
Avtor: Andrej Sopotnik/KK Hrastnik  •  Foto: arhiv društva

»Klubske prostore so čakale številne generacije košarkar-
jev. Zahvalil bi se Občini Hrastnik in KRC Hrastnik, ki sta nas 
podprla in nam odstopila prostor, pa tudi vsem sponzorjem 
in prostovoljcem, ki nam stojijo ob strani in nam pomagajo,« 
je ob tej priložnosti povedal Andrej Železnik, predsednik KK 
Hrastnik, in se dotaknil tudi delovanja kluba: »V zadnjih nekaj 
letih je klub hodil po robu. Z vztrajnostjo in trdim delom je 
trenutno situacija boljša, čaka pa nas še veliko dela. Naša 
vizija je ustvariti enoten košarkarski klub na območju Zasavja, 
saj edino tako lahko obstanemo oziroma napredujemo. Gre 
za širši projekt, ki ni odvisen samo od nas, ampak tudi od 
drugih deležnikov. Skupaj s KK Zagorje in KK Rudar delamo 
prve korake v tej smeri, s posebnim poudarkom na delu z 
mladimi, zaradi katerih vztrajamo v našem delu. Obstajajo 
uspešni primeri medobčinskega sodelovanja, zato si v klubu 

univerze, okrajni načelniki, predstavniki hrastniške indu-
strije, društva, gasilci, rudarska godba idr. Po blagoslovitvi 
zunanjih sten je škof daroval še prvo mašo v novi cerkvi. 
Pred oltarjem, na velikem prostoru pred prezbiterijem, je 
stalo približno 800 šolskih otrok, ki so jih k prvi sveti maši v 
novi cerkvi pospremili učitelji.12

Hrastniškemu duhovniku Alojziju Žalarju je po sedmih letih 
romanja po ljubljanski in mariborski škofiji uspelo dobiti 
dovolj finančnih sredstev, da so lahko postavili novo cerkev 
Kristusa Kralja. V spremstvu rudarjev je prepotoval 78 župnij 
v Sloveniji in nabral več kot pol milijona dinarjev. Kljub vsemu 
pa cerkev še ni bila dokončana. Prostori v notranjosti so bili 
še na surovo ometani, zunanjost cerkve je čakala še na omet, 
celo nekatera okna so zakrili z oljenim papirjem. Prav tako 
je bilo treba narediti še zvonik.13  

Akademska slikarka Elda Piščanec je leta 1937 za hra-
stniško cerkev Kristusa Kralja naslikala eno njenih prvih in 
pomembnejših sakralnih del. Ta monumentalna podoba, 
ki je postavljena nad glavni oltar, je impresivna že zaradi 
svoje velikosti. Naj bi ji pa očitali, da ima Kristus na tej oltarni 
sliki preveč žensko telo.14 Tako kot otvoritev cerkve je tudi 
blagoslov slike Kristusa Kralja potekal z velikim pompom. V 
ta namen je potekala celo tridnevna priprava duš, ki jo je 
vodil frančiškanski misijonar Odilo Hajnšek.15   

Slika Kristusa Kralja Elde Piščanec v hrastni-
ški cerkvi (vir: https://www.delo.si/kultura/
vizualna-umetnost/obcudovala-menihe-in-

-sama-zivela-za-umetnost/)
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V oktobru je na Dolu pri Hrastniku potekalo tekmovalno-izo-
braževalno srečanje lednih plezalcev. Tekmovalci iz Slovenije, 
Hrvaške in Srbije so se 22. in 23. oktobra pomerili v različ-
nih disciplinah plezanja z orodji (cepini in derezami v kopni 
skali). Začetniki pa so lahko na delavnicah dobili napotke za 
izboljšanje plezalne tehnike in jih preizkusili v praksi.

Plezališče v dolski Gmajni je začelo nastajati v letu 2017, 
ko je Vili Guček nadelal 39 smeri, opremljenih po športnih 
standardih in smernicah sodobnega načina nadelave novih 
smeri v plezališčih. Ker so smeri predvsem lažjega tipa, je 
plezališče kmalu postalo priljubljena destinacija plezalcev 
iz vse Slovenije in tujine. Plezanje z orodji poleg rekreacije 
in zabave ponuja tudi odličen trening za alpiniste, ki lahko 
tako na varen način nabirajo plezalne kilometre in se brez 
psihofizičnega pritiska soočajo z raznimi plezalnimi problemi.

