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Tretja pot obstaja
»Odvaditi se kajenja je najlažja stvar na svetu. 

Vem, ker sem to storil že tisočkrat.«
        
                         Mark Twain 

Volja je človeška moč, ki je danes 
primanjkuje. Še posebej dobre volje. 
Slaba se še najde. Opazimo jo kot 
voljo do kraj, laži, obrekovanja, nasil-
ja ... Čeprav se ve, da je »dobra volja 
najbolja«, ni težko ugotoviti, da je ve-
liko hinavske volje, ki se želi uresničiti 
na račun drugega, s prstom, usmer-
jenim v druge, s komolci in podob-
nimi metodami. To je agresivna, 
nasilna volja, ki zna soljudi le izkoristiti. 

Vedno pa sta slabi stvari dve. Ena 
je torej agresivna slepa volja, ki vodi 
v destrukcijo drugih, druga pa je 
ohromljena volja, brezvoljnost, ki vodi 
v samodestrukcijo in apatijo. Dve sk-
rajnosti torej. Prava mera, tisto dobro, 
je že po Aristotelu na sredi. To je do-
bra volja. Volja, ki se hoče udejan-
jati v smiselnem odnosu do drugih, v 
pristnem odnosu do družbe. Ta volja 
se ne želi udejanjati za vsako ceno, 
ampak s pozornim prizadevanjem. 

Tudi pri vzgoji iščemo to 
uravnoteženost. Človek ne more biti 
dober, če je brezvoljen, dober pa 
ne more biti tudi, če je njegova volja 
zgolj egoistična samovolja. Človek je 
dober, če je njegova volja aktivna in 
obenem uresničuje tisto, kar spozna 
kot pomembno za soljudi. 

Pomemb - no je, da 
vidimo, da ta tretja možnost 
sploh obstaja. Ni redko slišati nasve-
tov v smislu, če ti ne boš tolkel, boš 
potolčen. Kot da bi pri ljudeh šlo za 
zveri. Da ne bo pomote: človek je 
lahko hujši od zveri. Niti slučajno pa 
to ni nujno. Lahko presega samega 
sebe. To je njegova božanska last-
nost, ki ga loči od slepe bestialne 
volje. Ideal je, da človek vodi same-
ga sebe, da je sam svoj mojster, da 
ni suženj svojih slepih instinktov.

Človek torej lahko podleže in post-
ane suženj svojih lastnih slepih sil. Ni 
pa to človeški cilj niti cilj družbe in 
človeštva. Prav nasprotno. V življenju 
gre za kultiviranje slepih sil. Če ne 
zmoremo presegati samega sebe pri 

kajenju, to še ni taka reč. Obstajajo 
hujše razvade, ki veliko bolj ogrožajo 
druge. Kajenje je le primer, kako je 
običajno težko uveljaviti dobro voljo.

Zaradi razmaha nasilne volje se pre-
cej ljudi povsem umakne iz družbe ali 
– pri mladih – v družbo aktivno sploh 
ne vstopi. Skrijejo se v kakšne bre-
zupne paralelne svetove raznih igric 
ali drog. Vendar je nemoč mladih 
posameznikov posledica nekultivi-
rane družbe. Mladih posameznikov, 
ki se ne najdejo med lažnivci in 
(psihološkimi) nasilneži, je sicer veliko, 
a pravih spodbud za njihovo aktivno 
vključenost v družbo je malo. So ma-
jhne, drobne in v resnici povsem na 
začetku. A nekaj jih je – tudi v Hrast-
niku. 

»Človek bodi plemenit, dober in 
v pomoč! To je edino, kar te loči 
od vseh bitij, ki jih poznamo,« pravi 
Goethe. To velja vedno in povsod, še 
prav posebej pa v tem času pri nas. 
In mir ljudem, ki so dobre volje!

Davorin Peršič

Foto: Jernej Biderman/Foto klub Hrastnik
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MARINA KMET
ravnateljica Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik

Magistrica managementa v izobraževanju, Marina 
Kmet, je na mestu ravnateljice hrastniške šole že četrto 
leto. Pred tem je bila učiteljica razrednega in predmet-
nega pouka. Izkušnje z vodenjem šole si je nabirala že 
kot pomočnica ravnatelja v času ravnateljevanja Niko-
laja Toplaka. V tem šolskem letu je odgovorna za 680 
učencev ter 88 učiteljev, strokovnih in administrativno-

tehničnih delavcev. To je lahko naporno ob priložnostih, 
kot je praznovanje okroglega jubileja, pa tudi zelo 
navdihujoče. Termin za intervju je bilo pravzaprav kar 
težko uskladiti. Pogovarjala sva se ravno po uspešno iz-
peljanem dobrodelnem koncertu šole in pred osrednjo 
slavnostno prireditvijo v počastitev 150. obletnice šolstva 
v Hrastniku.

V številne prireditve ob obletnici 
ste vključeni vsi – od vodstva in 
pedagoških delavcev do otrok. 
Kako otroci sprejemajo to dogajanje 
in seveda samo obletnico? 

K vsem tistim stvarem, h katerim jih 
pozovemo, da jih pripravijo, pris-
topijo z navdušenjem. Od pevskega 
zbora, do kuharskega krožka. Na 
prireditev Šola ima talent in tudi na 
ostale se je prijavilo veliko otrok. In-
teres je velik, nihče ne reče, da ne bi 
sodeloval. Zdi se jim »fajn«. Všeč mi je 
tudi, da pridejo sošolci nastopajoče 
na prireditvah pogledat in jih spod-
bujat. 

Kaj vam pomeni ta častitljiv jubilej? 

Sem zelo ponosna, da sem ravnatelji-
ca ravno v tem obdobju, zato ker se 
lahko šola pokaže navzven tudi na 
drug način. Dosežke naših učencev 
spremljam skozi vsa ta leta in ves čas 
tudi med šolskim letom. Ob teh pri-
reditvah, ki smo jih imeli, so učenci 
pokazali, kaj vse so v šolskem letu 
naredili ali pa pokazali svoje spret-
nosti in znanja. Moram reči, da sem 
že ves čas navdušena in ponosna. 
Kljub temu da je zelo naporno, je to 

zares prijeten mesec po tej plati – zdi 
se mi, da tudi med sodelavci samimi. 
Že prej sem vedela, da so naši učitelji 
in strokovni delavci pridni, ampak 
tako kot pa sedaj te stvari priprav-
ljajo z navdušenjem ... Ven prihajajo 
z idejami, elanom. Nobene stvari jim 
ni težko narediti. Enkratno!

Najbrž pa je glede na 150-letnico 
tudi neka posebna odgovornost ...

Ja, skrbi so, če bo potekalo vse, kot 
je treba. Veliko skrbi je povzročala 
publikacija, ki smo jo pripravljali. 
Uredniški odbor je zbiral podatke. 
Sestavljali so ga zgodovinarji, sla-
visti. Tu je velika možnost, da pride 
do kakšnih napak – odgovornost pa 
na koncu nosi ravnateljica. Prav tako 
čutim težo odgovornosti, povezano 
z zaključno prireditvijo. Seveda je 
pomemben tudi finančni vidik. Zah-
valila bi se vsem sponzorjem, županu 
in Občini Hrastnik, ki so aktivno pris-
topili k zbiranju donatorskih sredstev, 
da lahko izpeljemo prireditve ob 
obletnici, kot smo si jih zamislili.

V vseh teh letih se je šola seveda ves 
čas spreminjala, razvijala. Kako vi 
gledate na te razlike v šolanju? Reci-

mo, od takrat, ko ste sami obiskovali 
šolo in do danes.

So kar velike razlike. Razlike vidim 
že med časom, ko sem začela de-
lati, in sedanjostjo. Če bi takrat prišli 
z idejo višanja normativov, se mi to 
ne bi zdelo tako grozno, kot se mi zdi 
danes. Obvladaš lahko dvesto otrok, 
ampak kaj jih naučiš. Socialne stiske 
so, učenci imajo posebne potrebe. 
Vse to otežuje delo. Ne bom rekla, 
da so bili pred dvajsetimi leti učenci 
bolj pridni ali vzgojeni. Bili so drugačni 
in drugače se je dalo z njimi delati, 
jih naučiti in motivirati. Spremenil se 
je odnos s starši. Ko poslušam svoje 
kolege ravnatelje, mislim, da imamo 
strokovni delavci in starši v Hrast-
niku še vedno odnos, ki pozitivno 
vpliva na razvoj otrok. Lahko se do-
govorimo, najdemo skupne rešitve. 
Seveda pride do ekstremnih situacij, 
ko ne gre in so težave, vendar so v 
manjšini. Sodelovanje v glavnem 
ocenjujem kot dobro, kar o drugih 
šolah ...

... beremo, da prihajajo starši v šolo z 
odvetniki. Tega pri nas še ni?

Zaenkrat še ne in upam, da bo pri tem 

tudi ostalo. Resnično poskušamo de-
lati na način, da v šoli rešimo zadevo. 
Groženj z odvetniki takrat, ko sem jaz 
hodila v šolo, ni bilo. Če so prišli starši 
na govorilno uro in izvedeli, da kaj 
ni bilo v redu, sem jih doma slišala, 
čeprav to ni bilo pogosto. Vendar ni 
bil nikoli učitelj kriv za moje neznanje, 
ali če česa nisem naredila. Starši so 
danes preveč zaščitniški do svojih 
otrok. Vedno stojim za stališčem, da 
je zdravemu in normalno razvitemu 
otroku treba dati zadolžitve in obre-
menitve, primerne njegovi starosti. 
Če jih preveč zavijamo v vato in 
če poskušajo starši reševati konflikte 
namesto otrok, je to negativno. Mi se 
namreč naučimo reševati konflikte v 
tej dobi. Če torej 
starši sedaj rešujejo 
njihove konflikte, 
ne vem, kdo jih bo 
reševal, ko bodo 
odrasli. Ko sem 
začela učiti, smo 
se te stvari dogo-
varjali sami. Starši 
niso posegali v te odnose. Še danes 
trdim, da zdrav prepir prispeva k raz-
voju otrok. 

Se vam zdi, da so otroci v šoli preo-
bremenjeni? So pod pritiskom, da 
dosežejo čim boljši uspeh?

Na šoli imamo še vedno sistem na-
povedanega ocenjevanja, čeprav 
ga osebno ne podpiram, ker v os-
novni šoli količina znanja ni tako ve-
lika. Pri napovedanem ocenjevanju 
gre za kampanjsko učenje, ki nima 
dolgoročnih učinkov. Z nenapove-
danim ustnim ocenjevanjem bi 
učitelj preverjal znanje in spod-
bujal sprotno učenje. Vemo, da 
se ti snov šele tretjič, četrtič, ko jo 
ponoviš, usede v možgane. Kar se 
naučiš samo pred preverjanjem, je 
kratkoročnega značaja. 
Kar se tiče preverjanja, niso preobre-
menjeni. Menim pa, da bi se učitelji z 
mano strinjali, da so določene stvari 
v učnih načrtih nepotrebne in z njimi 
otroke preobremenjujemo, medtem 
ko drugim damo premalo poudarka. 
Sicer lahko učitelj vsebine sam pril-
agaja, vendar se določeni snovi ne 
more čisto izogniti, če je napisana v 
učnem načrtu. 
Preobremenjeni so lahko z 
izvenšolskimi dejavnostmi, vendar je 
to odvisno od otroka in staršev. Če 
starši znajo oceniti, da je otrok spo-
soben poleg šole obiskovati še toliko 
izvenšolskih dejavnosti, potem je to v 
redu. Ni pa dobro, kadar udeležba 
na izvenšolskih dejavnostih vpliva na 
učni uspeh oziroma na delo v šoli.

Ali je v šoli ob obsežnih učnih načrtih 

tudi čas za vzgojo?
To gre sproti, čeprav se na področju 
vzgoje največ naredi do vstopa v 
šolo. Temelj vzgoje je v družini. Res 
pa je, da moramo mi s tem nadalje-
vati. V šoli nadgrajujemo tisto, kar 
počnejo starši doma. Če gre to z roko 
v roki in če sodelujemo, nas starši 
sprejmejo za partnerje, kar je lahko 
odlično, in tako smo rešili že marsikat-
eri hujši problem. Težava je tam, kjer 
starši tega ne uvidijo in sodelovanja 
ni. Otrok začuti, da ima podporo pri 
starših in vzgojno delovanje z naše 
strani nima učinka. 
Vzgoja mora biti pri vsaki uri in ob 
vsaki obravnavi učne snovi je zraven 
še vzgoja. Izobraževanja brez vzgoje 

ni, ampak temelj-
na vzgoja je, kot 
rečeno, doma. 
Mi se z otroki 
ukvarjamo od 
ponedeljka do 
petka nekaj ur na 
dan. Preostali čas 
vzgajajo starši, ki 

so tudi vzorniki svojim otrokom.

V javnosti se ustvarja vtis, da je v 
šolah vse več nasilja. Kako se s tem 
soočate pri vas?

Na te pojave smo zelo pozorni. Tre-
nutno nimam informacij, da bi bili 
kakšni ekstremni primeri, vendar se 
odzovemo tudi na manjše primere. 
Smo pozorni in zato želimo, da infor-
macijo dobimo pravočasno. Največ 
problemov je tam, kjer ni zadostnega 
nadzora. To je pot v šolo, mogoče 
kakšen odmor. 
Sicer pa otroci 
pridejo povedat, 
kar je super. Tudi 
k meni pridejo 
in usmerim jih k 
socialni delavki, 
ker naša šolska 
svetovalna služba odlično deluje. 
Oni potem to raziščejo in pokličejo 
starše, da se pogovorijo. 

Uspešno ste izpeljali dobrodelni kon-
cert za pomoč tistim otrokom, kat-
erih družine so v socialni stiski. Kako 
hudo se kriza kaže v šoli? Imamo pri 
nas lačne otroke?

V šoli nimamo lačnih otrok, zato ker 
je z zakonom o šolski prehrani zago-
tovljena brezplačna malica. Upam 
si trditi za vse otroke, ki izhajajo iz 
socialno šibkih družin. Večji prob-
lem so kosila, ampak s subvencijo 
občine in donatorjev ima kar veliko 
otrok brezplačno kosilo. V tem letu je 
predsednik sveta staršev sprožil po-
budo Botrstvo za kosilo, na katero so 
se posamezniki odzvali. Upam si trditi, 

da v šoli v času pouka ni lačnih otrok. 
Mislim pa, da so med počitnicami in 
vikendi nekateri na žalost lačni.

Kako vi ohranjate stik z otroki? 
Poznate vse? Prej ste omenili, da 
pridejo tudi k vam v pisarno in vam 
kaj zaupajo.

Ko sem začela mandat, sem pozna-
la po imenu vse učence šole. Iz leta 
v leto je tega manj, se pa trudim, 
da sem prisotna v razredih, da grem 
hospitirat. Tudi med odmori se spre-
hodim po hodnikih. Še vedno sem 
zraven pri planinskem krožku, čeprav 
ne morem biti več mentorica. Zraven 

grem, ker rada 
hodim v hribe 
in na ta način 
o h r a n j a m 
stik z otroki. 
Odločila sem 
se, da vsako 
leto sodelujem 
pri plavalnem 

tečaju v tretjih razredih in tako bolje 
spoznam eno generacijo otrok. 

Tudi letos ste izpeljali projekt Tradi-
cionalni slovenski zajtrk. Minister 
Židan je dejal, da je vlada pred 
kratkim spodbudila javne zavode k 
naročanju lokalne hrane. Kako je s 
tem v praksi?

Mi naročamo živila za vso preh-
rano otrok prek javnega razpisa 
pri dobaviteljih, ki so se prijavi-
li. Načeloma jemljemo pri njih, 
poskušamo pa vseeno pridobiti 
živila, predvsem jabolka z lokalnega 
območja. Učencem jih nudimo vsak 
dan. Imajo jabolčni kotiček. Tu se 
držimo lokalne dobave. 
Naši učitelji in aktivi sodelujejo z lokal-
nimi pridelovalci, s sadjarji, čebelarji. 

“
Če jih preveč zavijamo v 
vato, če poskušajo starši 
reševati konflikte names-
to otrok, je to negativno.

“

“

Upam si trditi, da v šoli v času 
pouka ni lačnih otrok. Med 
počitnicami, vikendi, pa mislim 
da nekateri na žalost so lačni.

“

INTERVJU
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Učenci jih obiskujejo. Pri tem gre 
tudi za vzgojo. Če otrok poje eno 
jabolko, ki je z lokalnega področja, 
je pomembno to, da jim vcepimo 
v zavest pomen lokalnega prehran-
jevanja. Tudi otroci vzgajajo starše in 
jih seznanjajo s tem, kar je prav. 

Se naši učenci enakovredno kosajo 
s svojimi vrstniki po Sloveniji? 

Mislim, da se. Glede na rezultate, ki jih 
dosegamo, glede na zlata priznanja 
tako na področju znanja, športa, kot 
tudi raziskovalnih nalog. V nečem 
pa bi rekla, da jih še presegajo. Ka-
morkoli naše učence peljemo, so 
vedno pohvaljeni. Naj bo to bivanje 
v centrih šolskih in obšolskih deja-
vnosti ali obisk institucij. Vedno pride-
jo naši učitelji nazaj s sporočilom, 
da so jih izvajalci pohvalili, da tako 
pridnih otrok že dolgo niso imeli. Na 
to sem zelo ponosna in upam, da bo 
tako tudi v prihodnje.

Kako pa je kaj z mednarodnim 
sodelovanjem? Se hrastniški šolarji 
kaj vključujejo v mednarodne iz-
menjave?

To pa je še ena zadeva, ki bi jo rada 
realizirala. Zdaj je sodelovanje bolj 
pri kakšnih projektih. Upam, da se 
bomo do konca mojega mandata 
v izmenjave še vključili, ker se mi zdi, 
da je to zelo koristno za učence. 
Spoznavajo druge kulture, obiščejo 
druge države. Sodelovali smo z Mla-
dinskim centrom Trbovlje, kjer imajo 
prostovoljce iz različnih držav, ki so 
vedno prišli sem. Nekaj takšnih stikov 
je torej bilo, vendar to ni isto, kot če 
pride skupina tujih učencev sem in 
gredo naši tja. Pred leti smo sicer že 
bili vključeni v projekt Comenius, ki 

ga je vodila Nada Vidovič, učiteljica 
matematike. 

Ker se zadnje čase v medijih poja-
vlja veliko zapisov o izobraževanjih 
ravnateljev v tujini, naše bralce 
prav gotovo zanima, ali se tudi 
hrastniška ravnateljica udeležuje teh 
izobraževanj.

Ne.

Najbrž pa so izobraževanja in iz-
popolnjevanja pomembna. Tudi za 
učitelje. Je tega dovolj?

Naslov moje magistrske naloge je bil 
Ravnateljeva vloga pri načrtovanju, 
oblikovanju in povezovanju stro-
kovnega razvoja učiteljev in razvoja 
šole. Na šoli poskušamo organizi-
rati čim več seminarjev, saj tako la-
hko vključimo 
vse delavce 
in izbiramo 
kva l i te tne j še 
predavatelje. 
Nuja po tem, 
da se ves čas izobražujemo, mora 
biti pri nas najbolj prisotna. Pri meni 
osebno je. Izobražujem se s študijem 
literature, seveda pa se udeležujem 
tudi vseh posvetov, ki jih organizira 
ministrstvo. Šola za ravnatelje prip-
ravlja odlične posvete. Nisem pa 
bila v Budvi, na Kitajskem ..., čeprav 
ne obsojam kolegov, ki so tam 
bili. Pomembno je izobraževanje 
v tujini in ga izvajajo tudi na drugih 
področjih javnega sektorja. Žal pa 
se vedno skoči v zrak, kadar gre za 
učitelje ali ravnatelje.

150 let šolstva je zdaj za nami. 
Kakšen pa je vaš pogled v prihod-
nost?

Upam, da bomo nadaljevali tako, 
kot delamo sedaj in da bomo še 
boljši. Da bomo z zgledom in pozitiv-
no energijo premagali vse tisto, kar 
nas čaka. Priprave na zaključno pri-
reditev ob 150-letnici so nas poveza-
le in nam dale ogromno pozitivne 
energije. V zadnjem času večkrat 
povem, da mesto ravnatelja ni san-
jska služba. Če ne bi bilo takšnih 
sodelavcev, sodelovanja s starši in 
če ne bi imeli takšnih učencev, kot 
jih imamo, se tega ne bi več šla. 
Ker ne bi imela motivacije za na-
prej. Resnično me boli, ko v medijih 
poslušam, kakšno mnenje ima ja-
vnost o nas učiteljih. Zelo hitro nas so-
dijo, vidijo samo počitnice, ne vidijo 
pa tistega, kar dobrega učitelji nare-
dimo za otroke. Kako se znamo za-
vzeti za tiste otroke, ki imajo takšne in 
drugačne težave, kako poskušamo 

iz tistih otrok, v 
katerih vidimo po-
tencial, narediti 
čim več. Eno je 
kritika, drugo je 
kritizerstvo. Kritika 

je dobrodošla in tudi starši vedo, da 
bomo o njihovih pripombah premis-
lili. 
Moj pogled naprej je optimističen. 
Trenutno je situacija na šoli solidna, 
zniževanje sredstev se zaenkrat še 
ne pozna v tolikšni meri, da bi to 
vplivalo na kvaliteto pouka. Upamo 
in verjamemo, da zniževanje ne bo 
dolgoročno. Nasploh mislim, da je v 
Sloveniji šolstvo kvalitetno. Če bodo 
posegi in spremembe prehude, bo z 
leti slabše. Škoda bi bilo, da bi kvalite-
ta šolstva upadla, ker smo res dosegli 
nivo, ki ga je treba vsaj vzdrževati, če 
ne celo poviševati.