V letu 2021 je Vilijevo delo nadaljeval Sebastjan Leskovšek 
in plezališču dodal 15 novih smeri. Tokrat je šlo za smeri 
višje težavnosti. Ker so te povsem nove in jih še nihče (razen 
avtorja) ni preplezal, je to odlična priložnost za organizacijo 
tekmovanja v težavnostnem plezanju z orodji oz. lednem 
plezanju (v imitaciji). Med drugim tudi tekmovanja za slo-
venski pokal v lednem plezanju. Na to, da je projekt uspel, 
kaže veliko število udeležencev in pa dejstvo, da imamo na 
Dolu pri Hrastniku zdaj največje plezališče za plezanje z 
orodji v Sloveniji.

V alpinistični sekciji Špaltna, ki deluje pod okriljem Planinskega 
društva Dol pri Hrastniku, si prizadevamo plezanje v občini 
dvigniti še na višjo raven. Vizija naše plezalske skupnosti 
je, da bi v prihodnje plezanje predstavili tudi podmladku 
v naši občini, saj je postalo olimpijska disciplina in je treba 
za doseganje vrhunskih rezultatov s treningi začeti v rani 
mladosti. Takoj ko bo infrastruktura to omogočala in bomo 
imeli na voljo zaprto umetno steno, lahko začne plezanje 
resno in celostno trenirati tudi hrastniška mladina.

Rezultati

Tekmovanje navez v plezanju z orodji
1. mesto: Marko Guna, Gregor Šegel
2. mesto: Vili Guček, Miha Guna
3. mesto: Jernej Groboljšek, Nadja Korinšek
4. mesto: Anja Petek, Matjaž Dušič
5. mesto: Milan Makojević, Luka Ristanović
6. mesto: Matic Dolinšek, Žiga Žigaljič
7. mesto: Krunoslav Tomorad, Bruno Crljević
8. mesto: Tea Čalogović, Mirela Rakocija
9. mesto: Rene Lisac, Tin Cvitković
10. mesto: Črt Ševerkar, Anže Repina

Hitrostno plezanje z orodji
Moški:
1. mesto: Marko Guna
2. mesto: Vili Guček
3. mesto: Sebastjan Leskovšek
Ženske:
1. mesto: Nadja Korinšek
2. mesto: Anja Petek
3. mesto: Tea Čalogović

Tekma za slovenski pokal v lednem plezanju
Moški:
1. mesto: Nace Grgorinič
2. mesto: Marko Guna
3. mesto: Gregor Šegel
Ženske:
1. mesto: Nadja Korinšek
2. mesto: Hana Hutar
3. mesto: Katja Brunec

Hrastnik plezalsko 
vse bolj zanimiv

Avtor: Sebastjan Leskovšek  •  Foto: arhiv društva
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želimo podpore vseh občin v širši regiji, v katerih delujemo.«

Prireditve se je udeležil tudi župan občine Hrastnik Marko 
Funkl. »Ob otvoritvi pisarne KK Hrastnik predvsem želim 
upravi in strokovnemu štabu, da bo pridobitev pozitivno 
vplivala na klimo v društvu, pripravo strategij in analiz ter da 
bo s tem omogočeno še boljše delovanje vseh selekcij košar-
karjev v Hrastniku. Ob tem pa seveda čestitke za dolgoletno 
dobro delo v društvu in uspehe vseh generacij,« je povedal.

Direktor Javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem 
– KRC Hrastnik Miha Mirt je dodal: »Predvsem me veseli, 
da klub poleg članske ekipe veliko truda in energije vlaga 
v razvoj mlajših selekcij. To se odraža v številu vključenih in 
posledično tudi v rezultatih. To je bil tudi eden izmed razlo-
gov, da smo prisluhnili želji vodstva kluba in jim pomagali 
pri ureditvi klubskih prostorov. KK Hrastnik je še edini moški 
košarkarski kolektiv v Zasavju, ki tekmuje s člansko selekcijo, 
letos v 3. SKL. Za nadaljnji razvoj košarke v Zasavju je vse-
kakor pomembno, da ima klub trdne temelje; mi kot javni 
zavod, ki pokriva področje športa, pa bomo še naprej skrbeli 
za to, da bo infrastruktura (dvorana, igrišče ...) ustrezala 
njihovim potrebam in zahtevam. KK Hrastnik želim še naprej 
uspešno delovanje, veliko tekmovalnih uspehov in odlično 
sodelovanje, kot ga imamo že zdaj.«

V večerni tekmi 8. kroga 3. SKL so v napetem dvoboju domači 
košarkarji premagali gostujočo ekipo KK Bistrica z rezultatom 
70 : 59. S četrto zaporedno zmago fantje trenerja Rizmana 
po sedmih odigranih tekmah 3. lige vzhod trenutno zasedajo 
4. mesto med 12 ekipami. Med polčasom tekme so se ob 
odobravanju številčne publike predstavile mlajše klubske 
kategorije.
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Saj veste, kako je z rivalstvom med ljudmi iz hrastniške in 
trboveljske občine. »Ko je ‘buh’ po Zasavju sejal prebival-
stvo, je ta dobre, pridne in lepe poslal v Hrastnik, tiste ‘ta 
ponesrečene’ pa vrgel čez hrib, v Trbovlje,« je rek, ki ga znajo 
povedati predvsem starejši občani v naši dolini. Sosedi z 
druge strani hriba imajo seveda svojo različico, trdijo ravno 
nasprotno. Vse v šali, se razume. Ker ko »zagusti« ali je treba 
iti na pivo, smo vsi prijatelji, Zasavci pač držimo skupaj. Sploh 
ko je treba stopiti skupaj … 

Medtem ko v hrastniškem košarkarskem klubu delajo prve 
korake v smeri združitve s trboveljskim in zagorskim klubom, 
da bi v težkih časih za vse tri skupaj »preživeli«, so si roke 
podali tudi dolski in trboveljski rokometaši. V Dolanki, kjer po 
razpadu okostja z Gregorjem Klepejem, Domnom Hribškom, 
Jasminom Ramićem, Davidom Jakopičem in Kristianom 
Bauerheimom krpajo veliko generacijsko luknjo, so »izko-
ristili« ponoven zlom trboveljskega Rudarja, ki je v začetku 
leta (spet) razpustil člansko ekipo. Tako je lahko Trboveljčan 
na dolski klopi Gregor Pesko priložnost v tej sezoni 1. B lige 
ponudil že osmim otrokom Rudarja – najpomembnejšo vlogo 
ima nekdanji član prvoligašev Sviša in Maribora Jan Hočevar, 
družbo mu delajo Kris Žibert, Nik Jager, Nejc Urdih, Marin 
Deković, pa tudi mladinci Matija Omahen, Gašper Galić in 
Filip Sihur. Dolski mladinci, kolikor jih je, si dragocene izkušnje 
na tekmah nabirajo v mladinski ekipi trboveljskega Rudarja, 
pod grbom katerega igrajo Andrej Šubaj, Maks Lovrič in – kot 
eden nosilcev igre – Matija Prah. Našteti trije so ob kape-
tanu Jerneju Moljku, Kristjanu Simončiču, Žanu Blagotinšku, 

Dolanka postala zbirališče Trboveljčanov
Avtor: Gregor Lisec  •  Foto: arhiv društva

Gašperju Zobariču in žal poškodovanemu Amalu Ajdariju tudi 
edini domačini v garderobi članske ekipe Dola. Tam je tako 
skoraj že izrazitejši trboveljski naglas pogovorne zasavščine, 
temu primerna je tudi slika na to jesen kar lepo zasedeni tri-
buni Dolanke. Ta je ob sobotah zvečer postala tradicionalno 
zbirališče številnih Trboveljčanov. Pa Dolani, Hrastničani in 
ostali nimajo nič proti, da ne bo pomote.  