“

“

Kamorkoli naše učence pelje-
mo, so vedno pohvaljeni.

INTERVJU

Jani Medvešek

Botrstvo za kosilo
Z donacijo približno 50 ev-
rov mesečno, oziroma 25 ev-
rov, če kosilo za enega otroka 
plačata dve osebi, lahko tudi vi 
poskrbite, da bo en otrok preskr-
bljen s toplo prehrano vsak šolski 
dan. Položnico boste vsak me-
sec prejemali osebno, plačevali 
boste na TRR osnovne šole.

Če bi se radi priključili akciji in 
neposredno pomagali otrokom v 
stiski pokličite predsednika sveta 
staršev Gregorja Pajića na 031 
553 777 ali mu pišite na hrastnik.
gregor.pajic@gmail.com. La-
hko pa neposredno kontaktirate 
ravnateljico Marino Kmet, ki ak-
cijo tudi izvaja.

PRAZNUJEMO

150 let šolstva v Hrastniku
Letošnji jesenski meseci so bili za 
učence in pedagoške delavce na 
Osnovni šoli narodnega heroja Ra-
jka Hrastnik zelo naporni, a hkrati 
tudi prijetni. Ob visokem jubileju – 
150-letnici šolstva v Hrastniku – so pri-
pravili celo vrsto prireditev, o katerih 
pišemo več na naslednjih straneh 
Hrastovega lista. Osrednja slavnost-
na prireditev pa je potekala 21. no-
vembra v športni dvorani v Hrastniku. 
Med drugim so se je udeležili številni 
učitelji, vodstveni delavci, starši, 
učenci in vsi ostali, ki so vtisnili pečat 
na razvoj hrastniške šole.

Vsebinsko in scensko bogata pri-
reditev je slikovito prikazala raz-
voj šole od starih časov do danes, 
glasbeno in plesno pa so jo popestrili 
nastopi učencev in učenk ter Ru-
darske godbe Hrastnik. Ravnateljica 
šole, Marina Kmet, je spomnila, da 
so se v hrastniški šoli šolali številni 
uspešni gospodarstveniki, znanstve-
niki, umetniki in športniki: »Tudi danes 
se lahko pohvalimo z lepimi dosežki 

naših učencev, kar dokazuje, da na 
šoli še naprej ohranjamo kvaliteto 
in sledimo našim predhodnikom. 
Izobraževanje je postavljanje mo-
stov med učiteljem in učencem.« 
Poudarila je še, da dobra in uspešna 
šola temelji na strokovno usposo-
bljenih in prizadevnih učiteljih ter 
vedoželjnih in vestnih učencih. 

Župan Občine Hrastnik, Miran Jerič, 
je izrazil zadovoljstvo nad dejstvom, 
da šola nadgrajuje številne šolske 
vsebine in da mladim, željnim znanja, 
poleg odličnega učenja omogoča 
tudi raznovrstno kreativno izražanje. 
Poudaril je, da se vsi zavedamo, 
da je delo vodstva šole in vseh 
pedagoških delavcev odgovorno in 
zahtevno: »Biti učitelj ni zgolj poklic, 
ampak je obenem tudi poslanstvo.« 

Jerič je ob tej priložnosti spomnil, da 
jim je v tem jubilejnem letu uspelo z 
dobro pripravljenim projektom pri-
dobiti sklep o upravičenosti do 
nepovratnih evropskih sredstev za 

energetsko sanacijo hrastniške os-
novne šole v višini dobrega milijona 
evrov. Učenkam in učencem, ki jim 
je šola pravzaprav v prvi vrsti namen-
jena, pa je položil na srce: »Bodite 
še naprej  ustvarjalni, radovedni in 
prežeti s pozitivno energijo, s katero 
boste, v to sem prepričan, svet spr-
eminjali na bolje.«

Slovesnosti se je udeležil tudi državni 
sekretar Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport, Aljuš Pertinač. V 
svojem nagovoru je izpostavil, da si 
ministrstvo ves čas prizadeva zago-
toviti kvalitetne pogoje za vzgojo 
in izobraževanje ter čim boljšo dos-
topnost šole do vsakogar. Za dol-
goletno uspešno delo se je zahvalil 
pedagoškim delavcem vseh gene-
racij in tudi staršem. Poudaril je še, 
da je za razvoj nadvse pomembno 
tudi konstruktivno sodelovanje med 
učitelji in starši.

Obiskovalci so po prireditvi povedali, 
da jih je med dinamično in dobro 

pripravljeno slovesnostjo 
najbolj navdušila upr-
izoritev pastirskih iger, 
veliko lepih spominov 
pa jim je obudil tudi na-
stop pionirk in pionirjev. 
Za presenečenje večera 
so poskrbele učiteljice 
in učitelji, ki so ubrano 
zapeli v priložnostnem 
učiteljskem zboru. 

Jani Medvešek
Fotografije: Siniša 
Ferenčina/Arpro
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Začetki poučevanja v naših krajih segajo še dlje v zgo-
dovino, vendar se za začetek šolstva šteje leto 1863. 
Irena Lebar Ivančič je v publikaciji, ki jo je šola izdala 
ob 125. obletnici, zapisala: 
»Ko sta v Hrastniku leta 1860 pričeli obratovati steklar-
na in kemična tovarna, se je povečalo število pre-
bivalcev, ki so prihajali od drugod. Zato so sklenila 
hrastniška podjetja odpreti privatno industrijsko šolo. 

Ko je začel učiti učitelj Stupan, je imela šola prostor 
v rudniški restavraciji. Od leta 1863 je okrog petdeset 
otrok štirikrat na teden obiskovalo pouk. Stroške za 
šolo so si razdelila industrijska podjetja: dobro polovico 
rudnik, ostalo pa kemična tovarna in steklarna. Nad-
zorstvo nad šolo je imel laški dekan oziroma trboveljski 
župnik.«

PRIGODICE ŠOLSKEGA ZVONCAPRAZNUJEMO

Prva šola v Hrastniku je bila zgrajena leta 1879. Slika je bila narejena okrog leta 1900 - za današnjo glasbeno 
šolo (Original hrani Muzejska zbirka Hrastnik) 

Ta stran bo od sedaj naprej namenjena učencem 
Osnovne šole narodnega heroja Rajka, ki bodo z 
najrazličnejšimi besedili, s fotografijami in z ilustracijami 
obveščali bralce časopisa o aktualnem dogajanju v šoli. 
Pravo naključje pa je ravno to, da s prvo šolsko stranjo 
obeležujemo 150 let šolstva v Hrastniku. Naj bo to darilo 

učencev šoli za ta veliki rojstni dan. Misel, da učenci 
radi hodijo v šolo, se je potrdila s pesmimi izpod njihovih 
peres, ki opevajo otrokom prijazno šolo, kjer se veliko 
naučijo.

Veliko užitkov pri prebiranju!

Urednika strani: Tadej Kralj in Vesna Žnidar Kadunc;  ilustracija: Blaž Klančišar; 
mentorji: Rosana Kovačič, Herta Erman, Mira Marinko.  

Vse najboljše, draga šola!

Le kaj se v Hrastniku dogaja,
da vsa mladina veselo raja?
Pred šolo vsi drvijo,
se smejejo in veselijo.

Je šola čista, urejena,
daleč naokrog lepša ni nobena.
Sredi mesta veličastno stoji,
znanje in učenost vsak dan deli.

Sta babica in dedek jo obiskovala,
se  mamica in očka v njej spoznala;
zdaj jo obiskujemo še najmlajši,
ki imamo jo najrajši.

Želimo pa vsi skupaj,
da dolgo še ostane tukaj;
čeprav stara že 150 let,
nam vsem bo okno v svet.

Timotej Urbanija, 6. b

ŠOLA

Šola je velika
in vse je, kot se šika.
Otroci so pridni
in glasno pojo
to pesem o šoli,
da dolgčas ne bo.

Pesem naj odmeva,
da bo šola zacvetela.

Cveti naj šola, cveti,
tako kot se otrokom zdi.

Veselo vsak dan v šolo gremo,
da znanja veliko ostalo nam bo.

Jakob Šurina, 3. a  

V ŠOLI

Rada hodim v šolo,
čeprav moram zgodaj vstati;
rada hodim v šolo,
tudi ko moram računati in brati.

Zjutraj kot veter pohitim,
da kombija ne zamudim.
V šoli se veliko stvari naučim,
včasih pa se tudi smejim.

Ko se pouk konča,
me Anja in Ajda čakata.
K vozačem pohitimo –
tam rišemo, pišemo in se smejimo.

Nadja Klančišar, 3. a

NAŠA ŠOLA

Naša stara šola
že 150 let stoji.
Vsak, ki jo obiskuje,
se v njej modrosti nauči.
Vsi fantje in dekleta
radi v šolo hodijo.
Tam pišejo in rišejo
ter veselo pojejo.

Ko pa vse se naučijo,
čas je za odhod.
Vsi solzni, toda polni znanja
se od šole poslovijo
in gredo na novo pot.

Nik Urbanija, 3. a

MOJA ŠOLA

V lepem kraju sredi dolin
hodim v šolo in se pridno učim.
Veliko berem in rad rišem,
v zvezek lepe stavke pišem.

Med poukom pridno sedim,
da učiteljice ne razjezim.
Če pa kdaj bom nagajiv,
opozorilo bom dobil.

Jaka Selšek, 3. a

ŠOLSKI ZVONEC

V šoli pridno vsi sedimo
in vse sorte se učimo.
Šolski zvonec zazvoni,
že se nova snov uči.

Knjiga se težko odpre,
a potem kar dobro gre.
Črke plešejo sem ter tja,
meni v mislih kar igra.

Pouka konec že zvoni
in vsaj malo oddahnem si.
Kmalu pa že doma
čaka me naloga.

Jure Kreže, 3. a

Prihodnost je v dobrih ljudeh in mladih očeh. 

Naj bo leto, ki je pred nami, leto zaupanja, solidarnosti in skrbi za sočloveka. Leto 
pogumnih in modrih odločitev, s katerimi bomo skupaj dosegali vsak svoje in 
skupne cilje.

Vsem občankam in občanom čestitamo ob dnevu samostojnosti in vam želimo 
vesele in lepe praznike ter srečno in zdravo novo leto 2014. 

Članice in člani lokalnega odbora LDS Hrastnik

Plačana objava

MALA MINKA IN ŠOLA

Mala Minka se zjutraj zbudi
in hitro v šolo odbrzi.
Tam pa uči se in uči
ter mnogo znanja pridobi.

Najraje matematiko ima,
težje račune že rešiti zna.
Minka rada se uči,
da veliko lepih ocen dobi.

Julija Planko, 3. a
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OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE
Pripravlja Jani Medvešek60 let 

Planinskega 
društva 
Dol pri Hrastniku 

«Kakor otroka že mika se splaziti na bližnjo goro domačije, vleče tud umniga 
neizrekljiva moč gor na visoko; truden velicih domačih skerbi, sit, nejevoljin 
pretežkih butar, –  iše miru in pokoja, –  in ker ga spodej na svetu ne najde, 
beži gor na visoko goro v svojo sladko tolažbo.« (Matija Vrtovec, 1820)

Besede Matija Vrtovca, ki so del najstarejšega slovenskega planinskega 
spisa, zajamejo duh planinstva tudi danes. Veselje ob osvojenem vrhu, 
mimoidoči planinci, ki ti na gorskih poteh zaželijo dober dan, ter narava in 
mir ljudi znova in znova vabijo v gore. 

V letošnjem letu praznujemo v Slo-
veniji dva pomembna jubileja. Mi-
neva 120 let od ustanovitve prvega 
osrednjega slovenskega planinske-
ga društva ter ravno toliko let od 
rojstva gornika in alpinista, Jožeta 
Čopa. Jubilejema se pridružuje tudi 
Planinsko društvo Dol pri Hrastniku, ki 
v letošnjem letu praznuje 60. obletni-
co svojega obstoja. Ob tej priložnosti 
so članice in člani planinskega 
društva 14. septembra 2013, na dan 
zasavskih planincev, priredili osred-
njo proslavo v Gorah. Sončno vreme 
je privabilo veliko ljubiteljic ter lju-
biteljev planinarjenja, ki so skupaj s 
člani društva proslavili jubilej.

Proslavo ob šestdesetletnici 
društva so začeli s himno slovenskih 
planincev Oj, Triglav moj dom, prip-
ravili so bogat kulturni program, kjer 
so nastopile pevke z Dola, Steklarska 
godba na pihala in mažoretke, pe-
vci iz steklarne ter gojenci Glasbene 
šole Hrastnik. Predsednik planinskega 
društva Dol pri Hrastniku, Toni Paulič, 
je v svojem govoru orisal kratko zgo-
dovino društva in opozoril, da se 
je moralo tudi planinstvo prilago-
diti potrošniški družbi, kar jim prinaša 
cel kup težav: »Društva se vse bolj 
ukvarjamo z administrativnim delom 
in iskanjem možnosti, kako preživeti, 
namesto da bi razvijala društveno 
dejavnost.«

Nekaj besed so spregovorili tudi 
podpredsednik PZS, Borut Peršolja, 
predsednik MDO, Borut Vukovič, in 
podžupan Občine Hrastnik, Soniboj 
Knežak. Ob tej priložnosti so podelili 
planinska priznanja. Bronasti znak 
Planinske zveze Slovenije (PZS) so 
prejeli: Matija Koritnik, Marjana Kl-
emen, Franc Romih, Miran Drač, 
Stane Kirn; srebrni častni znak PZS: 
Miha Javoršek, Vid Jerič, Ivi Potočan; 
zlati častni znak PZS: Miro Zorec, Mi-
lan Čadež; spominsko plaketo PZS 
pa je prejel Branko Planinc. Zahvale 
so prejele razne občinske delovne 
organizacije ter društva, Občina 
Hrastnik in posamezniki. 

Druženje se je nadaljevalo 
na ploščadi pred planin-
skim domom, za konec 
pa povzemimo še besede 
Tonija Pauliča, ki želi, »da 
planinstvo spet spravimo 
na tista pota, kamor sodi 
– med hribe in gore ter do-
bre planinske prijatelje«, v 
jubilejnem letu pa želi vsem 
planincem veliko užitkov in 
varen korak.

Prvo pobudo za ustanovitev Planin-
skega društva Dol je dal Ivan Urbajs. 
Ker je bilo precej Dolanov vključenih 
v Planinsko društvo Hrastnik, je našel 
somišljenike, ki so si upali razmišljati 
o samostojnem društvu. Ustanovni 
zbor je bil 20. septembra leta 1953 v 
gasilskem domu na Dolu, navzočih 
pa je bilo 54 ustanoviteljev ter de-
legati Planinske zveze Slovenije in 
matičnega društva Hrastnik. Začasne 
prostore za delovanje društva so si 
uredili v mežnariji ob cerkvi sv. Jurija 
v Gorah. Dve leti kasneje je ideja o 
planinski postojanki v Gorah začela 
dobivati svojo podobo. Pri grad-
nji so se srečevali s pomanjkanjem 
denarja, potrebno je bilo urediti 
cesto ter napeljati elektriko, vendar 
so s pomočjo udarniškega dela, 
požrtvovalnih posameznikov ter lo-
kalnih podjetij gradnjo pripeljali do 

konca. Tako so 20. avgusta leta 1961 
v Gorah odprli novo planinsko posto-
janko, ki je bila do danes povečana 
in večkrat prenovljena. Nazadnje so 
dom prenovili v letu 2011. Zgrajeno je 
bilo novo telefonsko omrežje, komu-
nalni vodovod, posodobljena cesta 
in urejeno rekreacijsko igrišče. 

V šestih desetletjih svojega delovan-
ja je društvo z izleti v neznano, ure-
ditvijo občinske poti spominov NOB, 
različnimi turami v slovensko in tuje 
hribovje ter z ureditvijo smučišča in 
izgradnjo vlečnice v Gorah skrbe-
lo za planinski in športni duh svo-
jih krajanov. Planinci so vzgajali in 
izobraževali o vseh oblikah planinske-
ga delovanja, upravljali in vzdrževali 
planinski dom, gradili, opremljali, 
označevali in vzdrževali planinske 
poti ter varovali planinsko naravo 

in zdravo človeško okolje. V svoje 
vrste so privabili veliko število mla-
dih, ki so na pohodih in organizira-
nih planinskih taborih ter šolah pod 
vodstvom izšolanih planinskih vod-
nikov spoznavali floro in favno, os-
vajali vrhove ter pridobili dragocene 
izkušnje o gibanju in vedenju v go-
rah. Tako so prizadevni posamezniki 
ob nasledstvu mladih moči društvo 
uspešno krmarili do današnjih dni. 

Za podroben opis delovanja društva 
in njegovih članov ter še za marsikaj 
drugega sta zaslužna France Klemen 
in Drago Kozole, ki sta skrbno vodila 
pisno ter slikovno dokumentacijo.

Lucija Štaut

RAZISKAVA O 
IZPOSTAVLJENOSTI 
TEŽKIM KOVINAM

V Trbovljah je 19. novembra poteka-
la javna predstavitev rezultatov o iz-
postavljenosti prebivalcev vseh treh 
zasavskih občin težkim kovinam v 
tleh in živilih rastlinskega izvora. Ra-
ziskavo so občine že lani naročile pri 
Zavodu za zdravstveno varstvo Lju-
bljana. "Dejanska izpostavljenost lju-
di težkim kovinam ni zaskrbljujoča, 
ampak je pravzaprav pomirjujoča," 
je na podlagi te raziskave in na 
podlagi še ne zaključenega bio-
monitoringa, ki se izvaja v Zasavju, 
zaključila soavtorica raziskave dr. 
Lucija Perharič z Inštituta za varovan-
je zdravja.

Iz zaključkov raziskave sicer izhaja, 
da uživanje doma pridelane zelen-
jave pri odraslih prebivalcih občine 
Hrastnik tudi pri ekstremnih jedcih 
zelenjave ne presega sprejemljivih 
dnevnih vnosov nobene od težkih 
kovin in ne predstavlja tveganja za 
zdravje odraslih. Le pri malčkih (2-3 
leta) je tedenski vnos kadmija pri eks-
tremnih jedcih lahko malo povišan in 

tako na meji sprejemljivega. Raziska-
vo so sicer delali na korenju in solati, 
ki spadata v skupino vrtnin z najvišjim 
sprejemom težkih kovin iz tal. Pri os-
tali zelenjavi je tveganje tako še bist-
veno manjše. "Izpostavljenost težkim 
kovinam ne predstavlja tveganja za 
nerakotvorne škodljive učinke," je 
javnost pomirila dr. Perharičeva in 
dodala, da je za varovanje zdravja 
otrok vseeno smiselna primarna pre-
ventiva.

Do teh ugotovitev so strokovnja-
ki z Inštituta za varovanje zdravja 
prišli tudi na podlagi rezultatov bio-
monitoringa, ki ga je za Zasavje 
naročilo ministrstvo za zdravje. Re-
zultati biomonitoringa sicer še niso 
dokončni, je povedala Perharičeva, 
a poudarila, da že lahko trdijo, da 
koncentracije težkih kovin v telesnih 
tekočinah udežencev biomonitor-
inga v ničemer ne izstopajo v prim-
erjavi z drugimi kraji po Sloveniji in v 
tujini, kjer so se podobne meritve že 
izvajale.

Rezultate glede vsebnosti težkih 
kovin v tleh je predstavil mag. Mar-
ko Zupan z oddelka za agronomi-
jo Biotehniške fakultete. Izračuni 

kažejo, da so bile v večini vzorcev 
tal presežene opozorilne vrednosti za 
kadmij, a niso dosegle kritične vred-
nosti in v po enem vzorcu presežene 
kritične vrednosti za arzen in cink. V 
živilih rastlinskega izvora s področja 
občine Hrastnik so bile v treh vzorcih 
korenja presežene vrednosti za kad-
mij, v solati so bile presežene mejne 
vrednosti za kadmij v enem vzorcu, 
kot jih določa Uredba komisije (ES) št. 
1881/2006.

Raziskovalci opozarjajo, da rezultati 
raziskave sicer prispevajo k podat-
kom o okolju in potencialnem tve-
ganju za zdravje prebivalcev občine 
Hrastnik, vendar vzorčenje zemlje in 
le dveh vrst vrtnin na 30 lokacijah ne 
omogoča zanesljive ocene tvegan-
ja za zdravje za celotno populacijo 
in občino.

Končno poročilo o opravljeni razis-
kavi Zavoda za zdravstveno varstvo 
Ljubljana je v celoti dostopno na 
spletnih straneh občine Hrastnik, kjer 
lahko najdete tudi zloženko Zavoda 
za zdravstveno varstvo Ljubljana z 
naslovom "Onesnaženost tal - kako 
ravnati?" 