Upravo dolskega kluba z Juretom Zdovcem na čelu je sicer 
treba pohvaliti, da je sestavila precej konkurenčnejšo ekipo v 
primerjavi z lansko sezono, ki so jo Dolani končali na šestem 
mestu z 19 točkami zaostanka za novima prvoligašema Krko 
in Krškim. Iz sevniškega ribnika so potegnili povratnika Luko 
Ciglerja in Klemna Nunčiča, iz Grosuplja pa otroka celjskega 
rokometa Jana Sivko, ki v domači vitrini že dela prostor za 
krono najboljšega strelca 1. B-ligaške sezone. Fantje so z 
nekaj predstavami na igrišču pokazali, da bi se lahko resno 
potegovali za vrnitev v prvoligaško druščino. Ko so po bole-
čem domačem porazu z Veliko Nedeljo na začetku sezone 
nanizali šest zaporednih zmag, so bile njihove sanje o prvi 
ligi vse bolj žive. Kot Domen Šergan s svojim padalom so 
jadrali visoko med oblaki. Škoda, ker je po zapravljeni točki 
na tistem nepriljubljenem gostovanju v Črnomlju potem še 
en Trboveljčan Borut Hren, sicer dober Peskov prijatelj, pri-
nesel burjo z obale, ki je visokoleteče Dolane sklatila z vrha 
lestvice. A zaradi domačega poraza s kar desetimi zadetki 
razlike proti Izoli in gostujočega z osmimi proti Grosuplju ne 
gre vreči pušk v koruzo, sezona je namreč še dolga, izgub-
ljenega ni še nič.

Zima je tu in z njo sezona smučarskih skokov, ki prek tele-
vizijskih zaslonov zavijejo v marsikatero slovensko dnevno 
sobo. Morda pa znani glasovi z nacionalke – Andreja Stareta, 
Petra Kavčiča ali Jelka Grosa – nekoč v prihodnosti pospremijo 
tudi polete Dolana »v dno« skakalnic. Za Tejem Logarjem je 
namreč še ena izvrstna poletna sezona. 

Da o mladem Zasavcu ne govorijo kar tako kot o enem najo-
betavnejših smučarskih skakalcev v državi, je Logar še enkrat 
več potrdil z osvojitvijo dveh naslovov državnega prvaka 
(posamično in ekipno), postal je tudi zmagovalec Pokala 
Argeta. Ob tem je pokazal jeklene živce in pravo zmago-
valno miselnost. 

V zadnjo, najpomembnejšo tekmo sezone – državno prvenstvo 
kadetov do 14 in do 15 let na 70-metrski skakalnici v Velenju 
– je prišel točkovno poravnan s svojim glavnim izzivalcem 
za državni naslov, vrstnikom iz Vizor. »Na treningih v Velenju 
nekaj dni pred tekmo je imel dobre občutke in vedel je, da 
skače daleč. Vendar pa je tekma čisto nekaj drugega. Športni 
psihologi ne pravijo zastonj, da je vse v glavi. V glavo se prik-
rade črviček in skok se iz odličnega spremeni v povprečnega. 
Prvi skok je bil ravno to …« je vtise z odločilne tekme držav-
nega prvenstva, ki je odločala tudi o skupnem zmagovalcu 
Pokala Argeta, strnil Tejev oče Tadej Logar. Ker se na držav-
nem prvenstvu točkuje dvojno, je po prvi seriji šestouvrščeni 
Tej v skupnem seštevku padel na tretje mesto z 80 točkami 

Rekel si je, da ni konec, 
dokler ni konec

Avtor: Gregor Lisec  •  Foto: osebni arhiv

zaostanka. Potem si je rekel, da ni konec, dokler res ni konec. 
In je skočil na vrh. Do zmage in naslova državnega prvaka 
kadetov do 14 let ter skupnega zmagovalca Pokala Argeta. 
Da je bil zaključek popoln, je s kisovškimi orliči nato zmagal 
še na ekipni tekmi kadetov do 15 let; z daljavama dneva je 
bil pravzaprav glavni junak vrnitve naslova ekipnih državnih 
prvakov v tej starostni kategoriji v Kisovec po mnogih letih. 

To je bila pika na i še enemu žlahtnemu poletno-jesenskemu 
obdobju Teja Logarja, ki je lepo oplemenitil svojo zbirko 
kolajn in pokalov. Da bo tako, je napovedal že z zmago na 
prvi tekmi poletne sezone na 55-metrski skakalnici v Tržiču, 
drugič je konkurenco v Pokalu Argeta deklasiral v ljubljanskem 
Mostecu. Čeprav – kot je razmišljal oče Tadej – je Tej vmes 
precej zrasel, zaradi česar mu je začela malo šepati forma. 
Na tretji tekmi v Planici (HS 61) se je tako moral zadovoljiti z 
drugim mestom, na četrti v Žireh (HS 65) s tretjim … Po odlič-
nem četrtem mestu v konkurenci 40 najboljših tekmovalcev 
iz osmih držav v nemškem Hinterzartnu (HS 77), kjer je med 
kadeti do 15 let za las zgrešil stopničke, je odločen, da pri-
hodnje leto v družbi vrstnikov iz ostalih evropskih skakalnih 
sil spleza tudi na ta zmagovalni oder. A o tem po tem. Zdaj 
gre novim zmagam naproti v zimski sezoni, ki prinaša nove 
velike izzive in priložnosti na njegovi poti proti sanjam. Proti 
svetovnemu pokalu … 