Večina težkih kovin je naravno prisotnih v tleh, nahajajo 
pa se praktično povsod v okolju. Nekatere izmed njih 
so esencialne in so potrebne za normalno rast in raz-
voj organizma, spet druge so toksične že v minimalnih 
količinah. Nekatere kovine, ki se v okolju pojavljajo kot 

posledica človekove aktivnosti, pomenijo potencialno 
nevarnost za človekovo zdravje, saj lahko s prehranjeval-
no verigo preidejo v organizem. V nadaljevanju nava-
jamo nekaj splošnih priporočil zavoda, kako ravnati, če 
so v tleh povišane vrednosti težkih kovin:

1. Za delo na vrtu uporabljamo rokavice. Po delu na vrtu si vedno umijemo roke.
2. Hrano z vrtov vedno dobro operemo pod tekočo vodo in olupimo.
3. Ko po opravljenem delu pridemo z vrta, pred vstopom v hišo operemo obuvala in se preoblečemo, da z 
oblačili in obutvijo ne vnašamo zemlje v hišo/stanovanje.
4. Če imamo žival (npr. psa), ga preden vstopi v hišo oščetkamo.
5. Ko se zaradi obdelovanja vrta praši, zapremo okna in poskrbimo, da otroci ne bodo v območju prašenja.
6. Lahko se odločimo, da zelenjavo, ki dobro sprejema težke kovine posadimo v lesene zabojnike za vrtnar-
jenje, v katere damo neonesnaženo zemljo, na vrtu pa posejemo vrtnine, ki imajo nizek sprejem težkih kovin ali 
celo širokolistnato travo, ki preprečuje prašenje. Tako se zaščitimo pred vnosom težkih kovin z vdihavanjem - še 
zlasti s tem zaščitimo otroke.

PRAZNUJEMO

Idejo in ureditev smučišča v Gorah so pre-
vzeli dolski planinci. Od leta 1974  dalje so 
številne generacije tukaj naredile svoje prve 
zavoje. Foto: Drago Kozole
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DAVEK NA NEPREMIČNINE

Zakon jemlje izvirno pristojnost lo-
kalnim skupnostim in pomeni grob 
poseg v njihovo suverenost. Župan 
občine Hrastnik Miran Jerič opozarja, 
da bo z odvzemom dela tega do 
sedaj avtonomnega vira financiran-
ja lokalnih potreb občina Hrastnik 
imela zelo omejena investicijska sred-
stva. Posledično bo to onemogočilo 
sodelovanje na razpisih za pridobitev 
evropskih sredstev. “Prav tako bomo 
morali znižati standard na področju 
komunalne rabe, tako vzdrževanja 
cest, zimske službe, parkov, bazena, 

prostorskega planiranja ... pa še 
čemu se bomo morali odpovedati.”

Strokovne službe poudarjajo, da je 
treba nujno opozoriti na našo situ-
acijo, ki se od večine občin po Slo-
veniji razlikuje. Občina Hrastnik ima 
relativno dobro urejeno odmerjanje 
in pobiranje nadomestila za upo-
rabo stavbnih zemljišč (NUSZ) ter 
usklajevanje evidenc z DURS-om že 
od devetdesetih let dalje. Takrat je 
skupščina občine povečala vred-
nost točke za odmero NUSZ, saj je ta 
izvirni prihodek občine predstavljal 
finančni vir za izvedbo Sanacijskega 
programa za zrak v občini Hrastnik. 

Občina tudi nima drugih virov, ki jih 
imajo nekatere slovenske občine 
(turistična taksa, igralniška taksa, 
parkirnina, povečane komunalne 
prispevke od novogradenj, ...), zato 
je bila prisiljena dosledno uveljavljati 
ta finančni vir.

Točka za odmero NUSZ je bila 
tako prilagojena zagotavljanju us-
treznega komunalnega standarda 
občanom in izvajanju ter finan-
ciranju pomembnih okoljskih in dru-
gih projektov, sofinanciranih s strani 

EU skladov. Občina danes zbere iz 
vseh treh virov novega davka na 
nepremičnine cca. 870 tisoč evrov. 
Po izračunih in podatkih Zveze občin 
Slovenije pa bo (po preteku prehod-
nega triletnega obdobja) občini od 
davka na nepremičnine ostalo zgolj 
325 tisoč evrov, saj bo država od po-
branega davka zadržala polovico, 
občina pa bo morala po novem 
plačevati davek na javne objekte in 
zemljišča v svoji lasti. Tako bo občina 
oškodovana za približno 550 tisoč do 
600 tisoč evrov.

Na Občini Hrastnik ugotavljajo, da 
številne občine niso ustrezno pobi-

rale nadomestila za uporabo stavb-
nih zemljišč niti davka od premoženja 
(to dokazujejo primerjave z nekateri-
mi bistveno »bogatejšimi« občinami 
pri pobranih davkih oz. NUSZ). Iz tega 
razloga in ker se po novem jemlje 
neko povprečje, bodo Hrastničani, 
pa tudi ljudje v nekaterih večjih 
občinah (Velenje, Celje…),  močno 
oškodovani. Zdi se jim krivično, da 
bodo na nek način kaznovani tisti, ki 
so do sedaj za svoj razvoj zagotavljali 
lastna sredstva in izkoristili svoje po-
tenciale.

Z vidika obre-
menitve občanov 
izračuni kažejo, 
da bodo občani 
Hrastnika približno 
enako obremenjeni 
kot so sedaj (razen 
za nove kategorije 
obremenitev), za 
občino Hrastnik in 
njen proračun pa 
to pomeni (pri že 
omenjenem načinu 
delitve davka med 
državo in občino ter 
obremenitve javnih 
objektov ter pri 4,9 
mio evrov primerne 
porabe) ohromitev 
in  upočasnitev raz-
voja ter velik padec 
standarda javnih 
storitev za občane.  

Občine lahko 
stopnje davka v 

delu, ki pripada proračunu občine, 
zvišajo ali znižajo za 50 odstotkov. 
Župan Miran Jerič temu ostro naspro-
tuje: “Nedopustno je, da zakonoda-
jalec prelaga odgovornost zvišanja 
davka na lokalne skupnosti in s tem 
sili občinska vodstva, da za zagot-
avljanje normalnega standarda do-
datno obremenijo svoje občane. To 
je ob današnjih težkih gospodarskih 
in socialnih razmerah, sploh v naši 
občini, popolnoma nesprejemljivo.”

V zakonu je sicer med prehodnimi 
in končnimi določbami zapisano, 
da  se občinam za leta 2014, 2015 in 
2016 zagotovi enak znesek, kot so ga 

Davek na nepremičnine, ki je sprožil 
veliko razburjenja po vsej državi, je 
močno odmeval tudi pri nas.  V skla-
du s skupno akcijo Skupnosti občin 
in Združenja občin Slovenije so tudi 
na občini Hrastnik v prvi polovici no-
vembra pristopili k zbiranju podpisov 
za peticijo proti davku. Župan občine 
Hrastnik Miran Jerič se je 23. oktobra 
2013 v Celju udeležil srečanja občin 

z Vlado RS, kjer so župani 
slovenskih občin izrazili 
odločno nasprotovanje 
takrat predstavljenemu 
predlogu zakona o davku 
na nepremičnine. V Občini Hrastnik 
pa so nasploh že dlje časa aktivno 
vključeni v javno razpravo na to 
temo. Po izračunih in podatkih Mini-
strstva za finance (MF) bi namreč 

uvedba novega davka, ob polni 
uveljavitvi zakona čez tri leta, pome-
nila izpad dohodka občine Hrastnik 
za več kot pol milijona evrov. 

občine odmerile za uporabo stavb-
nih zemljišč v letu 2012, zmanjšanem 
za znesek prihodka občine v letu 2012 
iz naslova pristojbine za vzdrževanje 
gozdnih cest. To velikih težav za našo 
občino seveda ne odpravlja, am-
pak jih le prelaga na kasneje. Sicer 
pa tudi to vmesno obdobje ni brez 
finančnih posledic za občino. Tudi ta 
tri leta bodo morali plačevati že zgo-

raj omenjeni  davek na javne objek-
te in zemljišča v svoji lasti, kar pomeni 
takojšnjo obremenitev občinskega 
proračuna za cca. sto tisoč evrov na 
leto.

Končni cilj, ki bi ga morali zasledo-
vati, so prepričani na Občini Hrast-
nik, je, da davek na nepremičnine 
ostane lokalni prihodek. Zakon v 

predlagani obliki namreč jemlje iz-
virno pristojnost lokalnim skupnostim. 
Z uvedbo takšnega zakona, kot je 
predlagan, se občine poslavljajo od 
zadnjega prihodkovnega fiskalnega 
ukrepa, s katerim so vodile aktivno 
prostorsko in razvojno politiko na svo-
jem območju.

ENERGETSKA 
SANACIJA 
OSNOVNE ŠOLE

Občina Hrastnik je 25. oktobra 2013 
prejela sklep Ministrstva za infra-
strukturo in prostor, da je upravičena 
do nepovratnih sredstev evropske 
kohezijske politike za energetsko 
sanacijo OŠ narodnega heroja Ra-
jka v višini dobrega milijona evrov. 
Celotna naložba je po tem razpisu 
vredna 1,8 milijona evrov, pred-
videva pa izolacijo fasade in 
stropov, zamenjavo stavbnega 
pohištva ter prenovo toplotne 
postaje.

Iz sklepa ministrstva je razvid-
no, da so do sofinanciranja 
upravičeni tisti projekti, ki po 
skupnih merilih ocenjevanja 
dosežejo najmanj 30 točk. Vloga 
Občine Hrastnik je dosegla 60,67 
točk, kar po besedah župana 
občine Hrastnik Mirana Jeriča 
dokazuje, da so prijavili dober 
projekt.

V okviru zasledovanja ciljev tra-
jnostnega razvoja občina vse 
aktivnosti usmerja v energetsko 
sanacijo javnih objektov in v 
zmanjševanje s tem povezanih 
stroškov. Prenova šole je tako 

ena izmed prioritet občine, saj je 
šola sedaj energetsko zelo potratna, 
kar pomeni visoke stroške ogrevanja 
na letni ravni. Z energetsko sanacijo 
so bo poraba energije za ogrevan-
je prostorov in vode predvidoma 
zmanjšala za več kot 60 odstotkov.

Spomnimo še, da je Upravno sodišče 
Republike Slovenije konec septem-
bra zavrnilo tožbo Občine Hrastnik 
proti Ministrstvu za infrastrukturo in 
prostor. Občina je tožbo sprožila 
aprila letos, saj je po njenem mnenju 
ministrstvo neupravičeno zavrglo 
vlogo na prvem razpisu za energets-

ko prenovo šole. Pritožba na sodbo 
upravnega sodišča ni dovoljena, 
pa tudi sicer župan Jerič meni, da je 
treba odločitve sodišča spoštovati, 
zato bodo svojo energijo usmerili v 
nadaljnje aktivnosti v zvezi z obnovo 
šole, ki bo zdaj potekala v skladu s 
pogoji drugega razpisa. 

Občina bo tako v prihodnjih dneh 
začela s postopki za izbiro izvajalca. 
Z izbranim izvajalcem in vodstvom 
osnovne šole se bo pripravil tudi ter-
minski načrt prenove, ki mora biti 
končana v letu 2015. 

PRENOVA CESTE 
NOVI DOM - PRAPRETNO

Zaključena je rekon-
strukcija lokalne 
ceste Novi dom - 
Prapretno. Cesta v 
dolžini 170 metrov se 
je v celoti prenovila, 
razširila, zgradil se je 
manjkajoči pločnik. 
Na novo je ureje-

na fekalna kanali-
zacija in omrežje 
za odvajanje me-
teornih voda. Ure-
dila se je tudi javna 
razsvetljava. Vred-
nost naložbe znaša 
približno 110 tisoč 
evrov. 

Foto: Branko Klančar
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PREDOR POD 
SMUČIŠČEM NA KALU

Končujejo se tudi dela v predoru na 
Kalu z namestitvijo razsvetljave in var-
nostnih ograj ter dokončno ureditvijo 

okolice. Vlaganja so ocenjena na 
30 tisoč evrov. S tem se zaključuje 
investicija, ki izboljšuje varnost 
prometa in ustvarja pogoje za 
nemoteno obratovanje smučišča.

Člani smučarskega društva Hrast-
nik so s projektom zelo zadovoljni. 
Predsednik društva Ivan Potrata je 
povedal, da bodo tako proge na 

smučišču v Rajski dolini lahko veliko 
bolje urejene in pripravljene na novo 
sezono. Dejal je še da se priprave 
smučišča končujejo in povabil vse 
ljubitelje smučanja, da se jim, ta-
koj ko bodo vremenske razmere to 
dopuščale, pridružijo na smučišču.  

OBISK PREDSTAVNIKOV 
EVROPSKE KOMISIJE 
V HRASTNIKU

Občino Hrastnik so 19. septembra 
2013 obiskali predstavniki Direkto-
rata za evropsko kohezijsko politiko 
in Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo z visokimi gosti iz Evropske 
komisije - Jaderjem Caneom iz Gen-
eralnega direktorata za zaposlovan-
je, socialne zadeve in vključevanje in 
Raphaëlom Gouletom, vodjo Gen-
eralnega direktorata za regionalno 
politiko. Župan občine Hrastnik Miran 
Jerič je goste pozdravil in jim na krat-
ko opisal glavne evropske projekte, 
ki se izvajajo v naši občini. Izpostavil 
je še, da je občina Hrastnik med 15 
najuspešnejšimi občinami v Sloveniji 
glede črpanja evropskih sredstev.
Obisk je potekal v okviru dogodka 
ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo o evropski kohezijski 

politiki v Sloveniji z naslovom Razvojni 
potencial v Zasavski regiji. Namen do-
godka je seznaniti javnost o projektih 
sofinanciranih z evropskimi sredstvi 
in s tem o pozitivnih učinkih, ki jih za 
Slovenijo prinaša evropska kohezi-
jska politika. Udeleženci so se tako v 
Hrastniku podali na Perkmandeljčev 

pohod skozi rudnik in si v Steklarni 
Hrastnik ogledali kompetenčni cen-
ter za razvoj kadrov v steklarstvu. 
Kasneje so obiskali še podjetje Dew-
esoft v Trbovljah in Regionalni razvo-
jni center v Zagorju.

IZBOLJŠANJE ZRAKA V ZASAVJU

Predstavnik ministrstva Jože Jurša je 
pojasnil, da odlok vsebuje več kot 40 
ukrepov, ki so razvrščeni v tri sklope: 
spodbujanje učinkovite rabe ener-
gije in rabe obnovljivih virov, ukrepe 
na področju prometa ter ukrepe na 
področju industrije. Med prednostni-
mi področji, so povečanje odjema iz 
daljinskega ogrevanja med katerimi 
bi bil glavni primarni vročevod pove-
zan na Termoelektrarno Trbovlje, sub-
vencioniranje zamenjav obstoječih 
kurilnih naprav, spodbujanje grad-
nje nizkoenergetskih objektov, 
zmanjševanje toplotnih izgub stavb, 
spodbujanje javnega potniškega 

prometa, izboljšanje cestne infra-
strukture za nemotoriziran promet in 
podobno.

Jurša je pojasnil, da je bilo dogovo-
rjeno, da bo industrija pri izvedbi 
programa prispevala prostovoljne 
ukrepe, kar pa je med svetniki spod-
budilo dvom, da bodo industrijski 
onesnaževalci na ta način sploh kaj 
učinkovito prispevali k zmanjšanju 
onesnaženja. Na pomisleke o real-
nosti vročevoda iz termoelektrarne 
glede na negotovost TET je Jurša za-
trdil, da so mu po pogovorih z vsemi 
pristojnimi institucijami in vpletenimi 

zagotovili, da je s tem seznanjen tudi 
morebitni nov lastnik in da se strate-
gija TET ne tem področju ne bi smela 
spreminjati.

Jurša je še zagotovil, da denar za iz-
vajanje ukrepov zagotovo bo. Med 
glavnimi viri pa je navedel pod-
nebni sklad in pa kohezijska sred-
stva prihodnje finančne perspektive, 
kjer je področje kakovosti zraka 
eno pomembnejših. Obseg izva-
janja ukrepov ter potrebna sredstva 
državnega in občinskih proračunov 
se bodo določali v okviru letnih 
načrtov ukrepov.

Hrastniške svetnice in svet-
niki so se na novembrski 
seji 20. novembra seznanili 
z Odlokom o načrtu za ka-
kovost zraka na območju Zasavja, ki ga je pripravilo Min-
istrstvo za kmetijstvo in okolje v sodelovanju z občinami. 

Župan občine Hrastnik 
Miran Jerič je uvodoma 
povedal, da si bodo priza-
devali prekoračitve mejnih 

dnevnih koncentracij trdnih delcev v zraku v naši občini 
popolnoma odpraviti. 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. V Hrast-
niku ga sestavlja 20 svetnikov iz sedmih različnih strank in list. 

V vsaki številki predstavljamo dva svetnika. Vsem dvajsetim so zastavljena enaka vprašanja s štirih 
pomembnih področij, zanima pa nas njihovo videnje problema in rešitve. 

SVETNIKA SE PREDSTAVITA

1. Področje: kakovost bivanja

Rast industrijske proizvodnje v 
prejšnjem stoletju nam je pustila sicer 
precejšnja okoljska in zdravstvena 
bremena, vendar se je v zadnjih letih 
z investicijami veliko naredilo na tem 
področju, kar je bistveno izboljšalo 
kakovost bivanja v Občini Hrastnik. 
Zelo dobra je osveščenost občanov, 
ki se zavedajo, da mora tudi vsak 
posameznik nekaj narediti za to, da 
vsi skupaj živimo v zdravem, 
čistem in urejenem okolju. 
Občina ima zelo razvito 
družbeno življenje, ki nudi 
sprostitev, zabavo, osebni 
razvoj in duhovno rast. Za 
socialno in zdravstveno 
varstvo občanov je dobro 
poskrbljeno. 

2. Področje: mladi

Mladi se trenutno soočajo z 
zelo težko situacijo. Možnosti 
za zaposlitev skorajda ni, 
zato iščejo delovna mesta 
v drugih občinah ali celo 
v tujini. Odhajajo mladi 
in izobraženi strokovnjaki, 
mladi in dobri delavci ter 
mladi z odličnimi poslovnimi 
idejami. 
Zelo pohvalno je prosto-
voljno sodelovanje mladih 
v različnih društvih in or-
ganizacijah, ki z aktivnost-
mi, projekti in prireditvami 

izboljšujejo 
kvalite- to našega 
okolja, saj prinašajo nove ideje, 
krepijo medkulturno in medgener-
acijsko solidarnost, dajejo pobude 
za spremembe in bogatijo ponudbo 
prostočasnih aktivnosti.

3. Področje: gospodarstvo

Gospodarstvo v Hrastniku je v težkem 
položaju. Žal se v občini zmanjšuje 

število zaposlenih in povečuje 
število delovnih migrantov v druge 
občine. Rudnik je v zapiranju, kar 
še poslabšuje situacijo. Potrebno bi 
bilo spodbujati ustanavljanje novih 
podjetij in zagotavljati olajšave za 
začetek njihovega dela. Narediti 
moramo več na področju storit-
venih dejavnosti. Občani, predvsem 
starejši, pogrešajo mojstre (vodo-
vodarje, mizarje, elektrikarje ...). Teh 
je v Hrastniku premalo ali pa so pre-
malo prepoznavni.

4. Področje: primer dobre in slabe 
prakse 

Občina je veliko vlagala v skrb, da 
občani danes živimo v čistem in ure-

jenem okolju. Zgrajena je 
bila čistilna naprava, kolek-
torsko in sekundarno kanali-
zacijsko omrežje ter center 
za ravnanje z odpadki. 
Še vedno premalo vlag-
amo v turizem, v razpoz-
navnost našega kraja. Kljub 
splošni negativni podobi 
Hrastnika v očeh drugih 
sodržavljanov je potreb-
no vlagati več v turizem 
(podeželski in industrijski) in 
Hrastnik prikazati turistom v 
vsej lepoti, ki jo naš kraj pre-
more. 

Mateja 
Planko

datum rojstva: 
12. 12. 1976

stranka/lista: 
LDS

mandat: 
1. mandat
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1. Področje: kakovost bivanja

V občini smo v zadnjih desetletjih us-
peli dvigniti kakovost življenja na rela-
tivno visok standard. Urejeno imamo 
osnovno infrastrukturo za kvalitetnejše 
življenje v občini. Posodobili smo 
cestne odseke, dolgoročno imamo 
urejeno odlagališče smeti, urejamo 
kanalizacijsko omrežje s priključkom 
na čistilno napravo, izboljšali smo 
kakovost zraka. Uredili smo številna 
otroška igrišča, pešpot,  imamo dve 
polno zasedeni športni dvorani in ba-
zen. V občini deluje okoli sto društev 
s področja športa, kulture in drugih 
dejavnosti, ki jim občina s sredstvi iz 
razpisa pomaga zagotavljati delo-
vanje. Zagotovili smo ustrezne po-
goje za delovanje mladinskega cen-
tra. S sredstvi občinskega proračuna 
zagotavljamo 24-urno zdravstveno 
oskrbo vključno z dežurno službo 
ter delovanje ambulante na Dolu. 
Nekaj izzivov je pri zagotavljanju us-
treznega števila zdravnikov, kar pa 
je prej kot »krivda« občine posledica 
neustrezne zdravstvene 
politike na nivoju države.
Na področju sociale 
pa je slika precej bolj 
zaskrbljujoča, kriza je  
globoko posegla tudi v 
našo dolino. Izgubili smo 
številna delovna mesta, 
država z varčevanjem 
posega tudi v social-
ne transferje. Upoko-
jencem, ki predstavljajo 
pomemben del naših 
prebivalcev, znižuje že 
tako skromne pokojnine. 
Vse več je revščine tudi v 
naši dolini, pred tem si ne 
smemo zatiskati oči.

2. Področje: mladi

Kriza še posebej grobo 
posega na področje 
mladih. Cele generacije mladih iz šol 
namesto v ustvarjalno vključevanje v 
zaposlitev pošiljamo na zavod za za-
poslovanje. V Hrastniku, kjer se že vrsto 
let srečujemo z manjšanjem števila 
delovnih mest, je situacija še težja. S 
prvimi posledicami se že srečujemo. 
Število prebivalcev v občini je v 
letošnjem letu prvič padlo pod 10000. 
Posebne analize o strukturi izseljenih 
sicer ni, pa vendar sem prepričan, 
da je med njimi večina mladih. 