Hrastniški kegljači so Slovenijo pred leti zastopali v evrop-
skih pokalih, danes so ti časi le še lep spomin. Pred letošnjo 
sezono se jim je sicer uspelo vrniti v prvo slovensko ligo, 
toda v njej jim ne gre nič po načrtih. V drugi del sezone 
(nadaljevala se bo 21. januarja) bodo vstopili zabetonirani 
na zadnjem mestu prvenstvene lestvice. 

V jesenskem delu se niso razveselili niti ene zmage. Izmed 
devetih porazov sta bila boleča predvsem tista z najbliž-
jima zgornjima sosedoma, trboveljskim Rudarjem z 1.0 
: 7.0 in pred zadnjo tekmo v letu 2022 proti gladko vodil-
nemu Konstruktorju 1 še z Litijo z 0.0 : 8.0. Slednji je prinesel 
dokončno potrditev, da se bo Hrastnik v tej zasedbi v spo-
mladanskem delu zelo težko izognil začelju. Kegljaško kroglo 
so za Hrastnik sicer v dosedanjem delu sezone metali Anton 
Prelogar, Dušan Bajda, Dušan Mal, Patrick in Smiljan Škrlec, 
Zoran Žibret in Karli Medved. 

Muke Hrastničanov
Avtor: Gregor Lisec
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Evropska prestolnica Bruselj

Enej Vidovič

Foto: osebni arhiv, LA, Benoit Brummer

Po nešteto vabilih in letih načrtovanj sva si z mamo 
leta 2017 končno kupila letalske karte (mama je tudi 
premagala strah pred letenjem) in obiskala dolgoletno 
družinsko prijateljico Mojco, ki živi v Luksemburgu. Med 
obiskom smo se odpravili tudi v glavno mesto Belgije, 
Bruselj. Od takrat sem Bruselj obiskal že dvakrat: lansko 
leto s prijateljico Anjo in letos septembra sam. Tako 
sem v Bruslju postal že nekoliko domač in poleg najbolj 
znanih zanimivosti videl tudi tiste bolj skrite. Ostajajo 
pa še mnoge, ki jih bom odkrival v prihodnosti.

Belgija in Bruselj
Belgija je kraljevina v Zahodni Evropi, velika za Slovenijo 
in pol, v kateri živi več kot 11 milijonov prebivalcev, zaradi 
česar spada med najgosteje poseljene države. Skupaj z 
Nizozemsko in Luksemburgom tvori Beneluks. Zaradi ugodne 
lege sta se v državi skozi zgodovino dobro razvila trgovina 
in industrija. Država je razdeljena v tri regije: Flandrijo, kjer 
večina govori flamsko (nizozemsko), Valonijo, kjer govorijo 
francosko, funkcijo tretje regije pa ima glavno mesto Bruselj.

Bruselj ni le glavno mesto Belgije, ampak tudi prestolnica 
Evropske unije. V njem živi kar 40 tisoč ljudi, ki so zaposleni 
pri Evropski uniji, in štiri tisoč ljudi, zaposlenih pri Natu. V 
mestu imajo sedež tudi mnoge druge organizacije, kar daje 
občutek bolj delovnega kot turističnega mesta, kot ga dajo 
druge večje evropske prestolnice. Čeprav v Bruslju živi kar 

ogledal stalno razstavo o njegovi izgradnji, obnovi in takratni 
svetovni razstavi ter začasno instalacijo na temo vizualne 
umetnosti.

Prestolnica Evropske unije
Belgija je ena izmed ustanovnih članic Evropske unije, 
Bruselj pa velja za evropsko prestolnico. V njem se naha-
jajo štirje od sedmih organov oziroma institucij Evropske 
unije, in sicer Evropski svet, Svet Evropske unije, Evropska 
komisija in Evropski parlament, ki zaseda tudi v franco-
skem Strasbourgu. Parlament predstavlja drugo največje 
demokratično volilno telo na svetu (za indijskim), v katerem 
sedi 705 poslancev iz vseh članic EU. Iz Slovenije jih prihaja 
osem. V nasprotju s parlamentom, kjer so članice zastopane 
glede na število prebivalcev, Evropsko komisijo sestavlja 27 
komisarjev (vključno s predsednico), pri čemer ima vsaka 
članica enega predstavnika. Vse institucije si lahko ogledate 
brezplačno, vsebina ogleda pa je na voljo tudi v slovenščini.