Kaj 
p a 

lahko 
občina 
stori za 
to, da bi mladi ostali v Hrastniku? 
Samih delovnih mest ne more 
zagotavljati, lahko pa poskrbi za 
podjetništvu naklonjeno okolje. Z op-
timizmom me navdaja tudi dejstvo, 
ki ga je v poletni izdaji Hrastovega 
lista zapisal  direktor mladinskega 
centra Davorin Peršič, da se kljub 
vsem izzivom v številnih organizaci-
jah naše občine vendarle rojeva  
nov programski zamah. Trdno sem 
prepričan, da bo občina podpirala 
vse projekte s področij, ki so jih mladi 
zaznali kot  prednostno-neformalno 
izobraževanje, zaposlovanje, bivan-
jske razmere mladih, razvoj mladin-
skega sektorja v družbi, spodbujanje 
zdravega načina življenja in skrb za 
kulturni nivo mladih.

3. Področje: gospodarstvo

Gospodarska situacija je v občini vse 
prej kot zadovoljiva. Dokončno se 
poslavljamo od energetike, država 
ne izpolnjuje niti zakonsko določenih 
obveznosti iz naslova zapiranja rud-
nika, uveden je stečaj Sijaja, beležimo 
rekordno, več kot 18 % brezposelnost 
… Podatki, ki dovolj zgovorno govori-
jo sami zase. In rešitve? Občina mora 
nadaljevati z ustvarjanjem pogojev 

za podjetnikom prijazno občino, z 
debirokratizacijo in s poenostavitvijo 
postopkov,  s ponudbo ustrezne ure-
jene, cenovno sprejemljive prostor-
ske ponudbe za razvoj podjetništva, 
s ciljnimi razpisi finančne podpore 
projektom, ki prinašajo nova delov-
na mesta. Odločnejši bi morali biti 
tudi v odnosu do države, predvsem 
pri zahtevah za kvalitetno povezavo 
z avtocestnim križem, saj kaže, da se 
trasa 3. razvojne osi, ki je življenjskega 
pomena za razvoj gospodarstva, vse 
bolj odmika od Zasavja. Vire za sofi-
nanciranje omenjenih projektov pa 
je potrebno iskati iz evropskih sred-
stev.

4. Področje: primer dobre in slabe 
prakse 

Občina Hrastnik je po 
uspešnosti črpanja ev-
ropskih sredstev na 
13. mestu med 211 
občinami v Sloveniji. 
S pomočjo evropskih 
sredstev smo tako ure-
dili cono, kjer stoji nova 
steklarna v Podkraju. Iz-
vedli smo večmilijonske 
projekte na področju 
urejanja kanalizacijske-
ga omrežja in čistilne na-
prave, urejamo regijsko 
odlagališče odpadkov, 
posodobili smo mestno 
jedro, posodobili smo vo-
dovodno omrežje, neka-
tere cestne odseke. Kot 
dobro prakso bi izpostavil 
tudi delo na področju 
promocije in razvoja vseh 

oblik turizma v Zasavju, kjer se počasi 
iz projekta, ki so ga mnogi pospremili 
z veliko mero skepticizma, izobliku-
jejo jasne razvojne možnosti Zasavja 
tudi na tem področju. Projekt V 3 
krasne je eden redkih projektov, ki je 
poenotil  vse tri zasavske občine.
Največja stagnacija oziroma naza-
dovanje – neuspelo gospodarsko 
prestrukturiranje po zaprtju rudnika.

Soniboj 
Knežak

datum rojstva: 
13. 5. 1962

stranka/lista: 
SD

mandat: 
4. mandat
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10. Sovretov pohod Letošnjo prvo soboto v oktobru je bilo v Šavni Peči 
še posebej slovesno, saj je bil tradicionalni Sovre-
tov pohod jubilejni. Že deseto druženje različnih 
generacij, kulturnikov, pohodnikov, naših roja-
kov in seveda domačinov je v to idilično vasico 
pritegnilo več kot dvesto obiskovalcev. Slavnost-
ni govornik je bil klasični filolog, pesnik, esejist in 
prevajalec dr. Brane Senegačnik, ki je lansko leto 
za slovenski prevod Senekovega Ojdipa prejel 
Sovretovo nagrado: »Zame je bil Sovre nekakšna 
napol mitična legenda.«

»Sovre je tisti, ki je vse slovenske pre-
vajalce iz antičnih jezikov na nek 
način posebej zavezal,« je povedal 
dr. Senegačnik in dodal, da se o 
Sovretu v Sloveniji kljub vsemu pre-
malo ve, razen v okolju, iz katerega 
je Sovre izšel in v katerem, kot opaža, 
prav zgledno skrbijo za negovanje 
njegovega spomina. »Mislim, da je 
pohod zelo posrečeno prirejen, lo-
kacija je zelo lepa in okolica tukaj 
nenavadno spominja na okolico 
delfskega preročišča, kot da bi v tem 
bilo neko čudno znamenje usode.«

Dr. Brane Senegačnik je poudaril, 
da filologinje in filologi, grecisti in 
latinisti, literarni zgodovinarji in jeziko-
slovci še vedno s spoštovanjem in z 
nekakšnim mirnim ponosom nosijo 
Sovretov pečat. »Usoda prepesnjev-
alca je, da še bolj služi svojemu času 
kot pesnik: prevodi se starajo, izvirnik 
pa ostaja mlad skozi stoletja. Vendar 
žari v vsaki resnični prepesnitvi ista 
iskra, tista, ki jo je prižgal začetnik, 
Grki so mu rekli »hevretes«: iznajditelj 
in ustanovitelj literarnega žanra. In tu 
se bolj ali manj vse sledi sedanjega 
obilja stekajo k enemu imenu: k An-
tonu Sovretu.«

Predsednik krajevne skupnosti 
Krnice-Šavna Peč, Zdravko Teršek, je 
zagotovil, da so domačini veseli prav 
vsakega obiska in pohodnike vedno 
radi sprejmejo medse: »Ponosni smo, 
da je vas v vsem tem času tako kul-
turno zaživela. Lanskoletna obno-
vitev kašče s pomembno etnološko 
zbirko je popestrila kulturno zanimi-
vost in obudila pomembnost našega 
kraja in celotne Občine Hrastnik na 
kulturnem zemljevidu Slovenije.«

V krajšem kulturnem programu so 

nastopili mladi 
h a r m o n i k a r j i 
iz Šavne Peči, 
Miha Teršek ter 
Jaka in Luka 
Mejač. Kratek 
odlomek iz zna-
menite Sofokle-
jeve tragedije 
Kralj Ojdip – v 
prevodu Anto-
na Sovreta – pa so uprizorile 
članice dramske skupine iz osnovne 
šole na Dolu pri Hrastniku, ki že pet let 
deluje pod mentorstvom Janje Urlep 
in Helene Borovšak.

Pohod je že zdavnaj prerasel 
občinske meje in razveseljivo je, da 
se ga udeležujejo pohodniki iz sosed-
njih občin, pa tudi iz Celja, Sevnice, 
Maribora, Ljubljane, z Jesenic ... Kra-
jani, ki živijo s tem pohodom, so prip-
ravili v Krnicah in na Kovku tople na-
pitke in prigrizke, 
na cilju v Šavni 
Peči pa so dobili 
pohodniki topel 
obrok.

Kot vsako leto, 
so tudi letos or-
ganizatorji vsem, 
ki so Sovretovo 
pot prehodili vsaj 
petkrat, podelili 
spominsko pla-
keto. Ker pa je to 
leto Sovretov po-
hod organiziran 
že desetič, 
so posebno 
priznanje prejeli 
tisti, ki so se po-
hoda udeležili 
prav vsako leto. 

M e d 
najbolj zveste pohod-
nike, ki so z žigi zapolnili že dve izka-
znici, so se tako vpisali Jože Dovjak, 
Joži Dovjak in Stane Lipoglavšek. 
Priznanja je podelila pobudnica in 
vsa ta leta glavna glasnica projek-
ta, Fanči Moljk, ki je poudarila, da 
jo veseli, da so pohodniki v teh letih 
vzeli pot za svojo.

Pobudnica pohoda Fanči Moljk z najbolj zvestimi 
pohodniki

Dr. Brane Senegačnik je domačine pohvalil, da zgledno skrbijo za negovanje Sovretovega spomina

Jani Medvešek
Foto: Fanči Moljk
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Sovretova nagrajenka za
leto 2013 – Tina Mahkota

»Pri Joyceu sem bila zelo 
ohromljena ravno zaradi 
izjemne veličine in vsega, kar 
ta prinese s seboj,« je dejala 
nagrajenka ob podelitvi 22. 
oktobra 2013. Z avtorjem se 
je ukvarjala že v študijskih letih 
in nad njim je vedno znova 
očarana. Poleg prevajalske 
natančnosti jo odlikuje tudi 
izjemen posluh za jezik – tako 
slovenski kot angleški. Je tudi 
velika poznavalka angleške 
kulture in književnosti.

»Tino Mahkota poznamo 
sicer kot prevajalko dram za 
številna slovenska gledališča, 
pa tudi esejev in romanov,« 
je v obrazložitvi zapisala žirija 
s predsednikom Andrejem E. 
Skubicem na čelu. »Z novim 
prevodom Dublinčanov 
je slovenski bralec končno 
dobil tudi tak prevod Joy-
ceove mojstrovine, kot izvirni-
ku gre,« še piše v obrazložitvi 
Sovretove nagrade.

Zasavčani Tini Mahkota za 
Sovretovo nagrado iz srca 
čestitamo, saj je skoraj naša, 
ker izvirajo njene korenite 
tudi iz tega konca. Njena 

babica Pavla Mahkota iz Radeč 
je namreč vsa službena leta 
preživela na Dolu pri Hrastniku, 
kjer se je rodil Ante Mahkota, 
njen oče. Pavla Mahkota je bila 
legendarna elementarka, ki se je 
s spoštovanjem spominjajo cele 
generacije. »Hčerko Marušo sem 
pred leti že peljala na Dol pred 
šolo in ji pokazala, kje se je rodil 
njen dedek,« je dejala simpatična 
Tina, ki ima gene tudi po svoji 
materi Marjani Deržaj, priljubljeni 
pevki, ki se je vpisala v glasbeno 
zgodovino s svojo Poletno nočjo 
in drugimi uspešnicami.

O Tininem očetu Anteju Mah-
koti povejmo še to, da se je kot 
alpinist z velikimi črkami zapisal 
v zgodovino slovenskega in sve-
tovnega alpinizma. Njegova 
imenitna knjiga Sfinga je doživela 
že četrti ponatis. Kot novinar pa 
je ustvaril temelje Jani, Teleksu, re-
viji Avto in še nekaterim. Njegovi 
sta na primer tudi ideji za akcijo 
Podarim-dobim in Sto žensk na 
Triglav.

Društvo slovenskih književnih prevajalcev je letošnjo 
Sovretovo nagrado za najboljši prevod podelilo Tini 
Mahkota. Prevajalka in univerzitetna profesorica si 
jo je prislužila za prevod dela Dublinčani Jamesa 
Joycea. Sovretova nagrada je Tino Mahkota še bolj 
povezala z Zasavjem.

Fanči Moljk 
Foto: Vinko Avsenak

Simbolika božičnega drevesa
Smreko, jelko ali plastično imitacijo 
iglavca že vrsto let v številnih domov-
ih postavljamo na božični predvečer, 
24. decembra. Tega v zgodovini ne 
poznamo prav dolgo. Viri, kdaj naj 
bi se to vse skupaj začelo, so različni. 
Zanesljiv pisni vir pa seže šele v leto 
1605, ko je opisan primer »krisbau-
ma« v Strasbourgu. Cerkvena oblast 
je bila sprva proti, saj so v tem videli 
malikovanje, kasneje pa so si očitno 
premislili.
Božično drevo je torej dokaj mlada 
iznajdba, stara le nekaj več kot 300 
let. Teorije o tem, da gre za na-
daljevanje poganske tradicije, so 
malce za lase privlečene. Pri starih 
Slovanih, Germanih itd. je šlo za 
čaščenje živega drevesa v nara-
vi, ki je čez celo leto predstavljalo 
božanstvo. Tu pa gre za požagano 
in okrašeno drevo, ki ga imamo v hiši 
in to le za nekaj časa.
Je pa v božičnem drevesu veliko 
globoke simbolike in ni čudno, 
da so številni prvi zapisi poja-
vijo v Alzaciji, ki je bila center 
srednjeveških nemških mistikov. 
Brez njih te simbolike gotovo ne 
bi bilo. Čeprav jih ne pozna-
mo preveč, z velikim veseljem 
postavljamo božično smreko. 
Eno je, da je rastlina zimzelena, 
vendar vemo, da je zimzelenih 
rastlin v Evropi kar nekaj. Zdi se, 
da je pomembnejše to, da gre 
za povsem vzravnano, vertikalno 
rastlino, ki v svojem bistvu simbolizira 
človeka – univerzalnega človeka. 
Zanimivo pri smreki je to, da je spodaj 
široka, na vrhu pa povsem ozka kot 
trikotnik, medtem ko njene veje ras-
tejo kot navzgor odprte roke – okrog 
obrnjen trikotnik (glej sliko). In to je 
človek, v katerem se srečujeta nebo 
in zemlja, duh in materija. Deblo pa 
je povsem ravno in povezuje oba 
trikotnika. Deblo je kot človeški jaz. 
V nemščini celo beseda za smreko 
(die Fichte) vsebuje besedo jaz (ich). 
Hkrati beseda za svetlobo (das Li-
cht), ki je povezana z božičnim 
drevesom v nemščini, vsebuje 
besedo ich. Temeljni del božične 
smreke je namreč njena osvetlitev. 
Včasih so bile sveče, danes pa žal 
zelo pogosto električne lučke. Zakaj 
žal? Zato ker so sveče veliko lepše. 
Sveče, ki so postavljene od vrha do 
najbolj spodnjih vej smreke, lahko 
postopoma prižigamo. V popolni 
temi najprej prižgemo najnižjo svečo, 
na to drugo, tretjo in tako naprej, 

dokler cela smreka ne zasveti v pros-
toru. Svetloba je seveda simbol bud-
nosti. In gre za to, da se iz teme, iz 
človeške teme v višine začne dvigo-
vati svetloba. Nakazan je torej razvoj 
človeškega jaza. Svetloba sveč tudi 
greje, smreka pa obenem zadiši po 
eteričnih oljih. Jasno, da moramo 
biti pri svečah pazljivi. In nikakor ne 
smejo goreti cel večer, temveč le 
kakšnih 15 ali 20 minut na dan. Takrat 
tudi kako zapojemo, razdelimo 
darila ali le gledamo to čudo. To je 
najbolj zanimivo za otroke, a tudi za 
vse, ki se še znajo poistovetiti z njimi. 
Zaključimo tako, da sveče ugašamo 
od spodaj navzgor. Če to 

počnemo 
počasi, je to res svečano. 
Postavitev se torej začne približno v 
času zimskega solsticija, ko je noč 
najdaljša. 24. decembra, ki je po 
izročilu praznik Adama in Eve. In kaj 
govori izročilo? Saj veste, onadva sta 
jedla z drevesa spoznanja, a ne bi 
smela. Zdaj pa imamo, kar imamo. 
Od takrat naprej namreč človeški 
rod ne sme jesti z drevesa življenja. 
Zato pa je smrten, vendar tudi za-
vesten! Nič več »slepi naivnež« – 
vsaj načeloma ne. Lahko namreč 
spoznavno loči, kaj je dobro in kaj 
ne ... Dve drevesi sta bili torej v raju 
– drevo življenje in drevo spoznanja. 
Božično drevo pa je simbol obeh 
dreves in je kot idealen sodobni 
človek, kjer mora biti spoznanje (za-
vest) povezano z življenjem (svet). 
Ne le zgolj živeti in ne zgolj razmišljati. 

Oboje skupaj – živeti in misliti pomeni 
živo misliti.
25. 12. je božič, ki kaže na rojstvo 
najvišjega na zemlji. Gre za rojstvo 
otroka in takrat se vedno najvišje 
rodi v najnižjem. Otrok je kot darilo, 
ki priča, da je »pot v raj«, ko je človek 
pomirjen sam s seboj in z svetom, 
mogoča. Najvišje se v najnižjem 
rodi zato, da najnižje lahko postane 
najvišje. Preganjani nemški mistiki so 
govorili, da je Bog postal človek zato, 
da bi človek postal Bog ... Zato se 
pod smreko in na njej pojavijo darila. 
Darilo je torej življenje, ki lahko raste 
in spoznava ter zato ustvarja in se 
povezuje. Vsa prava darila so oblika 
tega izvornega, najvišjega darila. 
Božiček z belo brado in rdečim kom-
binezonom je bolj ali manj stvar Co-
ca-cole in njej podobnih interesov. 
Smreka se podira za svete tri kralje, 
6. januarja, in torej stoji trinajst dni. 
Dvanajst za vse apostole in enega 
za Kristusa. Lahko rečemo tudi za 
12 zodiakalnih znamenj in tistega, 
ki vse med seboj povezuje. Za 12 
mesecev in leto kot celoto. Tudi v 
človeškem telesu najdemo 12 re-
ber in hrbtenico, ki vse povezuje – 
12 glavnih živcev, ki gredo v telo 
iz možganov. Veliko je takšnih 
primerov iz narave in zelo različnih 
kultur. Zanimiv simbol je, recimo, 

tudi ura s kazalci, ki je razdeljena 
na 12 delov ...

Med 24. 12. in 6. 1. imamo torej 13 
svetih noči. Vsak dan pa na božični 
smreki prižgemo 33 sveč. 30 belih, 
ki veljajo od Jezusovega rojstva do 
krsta in 3 rdeče, ki veljajo od krsta do 
njegove smrti in vstajenja na Golgoti. 
Božično drevo je torej skriti simbol 
Kristusa – univerzalnega, idealnega 
človeka. Tudi petokraka zvezda, 
pentagram, ki stoji na vrhu smreke, je 
zopet ponovitev simbola idealnega 
človeka. Nogi, roki in na vrhu glava 
so v matematičnem, popolnem oz. 
božanskem razmerju. Dandanes 
lahko ločimo med krščanstvom in 
krščanskimi cerkvami, med kulturo 
in vero. In karkoli si že o tem mislimo, 
ravno razširjenost božičnega dreve-
sa kaže na to, da je krščanstvo ses-
tavni del naše kulture. Če se tega za-
vedamo ali pa tudi ne. Vesel božič in 
uspešno postavitev smreke!

Davorin Peršič
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Goran Vojnović je doživeto pripo-
vedoval o svojih bralnih navadah 
v mladosti: »V otroštvu sem prebiral 
predvsem mladinske romane. Moja 
najljubša zbirka je bila Pet prijateljev 
in pustolovske zgodbe Karla Maya. 
Ker sem bil pri izbiranju bralnega 
opusa zelo izbirčen, imam kar tri-
letno luknjo v prebiranju knjig, ki so 
bile predpisane za bralno značko. V 
srednji šoli sem bral predvsem poezi-
jo in izdal prvo pesniško zbirko Lep je 
ta svet.« 

Ne glede na njegovo vsestransko 
nadarjenost je bil po študiju filmske 
režije nekaj časa celo doma. Slavo 
mu je pravzaprav prineslo posedanje 
za računalnikom, ko je, kot sam pra-
vi, napisal roman po pomoti: »Leta 
2008 sem imel nekakšen mrk, ko sem 
doma gledal v »luft« in zato sem 
začel pisati zgodbo o Fužinah, kjer 
sem tudi živel.« Na vprašanje, kdo 
so ciljni bralci romana Čefurji raus!, 
je odgovoril z naslednjimi besedami: 
»Na prvem literarnem večeru me je 
na veliko presenečenje pričakalo 
kar dvajset upokojenk. Potem sem 
spoznal, da lahko vsak v tem romanu 
najde nekaj zase, zato sem se začel 
zavedati, da to delo daje bralni 
užitek širšemu krogu ljudi.« »Upodo-
bil sem jezik Fužin. Ker so opisi situ-
acij zelo čustveni, sem moral pisati 
skozi čustva literarnih oseb. Bolj kot 
smo čustveni, bolj neknjižno govo-
rimo, zato pa imamo kletvice«, je 
prepričljivo utemeljil, da ima roman 
širši krog bralcev prav zaradi jezika, ki 
prepleta različne govorne položaje. 
Roman je požel toliko zanimanja, da 
so ga prevedli v kar nekaj slovan-
skih jezikov in tudi v švedščino, zato 
nam je avtor romana zaupal še vtise 
in težave prevajalcev: »Prevajalci 
so govorili predvsem o jeziku Marka 
Đorđića, ki je glavni junak, ampak 
dejstvo je, da vsak prevod veliko 

izgubi, saj z njim zbledi prepletenost 
različnih zvrsti jezika, ki se odražajo v 
jeziku okolja, kjer se dogaja zgodba 
romana.« 

»Kresnikova nagrada leta 2009 za 
najboljši slovenski roman mi je dala 
velik zagon za novo nadaljnje ust-
varjanje, a pravzaprav tudi velik 
medijski pomp, ki me je včasih zaviral 
pri razvijanju novih projektov,« nam 
je Vojnović pripovedoval o svojih 
najlepših občutkih. Tako je po nag-
rajenem romanu nastal še nagrajeni 
film Čefurji raus!, ki je prejel že dve 
zlati roli. V dveh mesecih si je namreč 
ogledalo film kar 50000 gledalcev 
tudi zunaj naših meja. »Težko je bilo, 
ko sem moral zgodbo pripovedovati 
še enkrat med pisanjem scenarija,« 
nam je priznal gost večera. Tudi pre-
miere v državah bivše Jugoslavije 
in v Nemčiji so bile dobro sprejete, 
čeprav po avtorjevem mnenju vtis 
gledalcev ni enak kot pri nas: »Po-
men izrečenih besed v drugem jeziku 
se spremeni. Besede se ukoreninijo v 
svoj predstavni svet in živijo skupaj 
z ljudmi, zato tujci težko razumejo 
določene govorne situacije.« Med 
drugim je kot režiser sodeloval tudi 
v enem izmed letošnjih največjih 
projektov Eurobasket. Na literarnem 
večeru je bilo vredno vprašati, ali naš 
gost iz krogov slovenskega filma poz-
na tudi našega domačina, Simona 
Tanška, direktorja fotografije filmov. Z 
vso gotovostjo nam je zatrdil, da ga 
dobro pozna in da smo lahko ponos-
ni nanj.

Vojnovićev drugi roman – Jugoslavi-
ja, moja dežela, ki je izšel leta 2012, je 
bila pobuda za naslednje vprašanje, 
ali je jugonostalgik: »Jugoslavije se 
spominjam kot otrok, ko sem živel v 
idiličnem prijaznem okolju. Danes 
pa nanjo gledam kot na demon-
izirano politično tvorbo, ki jo želimo 

nostalgično olepševati, jaz pa nisem 
tak, ker živim s časom.« »V romanu 
Jugoslavija, moja dežela sem želel 
spajati nezdružljivo. Gre za nekakšno 
politično akcijo splošnih propagand-
nih klišejev »Slovenija – moja dežela«, 
ki so glasnik nečesa drugačnega, 
spreminjajočega v prehajanju nove-
ga časa, ki vodi v prepad,« nam je 
avtor opisoval pobude za nastanek 
romana. Goran Vojnović meni, 
da je težava v tem, ker napačni 
ljudje govorijo o vojnah in da so to 
pomembne teme, ki so nujne v liter-
aturi in filmu. »Posledice vojne južno 
od nas so še danes zelo čustveno 
odražajoče«, nam oklevajoče prizna 
gost. »V Sarajevu imam nekaj zelo 
dobrih prijateljev in ko obiščem to 
mesto, čutim ranjenost ljudi, medtem 
ko v Ljubljani ne vedo, o čem govo-
rim, pa čeprav smo bili eno. Zato bi 
morale države bivše Jugoslavije v 
ustvarjanju literature in obujanju kul-
ture ostati enotne, ker imajo v tem 
veliko skupnega.« 

Direktorica knjižnice Mateja Planko 
je s priznanji in nagradami sku-
paj z gostom večera čestitala 32 
udeležencem, ki so uspešno končali 
bralno značko za odrasle in s tem 
zaključila projekt Hrastničani ber-
emo. Po končanem uradnem delu, 
ki so ga s svojimi glasbenimi točkami 
popestrile učenke Glasbene 
šole Hrastnik, je sledila še prijetna 
pogostitev in sproščeno druženje 
ob dnevu slovenskih knjižnic. Goran 
nam je še zaupal, da ni redni obis-
kovalec knjižnic, ampak knjigo, ki ga 
zanima, raje kupi. V svojem prostem 
času, kolikor ga pač ima, rad potuje, 
spremlja nogomet in košarko. 

Goran Vojnović  – 
brez jugonostalgije,

a z dušo jugofila

Na dan slovenskih splošnih knjižnic, 20. novembra, so v Knjižnici An-
tona Sovreta priredili literarni večer z Goranom Vojnovićem. Večina 
Slovencev, tako mladih kot starejših, pozna njegov že nekaj let 
najbolj brani roman med slovenskimi bralci, Čefurji raus!. Pogovor 
s pisateljem, scenaristom in režiserjem je vodila knjižničarka Ana 
Černuta, ob tej priložnosti pa so podelili tudi priznanja ob zaključku 
projekta Bralna značka za odrasle – Hrastničani beremo.

Tadej Kralj

SVETOVNI DAN SLADKORNE BOLEZNILjudje s sladkorno boleznijo so 
taki kot ti in jaz, ne obravnava-
jte jih drugače! To je bilo ges-
lo letošnjega 14. novembra, s 
katerim obeležujemo svetovni 
dan sladkorne bolezni. Po ocenah 
Inštituta za varovanje zdravja iz leta 
2010 je v Sloveniji približno 136 tisoč 
oseb s sladkorno boleznijo, kar je 
skoraj za desetino več v primerjavi 
s podatki iz leta 2007. Veliko pa je 
tistih, ki imajo moteno toleranco na 
glukozo in o sladkorni bolezni ne 
vedo ničesar.

Mednarodna diabetična zveza vsa-
ko leto opozarja na pomembnost 
preventive, zgodnjega odkrivanja 
in izobraževanja o sladkorni bolezni. 
V letošnje aktivnosti ob dnevu slad-
korne bolezni smo se aktivno vključili 
tudi v Društvu diabetikov Hrastnik. 
Po Hrastniku smo razobesili plakate, 
s katerimi smo obvestili občane o 
svetovnem dnevu sladkorne bolezni. 
Z lučjo modre barve, ki je značilna 
za obeleženje svetovnega dneva 
sladkorne bolezni, smo osvetlili ob-
jekt Glasbene šole Hrastnik in se tako 
priključili 21 mestom po vsej Sloveniji. 
Tako kot vsako leto, pa smo tudi le-
tos ob svetovnem dnevu sladkorne 

bolezni v društvu organizirali pohod 
s predavanjem. Letošnjega pohoda 
do Gašparjevega kostanja nad 
Radečami se je udeležilo 23 članov. 
V Radeče smo se odpeljali z avto-
busom do drevesnice. Od tam smo 
se peš napotili do našega cilja, od-
daljenega 2 km. Pot je bila zelo strma, 
zato nam je mrzlo vreme ustrezalo, 
kajti bolj, ko smo 
se bližali cilju, bolj 
nam je bilo toplo. 
Po 45-minutnem 
vzponu smo 
pred sabo za-
gledali najstarejši 
in najdebelejši 
kostanj v Sloveni-
ji, ki ima skoraj 
10-metrski obseg 
debla. Domačini 
so nam pred-
stavili zgodo-
vino kostanja in 
domačije. Ker pa 
je bil pohod na-
menjen obeležju 
dneva sladkornih 

bolnikov, ni manjkalo predavanje o 
bolečinah v sklepih in načinu njihove 
blažitve. Nekateri starejši člani so izra-
zili veselje, ker jim je uspelo prehoditi 
pot, ki je sami nikoli ne bi zmogli, v 
družbi z drugimi pa je to mačji kašelj.
           
            
          Leopold Majes 

NOVICE

MEDGENERACIJSKO ŠIVANJE V MCHMedgeneracijsko sode-
lovanje v Mladinskem 
centru Hrastnik se vidno 
razvija. Takoj zapoln-
jena delavnica šivanja, 
ki jo vodijo članice ust-
varjalne skupine Plave 
orlice z izkušnjami in 
znanji v ročnih spret-
nostih, je navdušila vse 
mlade udeleženke. 
Začelo se je 25. novem-
bra in v petih srečanjih 
bodo vse udeleženke 
uvedene v skrivnosti 
različnih šivov, vbodov, 
robljenja in pravilne up-
orabe šivalnega stroja. 
Poleg ustvarjalne at-

m o s -
fere in 
lepega 

druženja je bilo na do-
godku jasno, da bodo 
visoki cilji delavnice 
najbrž doseženi. Od 
menjanja zadrg do 
krojenja in šivanja 
oblačil. Bomo videli! 
Tečaj je brezplačen in 
v centru ga bomo go-
tovo ponovili. 

  Davorin Peršič

SPOMIN NA ŽRTVE 
PROMETNIH NESREČ

Pred prostori Avtomoto društva in 
Združenja šoferjev in avtomeha-
nikov (ZŠAM) v Hrastniku so se 17. 
novembra zbrali predstavniki ZŠAM 

in Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prome-
tu ter z prižigom svečk 
počastili svetovni dan 
spomina na žrtve promet-
nih nesreč. Na ta dan se 
spomnimo vseh umrlih in 

poškodovanih v prometnih nesrečah 
skupaj z njihovimi bližnjimi, s prijatelji, 
s sodelavci in z znanci. 

Z akcijo želijo organizatorji opozoriti 
na številne poškodovane, ki zaradi 
hujših prometnih nesreč nosijo trajne 
posledice. V Sloveniji je od leta 1991 
do 2012 na cestah umrlo 6810 ljudi, 
poškodovalo pa se je preko 309 tisoč 
oseb.
     
     
     JM



»Vaš obisk nam pove, da 
smo še povezani,« so 27. 
septembra večkrat ponovili 
Slovenci v Italiji, ki so sprejeli 
hrastniške člane Združenja 
borcev za vrednote NOB. 
Izlet sta vodila Rudi Potisek 
in Ljuba Oberčkal. Avtobus, 
ki se je napolnil v dveh dneh 

po objavi izleta, se je ustavil 
najprej na mejnem prehodu 
Fernetiči, kjer sta izletnike 
pozdravila Edvin Švab, pod-
predsednik Vsedržavnega 
združenja partizanov Italije 
(VZPI) in Germano Švara, 
podpredsednik sekcije VZPI iz 
Bolunjca, občina Dolina.

HRASTNIŠKI BORCI PRI 
SLOVENCIH V ITALIJI

NOVICE

Proti Trstu v Narodni dom

Nadaljevali so pot do Trsta, 
kjer so se v Narodnem domu 
seznanili z njegovo bogato in 
burno zgodovino. Slikovito jo 
je predstavil zgodovinar Mi-
lan Pahor, ki je poudaril, da 
so Narodni dom zgradili poleg 
Slovencev še drugi jugoslo-
vanski narodi in tudi Čehi, Pol-
jaki … Večnadstropno stavbo 
je zasnoval Maks Fabiani in 
bila zgrajena leta 1904 v do-
brih treh letih. Dom je imel tri 
vhode, da dejavnosti med 
seboj ne bi bile moteče – kul-
turne, športne, gospodarske 
in druge vsebine. Delovala 
je kavarna in hotel, ker so se 
vzdrževali sami. 

Kako so se počutili Slovenci v 
Italiji 13. julija 1920, ko so fašisti 

dom in še nekatere stavbe v 
mestu zažgali? To nam je že 
večkrat povedal in zapisal naš 
imenitni stoletnik Boris Pahor, 
ki je bil takrat star sedem let. 
Zgradba se je sesula. Po voj-
ni so zgradili novo, vendar so 
jim zdaj na razpolago le pros-
tori v pritličju. Odnosi na vseh 
področjih se sicer izboljšujejo, 
vendar bi želeli od Slovenije 
še več konkretne podpore. 
»Narodni dom je bil naš ponos, 
simbol in bolečina,« je zaključil 
Milan Pahor, ki je opozoril tudi 
na razstavo Posebni bataljoni. 
Stanka Hrovatin, predstavni-
ca pokrajinske zveze VZPI, je 
poklonila nekaj izvodov knjige 
Posebni bataljoni, kjer lahko 
izvemo, kako so se znebili 
med vojno mladih slovenskih 
fantov.

Počastili spomin na Rižarno 

Rižarna je bila druga točka obiska. 
Kot pove že ime, je bila to stavba, 
kjer so luščili riž. Zgradili so jo leta 
1913, trideset let kasneje pa so jo 
nacisti spremenili v koncentracijsko 
taborišče. Gorup Rihard, ki je tudi 
sam doživel fašistične grozote, je 
pripovedoval zelo podrobno, kaj 
vse se je tu dogajalo. Leta 1944 so v 
notranjosti zgradili krematorijsko peč, 
kjer je bilo sežganih 5000 ljudi. Slikovni 
prikazi, celice, prostori za mučenje ... 
so dejstva, zaradi katerih so leta 1965 
Rižarno s predsedniškim odlokom 
razglasili za državni spomenik in pro-
store spremenili v mestni muzej. Pred 
spominsko ploščo je podpredsed-
nik Združenja borcev Hrastnik, Rudi 
Potisek, položil venec. Kasneje pa 
še pred obeležji v Občini Dolina in v 
Bazovici. 

Obisk spominskega parka v Občini 
Dolina 

Po panoramski vožnji ob tržaškem 
pristanišču je avtobus ustavil v spo-
minskem parku Občine Dolina, ki so 
ga zgradili ob 30. obletnici osvobod-
itve in je posvečen tristotim padlim 

domačinom. Na široko razporejeni 
ogromni betonski sklopi obkrožajo 
veličasten prostor, kjer se izvajajo tudi 
razne prireditve. Pridružil se je tudi 
Štefan Cigoj, eden najbolj izkušenih 
slovenskih diplomatov, ki je bil med 
drugim ob koncu osemdesetih let ju-
goslovanski veleposlanik v Vatikanu. 
Povedal je, da se čutijo povezane s 
Hrastnikom, saj sta naša rojaka Lidija 
Šentjurc in Stane Dolanc napravila 
veliko dobrega za Slovence v Italiji. 

Pri županji Fulviji Premolin 

Kako so veseli obiskov iz Slovenije, je 
bilo čutiti tudi na sprejemu pri županji 
Fulviji Premolin z njenimi sodelavci. Je 
zelo priljubljena in odprta, kar kažejo 
tudi njena prizadevanja za razume-
vanje in sožitje med narodi. Občina 
leži v bližini meje s Slovenijo in ima 
preko 6000 prebivalcev, od tega je 
že 30 odstotkov Italijanov. Na sejah 
občinskega sveta, ki so ga malo pred 

obiskom zaključili, imajo za italijanske 
predstavnike simultano prevajanje. 
V tej občini so pravzaprav začeli 
prvi z odprtimi mejami v Evropi. Leta 
1981 so bili glavni pobudniki pri-
reditve Odprta meja – Confine ap-
erto, kjer so skupno z našo občino 
Hrpelje-Kozina predlagali in uresničili 
prehod meje brez prepustnice ali 
potnega lista za dva dneva, ki se je 
zgodil na področju slikovite, dvana-
jst kilometrov dolge doline Glinščice. 
Znamenita je tudi po raznovrstnih 
netopirjih, ki so jih vtisnili na ekološke 
torbice in jih podarili Hrastničanom. 
V torbici je bila tudi pravkar izdana 
knjižico o tej dolini. Pa še ena zna-
menitost. Na občini visi poleg evrop-
ske, mestne in italijanske zastave tudi 
partizanska, z rdečo zvezdo na sredi. 
»Kako to, da ste Primorci tako zaved-
ni in spoštujete svojo zgodovino,« je 
vprašala mlajša sopotnica vodnika 
Germano Švara. »Dvajset let smo bili 

izbrisani, nekaznovano so nas pre-
tepali, žalili, uničevali naše knjige in 
spomenike. Ogromno Primorcev se 
je izselilo ..., zato znamo ceniti svoj 
jezik, kulturo in zgodovino.« 

Ob spomeniku v Bazovici, pogled na 
Glinščico 

Po obvezni joti, jabolčnem zavit-
ku, primorskem vinu in kavi, kar so 
naročili v bližnjem KD Valentin Vod-
nik s postrežbo prijaznih domačink, je 
bila na vrsti Bazovica. Bazovica leži v 
bližini Lipice, spomenik pa na samot-
ni gmajni, kjer so ustrelili 6. septembra 
1930 štiri fante, ki so se upirali fašizmu. 
To so bili Slovenci Ferdo Bidovec, 
Fran Marušič, Alojz Valenčič ter Hr-
vat Zvonimir Miloš. Prvi antifašistični 
spomenik v Evropi za te štiri žrtve 
pa so postavili že leto kasneje Pri-
morci v Kranju v Prešernovem gaju. 
Spomenik v Bazovici so na predlog 

Slovencev v Italiji ponoči osvetlili, 
ker so ga pred tem skrajneži pogos-
to poškodovali. Sicer pa postaja to 
obeležje simbol sožitja med narodi, 
saj so večkrat prisotni tudi visoki gos-
tje iz Slovenije in iz Italije. Ob obletnici 
tragedije organizirajo še pohodno 
pot, ki je vedno množično obiskana. 

Preden je zavil naš spretni voznik 
Damjan proti domu, je avtobus 
zapeljal še na razgledno točko, 
od koder se vidi dober del doline 
Glinščice, naravni rezervat in prilju-
bljen cilj številnih pohodnikov, plezal-
cev, jamarjev in najrazličnejših strok-
ovnjakov. Vse po vrsti navdušuje. 
Enkrat jo bo treba prehoditi.
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Fanči Moljk

Na Občini v Dolini visi poleg evropske, mestne 
in italijanske zastave tudi partizanska z rdečo 
zvezdo na sredi.

Rižarna – nekdanje koncentracijsko taborišče je danes državni spomenik

Poleti se je v Zasavju snemalo, da bi 
podkrepili prepoznavnost Zasavja in 
blagovne znamke V 3 krasne z uvel-
javljenimi turističnimi produkti. Tako 
so nastali promocijski filmi o Zasavju. 
Zasavska turistična organizacija 
(ZaTO) je s filmi želela dokazati, da 
so Rdeči revirji še kaj več kot le »in-
dustrija« in da je tudi Zasavje lahko 
privlačna turistična destinacija.  

Promocijski film z naslovom Krasno 
Zasavje je delo Digital studia. Slednji 
so kot direktorja fotografije k sodelo-
vanju povabili domačina Simona 
Tanška. Tanšek, eden najboljših slov-
enskih direktorjev fotografije, je sicer 
bolj aktiven v večjih filmskih projektih, 
a je delo kljub vsemu z veseljem spre-
jel: »Turističnega filma še nisem delal, 
sem pa posnel že veliko reklam, tako 
da mi ta komercialna panoga ni niti 
malo tuja. Če ne bi šlo za Zasavje, bi 
delo verjetno zavrnil, saj je na takih 
snemanjih zelo majhna ekipa in zelo 
omejeni smo tudi s tehniko (kamera, 
luči ...). Vse to pa je pogojeno z ve-
likostjo finančnega »žaklja«. Super 
je bilo delati v domačih krajih, pa 
še nekaj novih lokacij sem spoznal, 
prav resno,« obrazloži Tanšek, ki je z 
izdelkom zadovoljen. »Domačini po-
gosto spregledamo domače lepote. 
Gremo mimo njih, namesto da bi jih 
opazovali. So pa bili moji sodelavci 
presenečeni nad Zasavjem, saj jim 
je bilo to ime sinonim za sivino. Bili 
so presenečeni nad lepotami, pri-
jaznimi ljudmi in gostoljubnostjo,« še 
pripomni.

Scenarist, režiser in montažer filma 
je bil Mitja Novljan, asistent kamere 

Rok Nagode, izvršni producent 
pa Andrej Kajzer. Za grafično 
produkcijo je poskrbel Blaž 
Zajc, h glasbenemu vložku pa 
je prispevala zasavska skupina 
Orlek. Poleg glavnega več kot tri-
minutnega videa o Zasavju in nje-
govih skrajšanih verzij so posneli še 
tri tematsko usmerjene filmčke – pus-
tolovsko, industrijsko ter podeželsko 
Zasavje.

V turistični organizaciji so k sodelo-
vanju povabili tudi mlade ustvarjalce 
Loke Studia ter produkcijo Delav-
skega doma Trbovlje (DDT). Skupno 
je tako nastalo še pet filmčkov. V 
Loke studio so pripravili tri zabavne 
filmčke. Vid Šteh, član Loke Studio 
pove: »Naši trije filmčki na zabaven 
način prikazujejo tisto, kar zazna-
muje Zasavje; prvi se osredotoča 

predvsem na adrenalinske športe 
v Zasavju, drugi na prepoznavno 
knapovsko kulturo, s tretjim pa smo 
potovali v preteklost, natančneje v 
srednjeveške čase.« Produkcija DDT 
pa se je v dveh filmčkih odločila pred-
staviti zasavski ustvarjalni naboj – ust-

varjalno ter novomedijsko Zasavje. 
ZaTO je vse filmčke v novembru 
predstavila tudi javnosti. Ogledate si 
jih lahko na naslovu www.v3krasne.
si. Kakšna je bila uspešnost projekta 
izven zasavskih meja, pa bo pokazal 
čas.

KRASNO ZASAVJE

Mateja Jecl

NOVICE

Foto: Lovro Rozina
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ANINA ZVEZDICA 
V HRASTNIKU

NOVICE

Konec novembra se je tudi 
v Zasavju ponovno pričela 
dobrodelna akcija Anina 
zvezdica. Cilj je zbrati čim 
več hrane z daljšim ro-
kom uporabe ter socialno 
ogroženim družinam iz Za-
savja vsaj malo polepšati 
prihajajoče praznike ter 
jim pričarati nasmeh na 

obraze.

Z b i r a n j e 
poteka štiri 
četrtke – 
od 28. no-
vembra do 

19. decembra 2013. Vsak 
četrtek med 17. in 18. uro 
lahko občani oddajo hra-
no predstavnikoma Anine 
zvezdice v bivši lekarni 
(prostori Rdečega križa, 
stavba Zdravstvenega 
doma Hrastnik), na naslo-
vu Novi dom 11.

CENTER MEDGENERACIJSKEGA UČENJA ZASAVJE

Konec novembra so se pričeli prvi 
programi medgeneracijskega 
učenja na Zasavski ljudski univerzi, 
s katerimi želijo spodbujati različne 
generacije pri povezovanju in izmen-
javi znanj in izkušenj v obojestransko 
korist. Center medgeneracijskega 
učenja Zasavje je zasnovan na part-

nerskem sodelovanju in bo deloval 
kot mreža vladnih in nevladnih orga-
nizacij, ki v lokalni skupnosti združujejo 
člane posamezne generacij. 