Mesto muzejev
V mestu se nahaja ogromno muzejev. Med bolj znanimi in 
obiskanimi je Muzej glasbenih inštrumentov z zbirko več kot 
osem tisoč inštrumentov, ki se nahaja v nekdanji veleblagov-
nici Old England, zgrajeni v slogu art nouveau (francosko 
‘nova umetnost’). Ta slog je bil v arhitekturi prvič uporabljen 
prav v Bruslju, ki je tudi dom svetovno znanega arhitekta 
art nouveauja Victorja Horte. V začetku kariere je z izgra-
dnjo neoklasicističnega paviljona pustil pečat tudi v parku 

HRASTNIČANI POTUJEJO HRASTNIČANI POTUJEJO

Atomium

dva milijona ljudi zelo raznolikih narodnosti, je mesto po 
površini razmeroma majhno. Morda je prav to razlog za 
pogoste cestne zamaške. Zato je mesto bolje raziskovati 
z metrojem, tramvajem ali peš in se vmes ustaviti v kateri 
izmed premnogih kavarn ali lokalov.

Bruseljske znamenitosti
Glavna znamenitost Bruslja je vsekakor deček, ki lula, ozi-
roma Manneken Pis, ki ga navadno oblega množica turistov. 
Sprva je bil to vodnjak, ki je mesto oskrboval z vodo. Kip so 
že mnogokrat ukradli, dandanes pa je najbolj znan po svoji 
oblačilih. Ima že čez 900 oblekic. Le nekaj minut hoje stran se 
nahaja Grand Place oziroma Veliki trg, osrednji trg v Bruslju, 
ki je na Unescovem seznamu svetovne dediščine, obkrožajo 
pa ga razkošne cehovske hiše in bruseljska mestna hiša. 
Vsako drugo leto v avgustu na trgu postavijo ogromno cvet-
lično preprogo. V centru mesta si je vredno ogledati tudi Mont 
des Arts, kjer se nahajajo Belgijska kraljeva knjižnica, Belgijski 
nacionalni arhiv in park, prav tako se od tam razprostira lep 
razgled na mesto. V bližini se nahajata tudi največje sodišče 
na svetu Palais de Justice in Kraljeva palača, ki spominja na 
nekoliko skromnejšo Buckinghamsko palačo.

Povsem na drugem koncu mesta se nahaja znameniti 
Atomium. Gre za več kot 100 m visoko aluminijasto in jekleno 
konstrukcijo, ki so jo izdelali za svetovno razstavo v Bruslju 
leta 1958, in predstavlja molekulo železa. Ob obisku sem si 

Cinquantenaire, ki so ga otvorili ob 50-letnici belgijske revo-
lucije leta 1880 in se ponaša z ogromnim slavolokom. Od tod 
tudi njegovo ime: cinquante v francoščini pomeni ‘petdeset’. 
V parku se nahajata Muzej starih avtomobilov ter Kraljevi 
muzej oboroženih sil in vojaške zgodovine.

V eni izmed Hortovih zgradb v mestu se nahaja Muzej stripov. 
Bruselj se ponaša z nazivom svetovne prestolnice stripa. 
Mnogi stripovski junaki, kot so Smrkci, Tin Tin in Lucky Luke, 
namreč izhajajo iz Belgije. Stripovske junake lahko srečamo 
tudi na pročeljih bruseljskih hiš med sprehodom po mestu. 
Za tiste z bolj klasičnim in prefinjenim okusom priporočam 
obisk Kraljevega muzeja lepih umetnosti Belgije, v sklopu 
katerega deluje več muzejev. Sam sem že obiskal Muzej 
dekadence (fin de siècle) in Muzej Magritte, kjer so razsta-
vljena dela nadrealističnega slikarja Renéja Magritta, ki je 
najbolj poznam po sliki Varljivost podob, ki prikazuje pipo in 
napis »To ni pipa« (slika se sicer nahaja v Los Angelesu). Letos 
sem obiskal Muzej starih umetnikov z obsežno zbirko flamskih 
slikarjev, eno izmed najpomembnejših del zbirke pa zagotovo 
predstavlja Davidova slika Maratova smrt. Prikazuje mrtvega 
francoskega revolucionarja Marata, ki ga je umorila poli-
tična nasprotnica. Zame kot študenta medicine je slika zelo 
zanimiva, saj Marat leži mrtev v kopeli, ki jih je sicer pogosto 
uporabljal zaradi kožne bolezni (najverjetneje seboroičnega 
dermatitisa), čeprav je na sliki njegovo stanje kože idealizi-
rano. Prav tako v rokah še vedno drži pisalo in pismo, kar je 
posledica mrliške okorelosti oziroma rigor mortisa.