Direktor Zasavske ljudske univerze, 
Tone Bezgovšek, je povedal, da so 
svoje sodelovanje v prvi fazi dogo-

varjanja že potrdili v Društvu upoko-
jencev Hrastnik, Mladinskem centru 
Trbovlje, Društvu Relik in še nekateri 
drugi. K sodelovanju pa vabijo vse, 
ki želijo pridobiti nova znanja in svoja 
znanja deliti z drugimi.

     JM

DOBRODELNI KONCERT ŠOLE

Osnovna šola narodnega heroja Ra-
jka je 14. novembra organizirala že 
10. dobrodelni koncert za učence, 
ki izhajajo iz socialno šibkega okolja. 
Na šoli so povedali, da jim je uspelo 
zbrati več kot 2100 evrov. Porabili 
jih bodo za udejstvovanje otrok v 
različnih aktivnostih, ki jih organizira 
šola. Koncert je finančno podprla 
tudi Občina Hrastnik. Številni obiskov-
alci so bili nad prireditvijo navdušeni.

V dvorani Dolanka na Dolu pri Hrast-
niku so nastopili Ansambel Saša 
Avsenika, ansambel Slovenski zvoki, 
ansambel Poklon, Vesele Štajerke, 
skupina Jodel Express in folklorna 
skupina srbskega kulturnega društva 
Sava. Vsi gostje so se odpovedali av-
torskemu honorarju v korist učencev. 
Pomočnica ravnateljice, Belinda La-

diha, je 
poveda-
la: »Veseli 
smo, da 
nam je 

uspelo pripeljati tako dobre glasbe-
nike, ki so nam vsem polepšali ta 
večer in pred katerimi je, v to ne 

dvomimo, še svetla prihodnost. Po-
kazali so, da jim je mar za ljudi in da 
se zavedajo, da s svojo glasbo lahko 
pričarajo trenutke sreče in nasmeh 
na obrazih vsem tistim, zaradi katerih 
so v prvi vrsti tudi prišli.«
    JM

Vsaka sreča naj novo rodi, kjerkoli se dotikajo naše poti. 

Vesele božične praznike in dan samostojnosti, v novem letu 2014 pa veliko zdravja, osebne sreče in 
vsega lepega, da bo življenje prijetno za vse nas.

DeSUS – Občinska organizacija
HRASTNIK

Plačana objava

Z RAZUMEVANJEM IN SOLIDARNOSTJO V NOVO LETO

Na Občini Hrastnik se zaveda-
mo, da življenje nekaterim 
postavlja visoke ovire na njihovi 
poti do sreče. Ves čas skušamo 
pomagati in spodbujati raz-
voj in delovanje vseh organi-
zacij, ki ljudem vlivajo upanje 
in jim omogočajo družbeno 
vključenost. Letos bomo v času 
decembrskih praznovanj do-
brodelno noto skušali še pose-
bej poudariti. 

Na prvem mestu so seveda 
otroci, za katere je praznični 
čas še posebej čaroben in 
poln pričakovanj. Občinski 
zvezi prijateljev mladine bomo 
pomagali pri obdaritvi otrok in 
omogočili postavitev pravljične 
dežele, izvedbo različnih ustvar-
jalnih delavnic, predstav, ani-
macij in drugih dejavnosti, kjer 
se bodo otroci družili, zabavali 
in doživeli čaroben praznični 
utrip. Vse prireditve za otroke 
bodo popolnoma brezplačne, 
saj želimo omogočiti vključenost 
vseh naših otrok. 

Naša prizadevanja so podprle 
številne gospodarske družbe, a 
so tudi med posamezniki med 
nami tisti, ki si zmorejo privoščiti 
več in sprašujejo, kako bi lahko 
pomagali pri risanju nasmehov 

na otroške obraze. Za njih smo 
v sodelovanju z Občinsko zv-
ezo prijateljev mladine pripravili 
široko humanitarno akcijo z na-
slovom “Baloni solidarnosti”, ki 
bo potekala ob decembrskih 
prireditvah v občini. Z nakupom 
balona boste prispevali dva 
evra za nakup 
posebne šolske mize za in-
validne otroke, na kateri je 
možna sprememba višine in 
naklona mizne plošče in bo 
olajšala delo učencem s poseb-
nimi potrebami v naši šoli. 

Številna društva in zavodi v de-
cembru pripravljajo široko pale-
to prireditev. Na Občini Hrastnik 
smo se odločili, da jih pri izvedbi 
podpremo, hkrati pa tudi pozo-
vemo, da del svojih sredstev na-
menijo v dobrodelne namene. 
Moški pevski zbor Svoboda bo 
tako prispeval del vstopnine 
od dobrodelnega koncerta, 
del izkupička od prodanih kart 
decembrskih koncertov bosta 
delili tudi Rudarska in Steklar-
ska godba. Tudi številna dru-
ga društva bodo organizirala 
brezplačne predstave in pri-
reditve za otroke in odrasle. 
Na tem mestu vabimo vse, da 
se jih udeležimo v čim večjem 
številu. 

Smisel praznovanj je tudi v pri-
jetnem druženju z družino in 
prijatelji. Na številne prošnje 
in pobude občanov smo se 
odločili, da na seznam pri-
reditev 26. decembra vrnemo 
priljubljeno zabavo za vse 
občanke in občane v športni 
dvorani v Hrastniku. Prav je, 
da se v tem času poveselijo 
in družijo vse generacije. De-
nar, ki smo ga v preteklih letih 
namenili za ognjemet, bomo 
znova namenili v humanitarne 
namene. Z dobrim namenom 
se bomo odpovedali tudi vsem 
poslovnim novoletnim darilom 
ter zanje predvidena sredstva 
namenili pomoči potrebnim. 

Sredstva, ki jih bomo uspeli zbra-
ti v dobrodelne namene, bomo 
poleg zgoraj že omenjene 
posebne šolske mize name-
nili še za letovanje in počitniške 
aktivnosti otrok iz socialno 
šibkih družin ter za pomoč hu-
manitarnim organizacijam, ki 
neposredno pomagajo našim 
občanom v stiski.

Spoštovane občanke, cenjeni občani,

za nami je leto trdega dela in zahtevnih nalog. Pa 
tudi leto številnih slovesnosti, povezovanj in prijet-
nih druženj. To je čas, ko bomo kritično pregledali 
naše dosežke in si odpirali nove poti naprej. Zadali 

si bomo še višje cilje in jih skušali 
čim bolje uresničiti. To nam bo 
uspelo samo, če bomo solidar-
ni, če bomo znali sodelovati in 
priskočiti sočloveku na pomoč. 

Prihaja tudi čas praznovanja 
in lepih želja. Te so sila različne, 
a lahko rečemo, da nas na-

jbolj povezujejo želje po sreči, 
zdravju in blaginji. Da bi jih lahko 

uresničili čim več ljudem moramo biti 

razumevajoči in strpni v med-
sebojnih odnosih ter spoštovati 
drug drugega. 

Narediti moramo več, da bi bile 
mladim bolje odprte poti v samos-
tojno in uspešno življenje, ne smemo 
pa pozabiti tudi na starejše, na vse tiste, 
ki so v stiski, bolni ali osamljeni. Skrb za bližnje 
naj bo naše vodilo tudi v prihodnje.

V letu 2014 vam želim veliko zdravja, uspehov, 
sreče in zadovoljstva. Predvsem pa dobre volje in 
optimizma, da za Hrastnik in za uresničevanje naših 
skupnih ciljev naredimo vse, kar je v naši moči. 

Miran Jerič 
župan
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3. 12.
torek

Veseli december 2013
16.30 Večnamenski družbeni objekt Podkraj Lutkovna predstava  Jurček zdravnik 

(za oskrbovance v projektu Starejši za starejše in za krajane KS Steklarna). 
Marionetno gledališče Jurček Hrastnik

5. 12.
četrtek

16.00 Pred cerkvijo na Dolu Miklavževanje 
KS Dol

18.00 Knjižnica Hrastnik Sovretov večer z gostom dr. Branetom Senegačnikom 
Knjižnica Antona Sovreta

6. 12.
petek

16.00 Športno igrišče na Logu Otvoritev drsališča 
KRC Hrastnik

18.00 Delavski dom Hrastnik Poletni album – koncert MoPZ Svoboda Hrastnik s Petrovimi tamburaši 
MoPZ Svoboda Hrastnik

17.00 Športna dvorana Hrastnik Prednovoletno srečanje članov društva invalidov 
Društvo invalidov Hrastnik

19.00 Mladinski center Hrastnik Predavanje dr. Roka Zupančiča o Bližnjem vzhodu 
Mladinski center Hrastnik

7. 12.
sobota

Telovadnica OŠNHR Hrastnik Namiznoteniški turnir v počastitev zavetnice rudar-
jev, Sv. Barbare. 
Namiznoteniška sekcija Elin-Rudnik Trbovlje Hrastnik

9.00

9. 12.
ponedeljek

17.00 Muzej Hrastnik Lutkovna predstava Žogica nogica. 
Marionetno gledališče Jurček Hrastnik

10. 12.
torek

17.00 Večnamenski družbeni objekt Podkraj Večer narodnih pesmi. 
Pevsko društvo Steklar

14. 12.
sobota

17.00 Kinodvorana Dol
Rajanje z Želodki 
Društvo Želodki

17.00 Galerija delavskega 
doma 
Razstava čipk 

         Hrastniške čipkarice

16. 12.
ponedeljek

17. 12.
torek

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

16.00 Galerija delavskega doma 
Predstava, prihod dedka Mraza in obdaritev otrok
OZPM

18. 12.
sreda

17.00 18.00

19. 12.
četrtek

17.00 Kinodvorana Dol Predstava, prihod dedka Mraza in obdaritev otrok 
OZPM

16.00 Športna dvorana Hrastnik Prednovoletno srečanje članov Združenja borcev za 
vrednote NOB
ZB NOB Hrastnik

18.00

21. 12.
sobota

15.00 Športna dvorana Hrastnik Srečanje starejših občanov  
Rdeči križ Hrastnik

10.00 do 19.00 Tržnica Hrastnik in Mladinski center Zasavski božični sejem
Mladinski center Hrastnik

9.00 do 22.00 Dvorana Dolanka Festival rokometa
RK Dol TKI Hrastnik

11. 12.
sreda

Mladinski center Hrastnik 
Začetek tečaja fotografi-
je za mlade. Potrebna   

         prijava.
         Mladinski center Hrastnik

22. 12.
nedelja

19.00 Športna dvorana Hrastnik Koncert KUD Veter z gostjo Heleno Blagne 
KUD Veter

16.30 do 18.30 Rokometno igrišče na Logu Pravljična dežela za otroke:
- ustvarjalne delavnice, okraševanje prireditvenega prostora
 OZPM

16.00 Stara osnovna šola Turje Lutkovna igra “Trije snežaki” in prihod Božička
Prosvetno društvo Martin Orožen Turje

18.00 Mladinski center Hrastnik Začetek tečaja video delavnic za mlade. Potrebna 
prijava. 
Mladinski center Hrastnik

12. 12.
četrtek

17.30 Knjižnica Hrastnik 
Zimska pravljica 
Knjižnica Antona   

         Sovreta

18.00

19.00 Mladinski center Hrastnik Predavanje Davorina Peršiča: Rojstvo filozofije
Mladinski center Hrastnik

Mladinski center Hrastnik Enodnevni tečaj polstenja. Potrebna prijava.
Mladinski center Hrastnik18.00

20. 12.
petek

19.00 Mladinski center Hrastnik Dobrodelna dražba
Društvo Rast

13. 12.
petek

19.00 Športna dvorana Hrastnik Koncert policijskega orkestra 
Društvo Sever

17.00 Mladinski center Hrastnik Delavnica izdelovanja prazničnih mazil 
Mladinski center Hrastnik
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HIŠA POVEZOVANJA 
BERNICA

21. novembra so na Brnici javnosti 
predstavili obnovljeno podeželsko 
hišo, ki z novo podobo krasi vhod 
v naselje. Ob poslovnih prosto-
rih Kamnoseštva Šergan bo »Hiša 
povezovanja Bernica«, kot sta jo po-
imenovala lastnika in investitorja Vo-
jka in Darko Šergan, postala stičišče 
kulturnih in poslovnih dogodkov.

Prenova kamnite hiše je potekala 
vse od leta 2008, saj je objekt kul-

turna dediščina, zato je 
bilo potrebno upoštevati 
vrsto zahtev Zavoda 
za spomeniško varst-
vo. »Takrat sva se prvič 
srečala s pojmi kulturna 
dediščina, z upravnimi 

postopki pri varovanih objektih, 
zahtevami projekta na eni in znan-
jem izvajalcev na drugi strani. Pa še 
cel kup nepredvidenih dogodkov 
je bilo vmes. Zelo pomembno pa 
je bilo, da za hišo najdeva ustrezno 
vsebino, da ne bo sama sebi namen. 
Odločila sva se, da bo hiša Bernica 
poslovno-turistični-podeželski center, 
namenjen predstavitvi izdelkov lokal-

nih rokodelcev, prostor za različne 
kulturne prireditve, delavnice, po-
slovna srečanja in podobno,« pravi 
Vojka Šergan.

Ker bo objekt torej namenjen 
srečevanju, učenju, spoznavanju 
in druženju, je več kot ustrezno ime 
Hiša povezovanj Bernica, saj se je 
naselje nekaj časa v zgodovini tako 
tudi imenovalo.
Odprta bo za posameznike in sku-
pine ob predhodni najavi, v njej pa 
je že postavljena vzorčna soba z 
domišljeno postavljenimi steklenimi 
in kamnoseškimi okrasnimi izdelki, 
čestitke na ročno izdelanem papirju, 
ponudba domačih zeliščnih zvarkov 
in še vrsta drugih zanimivih stvari, ki 
so seveda na prodaj.

Posebna zanimivost je stalna zbirka 
fosilov, ki tako prvič na pregleden 
način predstavlja daljno zgodovi-
no našega planeta in okamenelih 
delčkov rastlin ter živali iz Zasavja. 
Med najbolj zanimivimi omenimo 
zob morskega psa. Poseben kotiček 
bo namenjen predstavitvi obdelave 
kamna, saj bo mogoče v živo 
spremljati kamnoseškega mojstra, 
kako pod njegovimi rokami iz kosa 
kamna nastane uporabni izdelek, 
napis v kamnu in še marsikaj zanimi-
vega.

         Jolanda Gobec

PRAZNIK KRAJEVNE SKUPNOSTI BOBEN-ČEČEKrajani Bobna in 
Čeč so si po več 
mesecih odd-
ahnili, saj jim do 
njihovih domov 
ne bo treba več premagovati do-
datnih kilometrov. A potrpežljivost se 
je izplačala, saj so postali bogatejši 
za dober kilometer širše in sodobno 
urejene ceste skozi naselje Boben in 
za asfaltirani del strmine na krajev-
nem odseku ceste: rezervoar Gove-
ji potok – do hiš Muhvič in Kreže. 
Praznovanja, ki je potekalo 26. okto-
bra, se je udeležil tudi župan Občine 
Hrastnik Miran Jerič.

Rekonstrukcija državne ceste prinaša 
višjo kakovost bivanja, močno 
izboljšano infrastrukturo in predvsem 
večjo varnost za vse udeležence v 
prometu. Dela, ki jih je izvajalo pod-
jetje 
AGM Nemec d. o. o., so obsegala 
gradnjo opornih zidov in urejanje 
brežin ob potoku. Sočasno z obnovo 
ceste pa se je prenovilo in dogradilo 
vodovodno, elektro- in telekomuni-

kacijsko omrežje ter javna razsvetl-
java. Na praznovanju, ki je potekalo 
pri Zadružnem domu Čeče, so kra-

jani predstavili različne aktivnosti.  
Otroci so imeli svojo stojnico, na kat-
eri so si lahko izmenjevali igrače, na 
ustvarjalnih delavnicah pa so risali, 
barvali, oblikovali podobe iz plaste-
lina in balonov, imeli pa so tudi svoje 
gledališče. Hrastniški čebelarji, ki letos 
praznujejo 50. obletnico delovanja, 
so prikazali, kaj vse nam čebele na-
berejo in prinesejo v panje ter kako 
to uporabimo v različne namene. 
Gospodinje in kuharice so pripravile 
medeno pecivo, na razstavi  pa so 
prikazale zdravilna zelišča, čaje, 
posušeno sadje ... Vse, kar so nabi-
rale čez leto, nam bo v mrzlih zimskih 
dneh še kako koristilo. Krajanke, ki se 
ukvarjajo z izdelavo ročnih del, so na 
stojnici prikazale prtičke, gobeline in 
bižuterijo, na stenah doma pa je bila 
razstava fotografij z naslovom Po Slo-
veniji.

               Karolina Senčar in JM

16.00 do 18.00 Rokometno 
igrišče na Logu

 Pravljična dežela za otroke:
- ustvarjalne delavnice, - ob 17.00 nas-
top skupine Mravljice in plesne skupine 
Zumba iz vrtca Hrastnik
OZPM

23. 12.
ponedeljek

25. 12.
sreda

18.00
Športna dvorana Hrastnik 

Koncert Steklarske godbe 
Steklarska godba

26. 12.
četrtek

16.00 do 19.00 Rokometno igrišče na Logu Pravljična dežela za otroke:
-16.00 začetek -16.15 lutkovno igrana predstava Domišljavi snežak 
v izvedbi Maje Furman (Gledališče Čaramesto)

-16.45 glasbeno plesna zabava z Alenko Kolman in palčki dedka Mraza -17.50 »Čarobni 
december« s čarodejem Janijem
-18.30 animacija z baloni z Božično Piko Fliko
OZPM

18.00 do 20.00 Parkirišče pred bazenom Praznično druženje občanov 
KRC

20.00 Športna dvorana Hrastnik Zabava s skupino Čuki
KRC

27. 12.
petek

16.30 do 18.30 Rokometno igrišče na Logu Pravljična dežela za otroke:
ustvarjalne delavnice, 
ob 17.00 predstavitev plesnih skupin ŠKD Feniks Dol pri Hrastniku – 

Maksi miške in Mini zverinice ter plesna delavnica
OZPM

18.00 Športna dvorana Hrastnik Koncert Rudarske godbe
Rudarska godba Hrastnik

21.00 Bar Babilon Hrastnik Šohtov prednovoletni koncert “Hip hop night with Trkaj”
ŠOHT

Rokometno igrišče na Logu Pravljična dežela za 
otroke: ustvarjalne delavnice
OZPM

28. 12.
sobota

29. 12.
nedelja

16.30 do 18.30

16.00 do 19.00 Rokometno igrišče na Logu Otroško silvestrovanje v pravljični 
deželi s prihodom dedka Mraza:
- 16.00 začetek- 16.15 zabava z Damjano Golavšek    

- 17.20 čarovnije s čarodejem Romanom Frelihom 
- 17.50 predstava Pika piše dedku Mrazu v izvedbi zavoda Enostavno Prijatelji 
- 18.30  prihod dedka Mraza …      Skupaj odštevamo …
   OZPM

30. 12.
ponedeljek

31. 12.
torek

20.00 Športna dvorana Hrastnik Silvestrovanje z Natalijo Verboten
KRC

9.00 do 12.30 Ustvarjalne delavnice za osnovnošolske otroke. Potrebna prijava.
Mladinski center Hrastnik

9.00 do 12.30 Ustvarjalne delavnice za osnovnošolske otroke. Potrebna prijava.
Mladinski center Hrastnik
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RAZSTAVA SADJA 
STARIH SORT

Člani Sadjarskega društva Hrastnik so 
8. oktobra v mali dvorani Dolanka na 
Dolu pri Hrastniku odprli razstavo star-
ih sort sadja. »To je že naša deseta 
razstava in prav veseli smo, da smo 
zdaj že četrtič pristali v tem prostoru, 
kjer si lahko ogleda razstavo več lju-
di, pa še otroci s šole,« je povedala 
Ivanka Rožej, predsednica društva. 
»Na začetku smo razstavljali samo 
jabolka, zdaj tudi hruške, slive, orehe, 
kutine, nešplje … Prispevali smo jih 
zasavski sadjarji, ki smo v tem društvu, 
nekaj hrušk in jabolk pa smo dobili 
tudi s Kmetijskega inštituta, ki ima svoj 
novi nasad na Brdu pri Lukovici.« 

Na razstavi so prikazali še predelavo 
sadja in pecivo iz sadja, kar smo la-
hko obiskovalci tudi poskusili. Tako 
so se predstavila še druga društva 
v občini: kmečke žene, čebelarji, 
drevesnica Krajšek in Ocepek, 
zeliščna kmetija Kovačič in sadjar-
ska kmetija Rožej. V programu je 
igrala na citre Urša Šmid pod men-
torstvom Janje Brlec, dva plesa pa 
so predstavili plesalci folklorne sku-
pine Svoboda iz Trbovelj. Navdušili 
so s koroškimi in vzhodnoštajerskimi 
plesi, na koncu pa si je moški del folk-
lorne skupine poiskal še plesalke iz 
občinstva.

Predsednica Ivanka Rožej me 
je prosila za nekaj misli o sad-
jarstvu iz preteklosti. Povedala 

sem najprej tudi nekaj spominov iz 
otroštva, ko smo otroci še pomagali 
pobirati sadje, spoznavali imena teh 
vrst in si tako pridobili spoštovanje do 
domačega sadja za vse življenje. V 
šolskem sadovnjaku na koncu Grče 
pa je ravnatelj Vitko Jurko že naše 

očete učil sadjarstva in jih usmerjal 
v to dejavnost. Pečat našemu kraju 
je dal tudi kmetijski strokovnjak Tone 
Bantan, avtor knjig s tega področja 
in organizator razstav, predavanj in 
ekskurzij s člani takratnega društva 
po celi Evropi. 

Na Marnem pri Napretovih imajo 
še danes urejen sadovnjak starih 
sort sadja, ki si ga lahko ogledamo. 
Zasnoval ga je Rudolf Napret, ded 
Damjane Napret Čeperlin, znane 
vrtnarke in cvetličarke. Na koncu 
je treba omeniti še mlado kmetijsko 
strokovnjakinjo Nado Grešak iz Turja, 
ki s svojo knjigo in z drugimi aktivnost-
mi promovira stare sorte sadja. 
Take razstave so dobrodošle tudi za 
osveščanje ljudi, ki so se od narave 
že odtujili in niti ne razmišljajo več, kaj 
je za njih in njihove otroke dobro in 
zdravo.

    Fanči Moljk

NOVICE

Da ima Sadjarsko društvo Hrast-
nik kvalitetno in kompetentno 
vodstvo, dokazujejo tudi številna 
priznanja, ki jih na mednarod-
nih tekmovanjih in ocenjevanjih 
dosega sadjarska kmetija Ivanke 
Rožej. Na mednarodnem tek-
movanju o kakovosti jabolčnih 
sokov, jabolčnih kisov in vina, ki 
je konec septembra potekalo v 
Pantianiccu v Italiji, so Rožejevi 
dosegli dve zlati in eno srebr-
no priznanje za motne in  bistre 
jabolčne sokove. Eden od so-

kov je prejel vse možne točke na 
ocenjevanju.
Na kmetijsko-živilskem sejmu v 
Gornji Radgoni so bili edina kmeti-
ja iz Slovenije, ki se je uvrstila na 
mednarodno ocenjevanje sokov. 
Osvojili so dve srebrni medalji. 
Redno pa sodelujejo tudi na pri-
reditvi Dobrote slovenskih kmetij 
in so dobitniki več zlatih in srebrnih 
priznanj za sokove ter jabolčno 
vino.

PREMIČNA KNJIŽNIČNA 
ZBIRKA V PODKRAJU

V novem večnamenskem 
družbenem objektu v Podkraju je od 
5. novembra 2013 dalje na voljo tudi 
premična zbirka Knjižnice Antona 
Sovreta Hrastnik. Premične zbirke so 
potujoče zbirke knjig, ki vključujejo 

leposlovno in stro-
kovno gradivo z 
različnih področij in 
žanrov. V premični 
zbirki je 675 knjig iz 
knjižničnega fonda 
hrastniške knjižnice, 

ki jih bodo od dvakrat do trikrat na 
leto zamenjali. Literatura je dostop-
na vsem uporabnikom in članom 
knjižnice, evidenco izposoje pa vodi-
jo preko vzajemne baze Cobiss.

Obisk in izposoja gradiva sta možna:

Vsak torek
dopoldne od 8.00 do 10.00
in
popoldne od 16.00 do 18.00

Informacije: 040/175-886

PREDAVANJE DR. ROKA ZUPANČIČA O JAPONSKI IN 
NJENI VLOGI V SVETU

Z utripom daljne Japonske je Mla-
dinski center Hrastnik, v petek, 11. 
oktobra 2013, začel niz predavanj o 
svetovnih silah in žariščih, od katerih 
je odvisna tudi usoda ostalega sve-
ta. O življenju v deželi vzhajajočega 
sonca, prebivalcih, na-
vadah in gospodarst-
vu te otoške države, 
je pred številnim 
občinstvom spregov-
oril Hrastničan dr. Rok 
Zupančič, ki je letošnje 
poletje preživel v 
Tokiu kot gostujoči 
raziskovalec medn-
arodno političnih tem 
na univerzi Waseda. 
V približno dve ur-
nem predavanju 
nam je zanimivo in 
slikovito spregovo-
ril o deželi, kjer je 

temeljno načelo dobrega življenja: 
manj je več. V deželi cvetočih 
češenj se tako skromnost prepleta 
s tradicijo, natančnostjo, trdim de-
lom, potrpežljivostjo in napredkom. 
Od dežele, ki dandanes kipi od 

tehnološkega napredka, se bomo 
v petek, 6. 12. ob 19.00 preselili na 
Bližnji vzhod.

   
    Lucija Štaut

REGIJSKI KVIZ GASILSKE
MLADINE ZASAVSKE REGIJE

Gasilska zveza Hrastnik 
je 26. oktobra v prosto-
rih Osnovne šole narod-
nega heroja Rajka v 
Hrastniku organizirala 6. 
regijski kviz gasilske mla-
dine zasavske regije. 
Kviza se je udeležilo 18 
pionirskih ekip, 19 ekip 
mladincev in 2 ekipi 
gasilcev – pripravnikov 
iz gasilskih društev v za-
savski regiji.

Ekipe, ki jih sestav-
lja mladinska trojka in 
mentor, so se pomerile v 
kvizu, štafetnem vezan-
ju vozlov in spoznavanju 
gasilskega orodja. Tek-
movanje je potekalo 

v pravem tekmovalnem 
duhu. Pri praktičnem delu 
na dvorišču so navijači bo-
drili svoje ekipe, na samem 
teoretičnem delu kviza pa 
je vodja zahteval popoln 
mir in tišino.

Ob razglasitvi rezultatov 
so se pokazali rezultati 
večmesečnega dela in 
učenja, kot pri vseh tek-
movanjih pa je na končno 
razvrstitev malo vplivala 
tudi sreča. Vse ekipe so 
dobile priznanja, prve tri 
ekipe iz vsake kategorije 
pa še pokale in spominske 
medalje. 
        
        Slavko Draksler

Bliža se konec leta, čas pričakovanj in 
čas obdarovanj, čas, ki ga radi preživimo 
v krogu prijateljev, znancev, sorodnikov, 
čas, ko naredimo pregled čez leto, ki 
odhaja in načrte za leto, ki prihaja. 

S tem namenom Vas vabimo v prijeten 
lokal RONDO, kjer Vas bomo postregli z 

dobro hrano in pijačo.

Za večje skupine pa Vam nudimo ločen 
prostor s svojim šankom, kjer Vas bomo 
postregli z vnaprej dogovorjenimi meniji 
od 7,50 € naprej (cena osnovnega menija 
– gobova in goveja juha, ena vrsta mesa, 
priloga, mešana solata, sladica).

Po dogovoru je 
možen tudi najem 
prostora.

POKLIČITE: 
040/728-700 
(Dušanka) ali 
040/710-615 (Nejc).

VABLJENI!
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SIMBIOZA TUDI 
V HRASTNIKU

3500 prostovoljcem, ki 
so v tednu med 21. in 
25. oktobrom po vsej 
Sloveniji poučevali več 
kot 4800 starejših, smo 
se priključili tudi v Hrast-
niku. Od 326 lokacij smo 
imeli tri: v Knjižnici Anto-
na Sovreta v dopoldan-
skem in popoldanskem 
času, na obeh šolah pa 
samo popoldne.

Vsi so se 
p o č u t i l i 
odlično, kar 
pove, da je 
m e d g e n -
e r a c i j s k o 
sodelovan-

je zelo pomembno in ga 
je treba gojiti. Simbioza 
postaja trajnostna. Sim-
bioza mojstri je program, 
ki bo skušal ustvariti ne-
kaj delovnih mest za 
mlade, ki si želijo delati 
s starejšimi.  Več infor-
macij na: mojstri@sim-
bioza.eu

     Fanči Moljk

NOVICE NOVICE

VETER ODKRIVAL STREHE IN RUVAL DREVESAGasilci in ostale 
pristojne službe so 
11. novembra šele 
zvečer zaključile z 
intervencijami in 
odpravljanjem posledic, ki jih je za 
seboj pustil močan veter. Ta je lomil 
in ruval drevesa ter odkrival strehe 
in tako občanom ter pristojnim 
službam povzročil precej preglavic. 
Po podatkih občinskega opera-
tivnega gasilskega centra je silovit 
veter podrl več kot dvajset dreves 
na naseljenih območjih, posredovali 
pa so tudi na približno 15 strehah. 
Poškodovanih streh v občini je bilo 
sicer še veliko več.

Referent za zaščito in reševanje 
Občine Hrastnik, Aleš Venko, je 
povedal, da so se težave zaradi 
podrtih dreves pokazale predvsem 
na lokalnih cestah, promet pa je bil 
zaradi dreves na cestišču oviran tudi 
na državni cesti Boben–Čeče . V kra-
jevni skupnosti Boben-Čeče so po-
drta drevesa začasno tudi prekinila 
električno povezavo.  

Po besedah referenta za zaščito in 
reševanje je najbolj zahtevna ak-
cija potekala v Naselju Aleša Kaple, 
kjer so tri velika podrta drevesa 
poškodovala in ogrožala stanovan-
jski objekt. Stanje so uspešno sani-
rali z zahtevnim tehničnim posegom 

odstranitve dreves, v katerem so 
z gradbeno mehanizacijo sode-
lovala tudi pogodbena podjetja, 
ki se vključujejo v sistem zaščite in 
reševanja v občini.  
           

           Jani Medvešek

SPOMIN NA ŠOLSKA LETAV okviru aktivnosti ob 150-letnici 
šolstva v Hrastniku je šola 5. novem-
bra 2013 v prostorih Mladinskega 
centra Hrastnik organizirala okroglo 
mizo, na kateri so sodelovali znani 
Hrastničani. Belinda Ladiha je na 
sproščeni pogovor povabila pred-
stavnike različnih generacij. Nekat-
eri še vedno živijo in delajo doma, 
drugi so se odselili v različne dele 
naše domovine. Vsem so šolski dn-
evi ostali v lepem spominu in strinjali 
so se, da jim je šola dala veliko več 
kot samo znanje.  

Prvega šolskega dne si prav dobro 
ni zapomnil nihče od udeležencev, 
so jim pa v toliko lepšem spominu os-
tali sošolci in učitelji. Profesor glasbe 
Franci Okorn – dolgoletni ravnatelj 

hrastniške glasbene šole, kasne-
je ravnatelj Srednje glasbene in 
baletne šole v Ljubljani, nato pa stro-
kovni delavec za glasbeno šolstvo 
na Ministrstvu za šolstvo in šport – je v 
najlepšem spominu ohranil učiteljico 
Pavlo Mahkota, ki jo je srečeval tudi 
kasneje v življenju. Izpostavil je še 
Berto Faganeli, za katero pravi, da 
je bila zelo stroga – v tistih časih so 
jih otroci v šoli za kazen še dobili po 
prstih – a  tudi izjemno bistra in pro-
nicljiva. Okorn je prepričan, da je 
treba učencem privzgojiti delovne 
navade, saj mora srečo v življenju 
vsak najti sam.

Obeh zgoraj omenjenih učiteljic se 
z veseljem spominja tudi upokojena 
slavistka, novinarka, blogerka in kro-
nistka dogodkov v Zasavju, Fanči 
Moljk. Šolo je izkusila tudi z druge pla-
ti, saj je kar 35 let poučevala. »Nikoli 
nisem pozabila, da sem bila tudi 
sama otrok,« je dejala Moljkova in 
tako pojasnila, kaj je bilo njeno glav-
no vodilo pri podajanju znanja slov-
enskega jezika. V zadnjem obdobju 
poučevanja se je učenci spomnijo 
tudi po tem, da pri njej ni bilo nega-
tivne ocene, saj neznanja ni želela 
ocenjevati in je učenca ocenila 
šele, ko je pokazal določeno znanje. 
Prepričana je, da so bili otroci tako 
pod manjšim stresom. Povedala je 

še, da se dobro 
spominja tudi 
svoje učiteljice 
Julije Šušteršič, 
saj je v njej vzbu-
dila željo po nastopanju, ki jo sprem-
lja še danes.

Med njenimi učenci je bil med dru-
gimi tudi Andrej Orožen, ustanovi-
telj visokotehnološkega podjetja 
Dewesoft. Orožen se je spomnil, da 
je njegova učiteljica Vanda Mlinar, 
ko je enkrat večina učencev dobila 
negativno oceno, stopila do okna in 
zajokala. Povedal je, da je tako prav 
v šoli prvič spoznal, da moraš raz-
loge za neuspeh najprej poiskati pri 
sebi. To modrost pa sedaj upošteva 
tudi pri svojem delu, v katerem 

izjemno uživa. Orožen je številnim 
udeležencem še zaupal, da se je 
želel vpisati v vojaško gimnazijo, a ni 
bil sprejet. »Vojska ne ve, kaj je izgu-
bila,« se je pošalil.

Pri slovenski vojski pa je zaposlen 
naš svetovni prvak in olimpijec Peter 
Kauzer ml. Je član športne enote, 
sicer pa študent na Fakulteti za šport 
v Ljubljani, čeprav je poslušalcem 
razkril, da je bila njegova prva izbira 
študija ravno obramboslovje. Kaj 
si želi početi v življenju, je bilo zanj 
jasno že od prvega razreda, ko se je 
začel aktivno ukvarjati s športom. Kot 
najmlajši med sogovorniki se je prve-
ga šolskega dne spomnil po tortici in 
trikotni rutki.

Ugledno vojaško kariero je naredil 
Vojteh Mihevc, ki živi v Celju, a ga pot 
velikokrat zanese na obisk k materi in 
sestrama na Dol. Bil je tudi v misiji Isaf 
v Afganistanu in je vsaj zaenkrat edi-
ni hrastniški brigadir Slovenske vojske. 
Svojo vojaško kariero počasi končuje 
—  v šoli. Je namestnik poveljnika 
centra vojaških šol. Med učitelji je 
v lepem spominu ohranil Branka 
Klančarja in Vida Heriča, najbolj pa 
se spominja sošolcev – še posebej 
hrastniškega župana Mirana Jeriča, 
s katerim sta skupaj sedela v zadnji 
klopi. »In prepisovala drug od druge-

ga,« ga je dopolnil župan, ki je bil tudi 
med udeleženci pogovora. Jerič je 
sicer izpostavil, da se mu zdi najbolj 
pomembno, da so učitelji v njih znali 
poiskati skrite talente in da so ob-
likovali njihovo osebnost s posredo-
vanjem pravih vrednot.

Prav vrednote pa so tiste, zaradi kat-
erih podjetje Medicop, z direktorjem 
Aleksandrom Podlunškom na čelu, 
posebno skrb namenja okolju in za-
poslenim. Podlunšek, ki se je iz Hrast-
nika v Nemčevce na severovzho-
du Slovenije izselil že v začetku 
sedemdesetih let, tako ni imel težav 

odgovoriti na vprašanje, na kaj je 
v življenju ponosen. Ponosen je na 
svoje delo in podjetje, ki že več kot 
trideset let uspešno posluje v po-
murskem prostoru. Podjetje Medi-
cop ima proizvodnjo za medicin-
sko opremo in opremlja vozila za 
posebne namene. Podlunšek se iz 
osnovnošolskih dni dobro spominja 
dogodivščin na poti v šolo, kamor se 
je vsak dan peš odpravil iz Podkraja.

Med povabljenimi znanimi 
hrastniškimi imeni je bil tudi Jože 
Volfand, prokurist, nekdanji direktor 
in lastnik podjetja Fit Media iz Celja. 
Volfand, ki je opravljal vrsto visokih 
predstavniških funkcij, na nacionalni 
televiziji vodil prve oddaje v živo in bil 
urednik časopisa Delo, je povedal, 
da se je v svoji karieri vedno moral 
spopadati z etiketo prišleka. »Če 
imaš notranjo moč in si prepričan 
vase, lahko dosežeš vse,« je zbra-
nim na srce položil Volfand. Od svo-
jih učiteljic je med drugim izpostavil 
Rado Rebernik, ki ga je navduševala 
za glasbo in ga zasebno nekajkrat 
peljala v opero v Ljubljano: »Hotela 
nam je dati nekaj več in to je najbolj 
pomembno!«

               
            Jani Medvešek
                   Fotografija: Branko Klančar

KALIGRAFIJA IN 
ČAJNA CEREMONIJA

Oktober je bil Mladinskem cen-
tru Hrastnik v znamenju Azije. 
Tečaj kitajskega jezika in kul-
ture je bil v polnem zamahu, v 
četrtek, 24. oktobra 2013 pa se 
nam je na predavanju pridružila 
tudi Kitajka Ding Zhonghui. Sku-
paj s predavateljem, sinologom 
Matjažem Medveškom, nam je 

predstav i la 
u m e t n o s t 
kitajske ka-
l i g r a f i j e . 
Vsak od u- 
deležencev 
se je pod 

njenim vodstvom lahko preizku-
sil v tej veščini, ki združuje filozofi-
jo in umetnost. Ker Kitajska velja 
za pradomovino čaja, smo na 
koncu uživali v čajni ceremoniji 
in pitju čaja na tradicionalen 
način. 
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V KNJIŽNICI JE BILO VESELO

Prostovoljke v projektu Starejši za 
starejše za boljšo kakovost življenja 
doma smo sicer na deževen in 
turoben jesenski dan pripravile pri-

reditev za 
udeležence 
p r o j e k t a . 
Kot vedno 
so nas s 

svojo prisotnostjo in kratkimi nagov-
ori počastili predsednik DU g. Franjo 

Krsnik, župan občine Miran Jerič, di-
rektor Doma starejših Hrastnik, Drago 
Kopušar, in koordinatorka projekta 
za Zasavje, Marjana Bajda.

Prve nasmehe na obraze so 
navzočim privabili otroci pevske-
ga zbora hrastniške osnovne šole. 
Z bučnim aplavzom so nagradili 
mladeniča, gojenca glasbene šole, 
ki je nekaj veselih zaigral na har-
moniko. Potem pa je res vse postalo 
zelo komično. Dekleta KUD Funšterc 
iz Čeč so z uprizoritvijo zabavnega 
skeča Perice uro zavrtele v mladost 
večine udeležencev. Smeh se je 
slišal z vseh koncev dvorane. Priki-
mavanje in muzanje sta obudila spo-
mine, kako so včasih ženske prale pri 
vaškem vodnjaku, ob tem »obrale« 
celo vas, komentirale vse dogodke 
in si izmenjale svoje izkušnje ... 

       Joži Umek

NOVICE NOVICE

»TI SI MOJ FUNŠTERC«V Hrastniku se je 14. septembra odvil 
že 3. Funšterc, festival zasavske ku-
linarike, ki ga pripravlja Društvo za 
družbene aktivnosti Rast. Enaind-
vajset ekip iz Zasavja in širše regije 
je pripravljalo dve tradicionalni za-
savski jedi, funšterc in krumpantoč. 
Rudarska jed funšterc ali knapovsko 
sonce, ki se tradicionalno pripravi 
iz jajc, moke in vode, je zaživela v 
šestnajstih novih preoblekah. Pet 
ekip pa je svojo domišljijo prelilo 
v zmes krompirja, moke in jajc, v 
t. i. krumpantoč, ki so ga v Zasavje 
zanesli steklarji. Najboljšo jed po iz-
boru obiskovalcev so pripravili Mladi 
kuharji.

Funšterc, festival zasavske kulinarike 
2013, je nadaljevanje uspešne zgod-
be, ki  smo jo pričeli graditi leta 2011. 
Odzivi v prvih dveh letih so bili veliko 
večji od pričakovanega, prav tako 
pa smo letos zabeležili rekordno 
število ekip in obiskovalcev.

Sproščeno tekmovanje v peki 
funšterca in krumpantoča je pope-
stril bogat spremljevalni program. Že 
pred prireditvijo so se lahko obiskov-
alci udeležili dveh izletov, pohoda 
po Steklarski poti, podali pa so se 
lahko tudi v rudnik Trbovlje-Hrastnik, 
Perkmandeljčevo kraljestvo. Na pri-
reditvi smo lahko prisluhnili lajnarjem, 
domači skupini Divje rože ter Rudar-
ski godbi Hrastnik. Društvo Rast je pri-
pravilo bogat srečelov, obiskovalci 
pa so lahko kupili tudi izdelke lokalnih 
ustvarjalcev in pridelovalcev.

Živopisanost prireditve 
so popestrile barv-
no okrašene stojnice 
tekmovalnih ekip, 

večinoma društev, ki so stojnice iz-
koristile tudi za promocijo svojih de-
javnosti. Vsaka ekipa je funštercu in 
krumpantoču dodala svoj pečat. 
Veseli vegančki so pripravili vegan-
ski funšterc, ki je vseboval  laneno 
seme in ‘chia’ semena. Društvo za 
zdravilne rastline Zasavje je rudarsko 
jed obogatilo s svežimi zelišči s svo-
jega vrta, medtem ko so kuharice 
Funšterc team-a Boben-Čeče prip-
ravile funšterc tako, kot so ga včasih 
jedli rudarji. Zlatorumeno knapovsko 
sonce so popekle na masti in oc-
virkih.

Konkurenca v pripravi krumpantoča 
je bila manjša. Jedi iz krompirja so 
bile na steklarskih mizah v času po-

manjkanja. Vendar je letošnjih pet 
ekip dokazalo, kako okusna jed je 
krumpantoč, ki z lahkoto najde mes-
to tudi v današnji kuhinji, po želji pa 
mu lahko dodamo različne začimbe. 
Ekipa Mladinskega centra iz Zago-
rja je svoj recept začinila s čebulo, 
česnom, peteršiljem in z drobnjakom.