Maratova smrtManneken Pis
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Za lačne in žejne
Belgija in Bruselj sta znana po pivu, moules frites (školjkah s 
pomfritom), čokoladi in vafljih. Belgijska piva se za razliko od 
naših po večini prodajajo in postrežejo v steklenicah, in ne 
pločevinkah. Vsaki vrsti pripada tudi ustrezen kozarec. Belgijci 
spijejo na leto več kot dvakrat več piva kot Slovenci, njihova 
pivska kultura (tako varjenje kot pitje piva) je vpisana celo 
na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine. Osebno so 
mi sladkarije ljubše od piva. V Bruslju je čokolada prisotna že 
zelo dolgo. Prvi so jo tja prinesli Španci, ki so okupirali Belgijo, 
kasneje so velike količine kakava uvažali iz Konga, ki je bil 
belgijska kolonija. Bruseljsko letališče ima naziv največje pro-
dajalne čokolade na svetu, sicer pa lahko manjše čokoladnice s 
pralinami, čokoladnimi tablicami, trufli in makroni, ki izvirajo iz 
Belgije, najdemo po celem mestu. Med najboljše vsekakor spa-
dajo čokoladnice Pierra Marcolinija. Druga slaščica, po kateri 
je znan Bruselj, pa so vaflji. V Belgiji poznajo dve vrsti vafljev: 
bruseljskega, ki je pravokotne oblike, večji, ima hrustljavo skorjo 
in mehko, zračno sredico, ter lieškega (meni ljubšega), ki nima 
pravilne oblike, je bolj testen in slajši. Postrežejo se z različ-
nimi dodatki, kot so stepena smetana, čokolada, karamela in 
sadje (jagode in banane). V Bruslju vsekakor nisi lačen, saj so 
restavracije in lokali vsepovsod. V povprečju je v mestu kar 53 
restavracij na kvadratnem kilometru.

Advent v Bruslju
Od konca novembra do začetka januarja vlada v Bruslju 
posebno božično vzdušje. Enega najlepših bazarjev v Evropi 
z več kot 250 stojnicami najdemo na La Grand Place, Rue de 
la Bourse, Place Sainte-Catherine in Marché aux Poissons. 
Na Velikem trgu kraljuje božično drevesce, mesto pa je okra-
šeno z novoletnimi lučkami. Čokoladi in vafljem se pridružijo 
piškoti Speculoos (spekulas), ki jim je pogosto dodan cimet 
ali ingver in se jih že od nekdaj (po besedah Mojce že v 
Jugoslaviji) da kupiti tudi pri nas.

Za zaključek
Bruselj velikokrat krivično poimenujemo dolgočasno mesto 
birokratov, saj ima ta raznolika prestolnica s prečudovito 
arhitekturo nemalo znamenitosti, muzejev in galerij, ki so 
vredni obiska. Hkrati se lahko zaradi ugodne lege iz Bruslja 
obišče tudi druga turistično zanimiva belgijska mesta, kot 
sta Gent in Brugge, se odpravi v Luksemburg, Köln, Aachen 
… Letos sva z Mojco obiskala Pariz, s TGV (francoski hitri 
vlak, ki dosega hitrosti do 300 km/h) sva bila tam v slabi 
uri in pol. Vsekakor priporočam obisk Bruslja, sam se že 
veselim naslednjega potovanja tja, ki bo mogoče prav v 
tem božičnem času.

Slavolok v parku Cinquantenaire 

Anja, Tim in Enej na Mont des Arts

Adventni Grand Place
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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. 