Obiskovalci in strokovna komisija, ki 
sta jo sestavljala dva kuharska šefa, 
Lojze Čop in Iztok Gumzej ter direk-
torica podjetja Bonopan, Mirjam 
Kavčič, so imeli tako zelo težko na-
logo pri ocenjevanju. Po izboru stro-
kovne komisije je najboljši funšterc pri-
pravila ekipa NLB  – Podjetniški center 
Zasavje. Pri pripravi krumpantoča pa 
se je najbolj izkazala ekipa Steklarne 
Hrastnik.

Trije osnovnošolci, Mladi kuharji, so 
funšterc, ki je znan kot slana jed, 
odeli v čokolado ter s svojim slo-
ganom, »Ti si moj funšterc«, navdušili 
več kot 800 obiskovalcev in tako 
prejeli zasluženo prvo mesto po iz-
boru publike.  Zmagovalne ekipe 
so prejele pokale, ki so jih s tem na-
menom izdelali v Steklarni Hrastnik.

Prireditev se je zaključila s podelitvijo 
nagrad obiskovalcem, ki so glaso-
vali za svojo najljubšo ekipo. Splošno 
veselje ob uspešnem zaključku pri-
reditve je Društvu za družbene ak-
tivnosti Rast dalo nov zagon. Lansko 
leto smo prejeli srebrno priznanje 
Zasavja za svoje uspešno izpel-
jane družbene projekte in tudi po 
Funštercu 2013 že kujemo načrte za 
prihodnost.

               Lucija Štaut

ŠOLA IMA TALENT V Delavskem domu v Hrast-
niku je 15. oktobra potekala 
zabavna prireditev z naslovom 

Šola ima tal-
ent. Dogodek 
je bil le eden 
izmed številnih 
prireditev, ki jih 
Osnovna šola 
n a r o d n e g a 
heroja Ra-
jka pripravlja 
ob 150-letnici 
šolstva v Hrast-
niku. Pred-
stavili so se 

učenci matične in podružnične šole. 

Nastopili so lahko v katerem koli žanru 
ali spretnosti in tako lahko predstavili 
svoj talent. Učenci so se predstavili s 
petjem, plesom, čaranjem, z gimnas-
tiko, igranjem na inštrument in z imi-
tacijo. Ravnateljica Marina Kmet je 
povedala, da so se vsi navzoči lahko 
prepričali, da so naši šolarji resnično 
talentirani. Bili so navdušeni in veseli 
množičnega obiska publike.

     JM

NOVA SVEČANA POGREBNA OBLAČILAS komunalno-stanovan-
jskega podjetja (KSP) 
Hrastnik so sporočili, da so 
za pogrebno moštvo, ki iz-
vaja pogrebne svečanosti 
ob žarnih in klasičnih po-
kopih na pokopališčih Dol 
pri Hrastniku, Turje, Draga, 
Podkraj in Gore, nabavili 
nova svečana pogrebna 
oblačila. Oblačila je iz-
delalo Modno krojaštvo 
Andrej Šmigoc, d. o. o. s 
Ptuja.

KSP Hrastnik izvaja po-
grebno dejavnost v skla-
du z določili občinskega 
Odloka o pokopališki in 
pogrebni dejavnosti ter 
urejanju pokopališč v 
Občini Hrastnik. Iz letnega 

poročila izhaja, da so 
v lanskem letu opravili 
102 pogreba, od tega 
11 klasičnih in 91 žarnih. 
Od vseh pogrebov so 
na pokopališču Dol pri 
Hrastniku izvedli 98 po-
grebov, na pokopališčih 
v Turju dva ter Gorah in 
Podkraju po en pogreb. 
Za prevoz pokojnikov so 
prejšnje leto zamenjali 
staro specialno pogreb-
no vozilo Mercedes Vito 
z novim Volkswagnovim 
transporterjem.

             JM
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VEČNA ZVESTOBA

V Hrastni-
ku sta na 
d e ž e v n i 

14. oktober zaobljubo po kar 
šestdesetih letih skupnega življenja 
obnovila bisernoporočenca Vida in 
Alojz Hüll. Pred desetimi leti sta za-
konca na slovesnosti ob zlati poroki 
obljubila županu, da bosta svojo za-
konsko zvezo ponovno potrdila čez 
deset let, in sicer z biserno poroko ter 
izrazila željo, da ju ponovno poroči 
župan Miran Jerič. Nič kaj spremen-
jena in drugačna, kvečjemu še bolj 
vesela kot pred leti, sta ponosno 
stopala do svojih sedežev v poročni 
sobi, kjer so se jima pridružili sorodniki, 
prijatelji in njuni priči Tomaž in Daška.

Alojz se je rodil v Vidoncih pri Ptuju 
mami Ani in očetu Antonu v času, ko 
si je svet komaj opomogel od 1. sve-
tovne vojne. Pomanjkanje, strah, ne-
gotovost so se mu zarezali globoko 

v spomin. Življenjska pot ga je 
leta 1948 vodila v Hrastnik, kjer 
si je našel zaposlitev v Rudni-
ku Hrastnik. Kljub 92 letom je 
človek, ki je nenehno v giban-

ju, zato ima tudi v jeseni življenja 
številne hobije, s katerimi si bogati 
življenje in notranji mir. Še posebej 
rad gobari.

Vida se je rodila 
v številni kmečki 
družini v Turju kot 
najstarejša med 
petimi otroki. 
Ravno zato je 
bila primorana 
pomagati pri 
kmečkih opravil-
ih na polju, v 
g o s p o d i n j s t v u 
in kjerkoli je bila 
pomoč potreb-
na. Zaposlitev je 
po končanem 
šolanju na Bledu 
našla v Rudniku 
Hrastnik. Njuna 

ljubezen je vzplamenela na zabavi 
ob 100. obletnici rudnika leta 1953. 
Sebi in širši družbi je s tem, ko je aktiv-
no delovala v pevskem zboru  Svo-
boda Hrastnik, naporno življenje v tej 
dolini lepšala s prazničnimi trenutki 
veselja, sprostitve in ustvarjalnosti.

Vida in Alojz Hüll

V Sedražu sta 5. oktobra  za-
obljubo po petdesetih letih 
skupnega življenja obnovila 
zlatoporočenca Alojzija in Ru-
dolf Zupan, ki sta svojo mlado, 
a veliko ljubezen okronala 
s poroko pred petdesetimi 
leti. Ta obljuba je imela trdne 
temelje v iskreni ljubezni in 
medsebojnem spoštovanju, 
zato je njuna zveza ostala 
čvrsta vseh teh 50 let.

Rudolf se je rodil pred 82 leti v 
kmečki družini očetu Alojzu in 
materi Mariji v vasi Prapretno 
nad Hrastnikom. Po končani osnovni 
si je komaj izboril možnost šolanja, in 
sicer je najprej postal kovač, nato 
pa se izučil še za ključavničarja. Ru-
dolf se je zaposlil v Steklarni Hrastnik, 
ki ji je ostal zvest vse od upokojitve. Z 

vztrajnostjo  in požrtvovalnostjo si je 
vsa ta leta nesebično prizadeval za 
razvoj in obstoj gasilskega društva v 
Prapretnem. Skupaj z ženo sta zgra-
dila novo hišo v vasi Prapretno. Kljub 
bolezni je ohranil veder  in pozitiven 

pogled na svet.

Alojzija je po 
končani nižji gim-
naziji vse do poroke 
pomagala staršem 
pri delu na kmetiji 
na vasi Plesko in 
pazila na mlajše 
sestre in brata. Uso-
da je želela, da je 
spoznala Rudolfa, s 
katerim sta se pred 
petdesetimi leti 
poročila. Svojo lju-
bezen sta okronala 
z rojstvom hčere 
Alojzije in sina Rudi-

ja. Kmečko delo ju je 
z možem spremljalo  tudi kasneje v 
življenju, saj sta sorodnikom poma-
gala na njihovih kmetijah. Kadar jo 
obiščejo vnuki, se ji razvedri obraz in 
ji zapoje srce.

Alojzija in Rudolf Zupan

Prav na ta dan, ko sta pred pet-
imi desetletji kot mlada fant in 
dekle, Franc in Hedvika Kramžar, 
stopila na skupno življenjsko 
pot, sta 7. septembra 2013 v 
poročni sobi Občine Hrastnik 
pred podžupanom Sonibojem 
Knežakom, matičarjem Rokom 
Jenkom in obkrožena s številnimi 
sorodniki ter prijatelji svojo obljubo 

Franc in Hedvika Kramžar

ponovila kot zlatoporočenca. 

Zlatoporočenec Franc Kramžar se je 
rodil 23. marca leta 1940 v Trbovljah 
mami Pavli in očetu Francu. Svojo 
poklicno pot je pričel kot pleskar na 
Komunali v Hrastniku, nadaljeval pa 
v Sijaju. Z vztrajnim in požrtvovalnim 
delom si je vsa ta leta nesebično 
prizadeval za razvoj in obstoj taborn-

ikov v Hrastniku, saj je veliko prispeval 
pri gradnji taborniškega doma, kot 
tudi pri vzgoji in izobraževanju mladih 
tabornikov.

Zlatoporočenka Hedvika  je bila roje-
na 8. julija leta 1942 v kmečki družini 
Alauf med drugo svetovno vojno. 
Otroštvo je bilo skromno, delovno, a 
prijetno. Po končani osnovni šoli se 

je zaposlila v trgovini Emona, kjer se 
je uspešno izobraževala ob delu. Še 
danes se je Hrastničani spominjamo 
po tem, da je s prijazno besedo in 
nasmehom marsikomu polepšala 
dan. Z rojstvom Matjaža in Tomaža 
so postali prava družina, dobra mati 
pa je vedno jedro vsake družine.

      Rok Jenko

Zlata poroka Francija in 
Eve Kovač je potekala v 
naravi, kot se za prisežene 
lovce spodobi. »V družbi 
s sorodniki in prijatelji naju 
je 3. avgusta letos na 
Pleskem poročil prijatelj 
Marko Kogeljnik, lovec in 
podjetnik iz Dravograda,« 
je povedala Eva. »Priči 
pa sta bila sinova, Igor in 
Matej. Pred petdesetimi 
leti naju je povezal župan 
Milan Babič ...« 

Njuno življenje je bilo nadvse pestro 
in delovno. Eva je bila zaposle-
na kot knjigovodkinja na Rudniku 
Hrastnik, seznam služb njenega 
življenjskega sopotnika pa je širši: 
strojni ključavničar na Rudniku Hrast-
nik, sekretar ZSMS, referent za ob-
rambo in civilno zaščito, sekretar 
občinskega sindikalnega sveta in do 

upokojitve načelnik za notranje za-
deve Občine Hrastnik.

Medtem ko je Eva skrbela za družino, 
je bil Franci znan daleč naokoli kot 
človek akcije in odličen organiza-
tor. Tako na primer pri mladinskih 
delovnih akcijah, ko so delali ceste 
ali vodovod na Kopitnik, v Gore in 
na Kal, kot pri uspešno izpeljanih 
samoprispevkih. Pri obnovi Skopja po 

hudem potresu pa se je slovenska 
specialna brigada pod njegovim 
vodstvom najbolje odrezala. Zato je 
zelo ponosen na Orden dela z  zlatim 
vencem, ki ga je podelil Josip Broz 
Tito. Ponosen je tudi na svojo Evo: 
»Najboljši srnjakov golaž pripravi!«

    

    Fanči Moljk

Franci in Eva Kovač

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRKOtroci v vrtcih in v šolah so se tudi 
v naši občini 15. novembra 2013 
vključili v projekt Tradicionalni slov-
enski zajtrk, ki se izvaja z namenom, 
da bi izboljšali zavedanje o namenu 
in razlogih za lokalno samooskrbo, 
domačo pridelavo in predelavo ter 
v okviru sistema javnega naročanja 

spodbudili aktivnosti zagotavljanja 
hrane, pridelane v lokalnem okolju. 
Otroci, v hrastniški šoli se jim je pridružil 
tudi župan Miran Jerič, so tako za-

jtrkovali črni kruh, maslo, med, mleko 
in jabolka – vse domačega porekla.

Po lanskoletnih očitkih, da je minis-
trstvo v tem projektu nameni-
lo denar samo za brošure, so 
to leto  šolam zagotovili tudi 
sredstva za nakup hrane. 
Župan Jerič pa je ob tem 
dejal, da bo občina projekt 
spodbujala še naprej in na-
povedal, da bo tradiciona-
lni zajtrk organiziran znova v 
nadaljevanju šolskega leta. 
Prepričan je, da so otroci 
pomembni promotorji lo-
kalno pridelane hrane in 
zdravega okolja, ki poskrbijo 
tudi za osveščanje staršev in 
ostale javnosti. 

            Jani Medvešek
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ŽELODKOV FESTIVAL

Društvo Želodki je 7. septembra na 
Dolu pri Hrastniku organiziralo že 
drugi Želodkov festival za otroke in 
družine. Organizatorji so imeli spet 
srečo z vremenom in tako se je bo-
gate festivalske prireditve udeležilo 
še več obiskovalcev kot prejšnje 
leto. »Ponudbo smo letos še razširili, 
saj hočemo našim otrokom ponu-
diti čim več zabave in dogodivščin 
na enem mestu – seveda popol-
noma brezplačno,« je povedal 
podpredsednik društva Želodki, 
Tadej Pušnik. In res, atrakcij za 
otroke je bilo toliko, da organizatorji 
razmišljajo, da bi prihodnje leto festi-
valsko dogajanje razporedili čez cel 
dan. 

Otroci so lahko podoživeli počitniško 
vzdušje ob pestrem glasbeno-
plesnem programu. Ogledali so si 
lutkovne predstave in se udeležili 
številnih ustvarjalnih in športnih 
delavnic. Na glavnem odru je nasto-
pila energična pevka Alya in znova 
je navduševal klovn Žare. Najmlajši 
pa so z veseljem sodelovali tudi v 
glasbeno-animacijskem programu 
Andreje Zupančič, ki je celotno pri-
reditev tudi simpatično povezovala. 

Novost, ki je letos pritegnila 
ogromno zanimanja, je bila 
velika mobilna plezalna ste-
na, ki so jo zagotovili v Plezal-

nem klubu Laško. »Poleg plezalne 
stene so bile vrste tudi pred »zajlo« 
adrenalinskega parka Geoss pred 
poučnimi Jumicar avtomobilčki, kjer 
so otroci podoživeli obnašanje v 
prometu iz oči voznika, in pred tovar-
no milnih mehurčkov, kjer so v zrak 
spuščali večmetrske mehurčke,« je 
navdušeno pripovedovala 
ena izmed organizatork Kris-
tina Čušin Medvešek.

Predsednik društva Želodki, 
Jani Medvešek, je poudaril, 
da so pri organizaciji na-
jbolj pomembni prostovoljci: 
»Danes so takšni časi, da 
brez podpornikov in sponzo-
rjev tako velike prireditve ne 
moreš organizirati, zato bi se 
ob tej priliki rad zahvalil prav 
vsem, še posebej pa Občini 
Hrastnik za izdatno podporo. 
Rad bi se posebej zahvalil 
vsem tistim posameznikom, 
prizadevnim prostovoljcem, 
ki so pomagali, da je prireditev v ce-
loti uspela. Najboljši ste!«

Tudi letos so se Želodki držali načela, 
da na festivalu ni helijevih 
balonov, kokic in sladkorne 
pene. »Po eni strani – zato 
ker smo v pogovorih s starši 
spoznali, da je to nekaj, kar 
gre večini na živce in, pošteno 
povedano, prireditvam ne 
da nikakršne dodane vred-
nosti. Po drugi strani pa tudi 
zato, ker so to tiste malen-
kosti, ki staršem trgajo težko 
prislužene evre iz žepov,« je 
obrazložil Medvešek. Dodal 
je še, da se v društvu že ves 
čas zavedajo, da lahko sicer 

dobri projekti za otroke v neenak 
položaj postavijo tiste družine, ki si 
udeležbe na številnih prireditvah ne 
morejo privoščiti.

Povedal je še, da so jih med pripra-
vami na festival izvajalci in poten-
cialni sponzorji spraševali, ali je to tudi 
dobrodelna prireditev. Predsednik 
Želodkov pojasni, da so vsem odgov-
arjali enako: »Če je za vas dobrodel-
nost to, da na obiskovalce oziroma 
na starše prenesete vso finančno 

breme – zaračunate vstopnino, 
posamezne atrakcije, pripeljete 
plačljive lunaparke, balone in tako 
naprej, potem pa si delite honorarje 
in na koncu 500 evrov nakažete v 
dobrodelne namene – potem naša 
prireditev ni dobrodelna. Naša pred-
nost ali dobrodelnost je predvsem 
to, da z brezplačno prireditvijo vsem 
omogočamo družbeno vključenost. 
Prav socialna izključenost je namreč 
eden glavnih negativnih obrazov 
revščine v današnjem času.« Želodki 
so odločeni, da bodo tudi v prihod-
nje nadaljevali po tej začrtani poti.

                
JM

 Foto: Vinko Žagar/Foto klub Hrastnik

PRIKAZ GAŠENJA ZAČETNIH POŽAROVČlani prostovoljnega gas-
ilskega društva Dol pri 
Hrastniku so 26. oktobra na 
parkirišču pred bloki na Dolu 
pri Hrastniku izvedli prikaz 
gašenja začetnih požarov. 
Dogodek je potekal v okvi-
ru tradicionalnega projekta 
Oktober – mesec požarne 
varnosti, ki je letos potekal 
pod sloganom Začetni 
požar lahko pogasite sami. 
Dolski gasilci so krajanom 
prikazali pravilno gašenje 
olja na štedilniku, pravilno 
priključitev plinske jeklen-

ke, ukrepanje ob morebit-
nem požaru plina iz plinske 
jeklenke, gašenje z gasilniki 
na prah in CO2. Navzočim 
krajanom so prikazali tudi 
posledice gašenja gorečih 
maščob z vodo (maščobna 
eksplozija), eksplozijo plin-
ske kartuše in doze deodo-
ranta.    
                              JM
             Fotografija: PGD Dol

Tečaj video delavnice za mlade
V ponedeljek, 9. 12. ob 18.00 
začnemo tečaj video delavnic. 
Vodil jih bo Mišo Šušak, hrastniški 
avtor inovativnega slovenskega 
celovečerca »Prelomnica«, ki ga 
je ustvaril praktično brez financ. Pri 
opisu svoje filmskega projekta pravi: 
»Vsem mladim, ki si želijo ustvarjati 
filme ali narediti kaj podobnega, bi 
rad povedal, da je s trdno voljo in 

pozitivizmom, mogoče 
projekt pripeljati do kon-
ca.« Na to računamo 
tudi pri tem tečaju. Cilj 
delavnic je izdelava kratkih igranih in 
dokumentarnih filmov. Glavne teme 
bodo: zgodovina filma, osnove vid-
eo kamere, od ideje do realizacije, 
video montaža, samostojno sne-
manje kratkih filmov. Cena 30 urne 

delavnice, ki bo potekala ob pone-
deljkih od 18.00 do 20.00 je 30 EUR. 
Delavnica je namenjena mladim do 
30 let. 

Prijave na info@mch.si ali 040 466 
409.

Zaupaj arhivu, zaupaj zgodoviniRad bereš osebne zgodbe in spo-
mine iz preteklosti? Te privlači zgo-
dovina? Želiš biti del nje in pustiti sled 
časa za zanamce? Mladinski center 
Hrastnik sodeluje z Zgodovinskim arhi-
vom Celje v projektu Anonimka, ki si 
želi ujeti duh časa v katerem živimo. 
Arhivski dokumenti niso samo sodni 
spisi, evidence in zemljevidi, temveč 
tudi izpovedi, zgodbe, družbeno 
kritične misli, vaše želje in razmišljanja 
ter drobne skrivnosti. 
V Mladinskem centru Hrastnik vas 
čaka list papirja, kamor lahko 

zapišete svoje misli, ki jih 
potem oddate v za to pri-
pravljeno skrinjico. Zapis 
je anonimen in bo dobil 
svoje mesto v arhivskem 
fondu. Vabljeni na obisk 
vsak delovnik med 9.00 
- in 13.00 ter v času deja-
vnosti. 

KAJ JE NA VIDIKU

Pravljična dežela

Občinska zveza prijateljev mladine 
s podporo Občine Hrastnik letos 
v športnem parku na Logu konec 
decembra pripravlja pestro doga-
janje za otroke. Ob drsališču bo 
zrasla Pravljična dežela s čisto pravi-
mi hiškami, v katerih bodo otroke 
pričakali pravljični junaki. Otroci jih 
bodo lahko obiskali v popoldnevih 

od 22. do 23. decembra in od 26. do 
30. decembra. Natančnejši program 
vsega dogajanja si poglejte v kole-
darju prireditev.

Zveza prijateljev mladine, ki je k 
sodelovanju pritegnila tudi lokalne 
dramske skupine in številne prosto-
voljce iz lokalnih društev, v Pravljični 
deželi obljublja pester program z 
delavnicami, animacijo in nastopi. 
Na praznični četrtek, 26. decembra, 

bo program vsebinsko še bolj bogat. 
Na sporedu bodo lutkovne, glasbene 
in plesne predstave, čarodej in še 
kaj. Temu bo sledilo prijetno druženje 
občanov na parkirišču pred baze-
nom in pa zabava s skupino Čuki 
v Športni dvorani. Še en vrhunec 
dogajanj v pravljični deželi pa bo v 
ponedeljek, 30. decembra, ko bo na 
sporedu otroško silvestrovanje.

Silvestrovanje v športni dvorani Hrastnik

V Kulturno-rekreacijskem centru 
so vam za najdaljšo noč v letu, 
31. decembra 2013, ob 20. uri, 
pripravili pester glasbeni program 
z Natalijo Verboten. Ob prihodu 