Najdi 10 razlik

Izreži in zlepi

Pomagaj živalim do doma

Snežne kepe

Sestavine 
• 200 g moke 
• 100 g margarine sobne temperature 
• 50 g sladkorja v prahu 
• 100 g nasekljanih orehov 

Postopek
1. Zmešaj moko, sladkor v prahu in orehe. 
2. Dodaj mehko margarino in dobro pregneti. 
3. Testo oblikuj v kroglo in daj v hladilnik vsaj za eno uro. 
4. Oblikuj v kroglice in postavi na pekač, prekrit s papir-

jem za peko. 
5. Peci 15–20 minut na 180 °C. 
6. Ko se piškoti malo ohladijo, jih povaljaj v sladkorju 

v prahu.

JUŽNA + OTROŠKI KOTIČEK

HRASTOV
LIST FIGA

VRSTA
MANJŠE

JESENSKE
BUČE

FILOZOF IZ
ELEJE
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OSEBNI
ZAIMEK

STARO-
INDIJSKI

JEZIK

ANTIČNA
BOJNA
LADJA,
TROVE-
SLAČA

POGUM-
NOST,

HRABROST

KDOR
NABIRA
MALINE

PREBIVALCI
OSEKA

RODOVNA
SKUPNOST
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SEJANJE
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REKET
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Vladimir

Milovanović,
NAJETO
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PRIČETEK
LETA
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PTIČJE
BLATO,

GNOJILO

ROTACIJSKI
PAPIR

SOKRATOV
TOŽNIK

ELEKTRIČNA
NAPRAVA

NA KOLESU
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MINATTI

MEDICINSKE
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ČRNI GORI
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OSEBKI V
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VALEC
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UMETNIKOV

AM. IGRA-
LEC DAMON

NEKDANJI
HR. NOGO-

METAŠ
BOBAN

MESO IN RIŽ
V ZELJNATIH
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(R)OB

REKA V SZ.
FRANCIJI
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SLOVENSKI
IGRALEC
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VKOPA-
VANJE

AM. SKLAD.
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GR. BOG
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DEL VEČJE
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DELOVNO
OKOLJE
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RIST (KARL)

RENIJ

DRUGO IME
ZA DUŠIK

AROMATIČ.
RASTLINA

SKLADAT.
ŠKERJANC

PLOD V
JEŽICI

HAVAJSKI
OTOK

UŽITNA
TRAVNIŠKA

GOBA

OTOK PRI
TIMORJU,

INDONEZIJA

PERZIJKA

FR. IGRAL.
(MAGALI)

RADO
MURNIK

KIT
UBIJALEC

BOS. SLIKAR
(SAFET)

PISATELJ
MEŠKO

VOZLASTA
PISAVA

PRI INKIH

SL. KIPAR
(JAKOV)

ARAB. IME
ZA OČETA

ORGAN VIDA

KLOVN,
BURKEŽ

ROD,
NAROD

KAKOVOST-
NI RAZRED

MAJHNA
URA

HARMONIKA
(ŠALJIVO)

IGRALEC
SMOLEJ

OTROŠKI
PRST

ČRPALKA
KRVI

AMERIŠKI
SEVERNI

JELEN

GL. MESTO
ZAMBIJE

ŽOGA IZ
IGRIŠČA

TALIJ

RIMSKA
BOGINJA

JEZE

MANGAN

SLOV. REŽI-
SER HERZ

ROBERT
JOHNSON

GORA V
JULIJCIH

IRENA
VRČKOVNIK

GLAVNO
MESTO
GANE

OVCA
GRŠKI BOG
LJUBEZNI

ABELOV
BRAT

NAPRAVA
ZA

MERJENJE
PORABE EL.

TOKA

LJUDJE ISTE
BARVE
KOŽE

Do 20. februarja 2023 pošljite geslo in svoje podatke 
na elektronski naslov urednistvo.hrastovlist@gmail.com 
oziroma izpolnjen spodnji kupon na naslov Občina 
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik (s pripisom 
''Križanka''). Izžrebali bomo srečnega nagrajenca, ki bo 
prejel praktično nagrado.

Nagrajenec križanke iz 36. številke Hrastovega lista je 
David Lavrin. Čestitamo! Nagrado lahko prevzamete 
na vložišču Občine Hrastnik. 

Geslo:

Ime in priimek:

Naslov in pošta:

Email/telefon:

Podpis:




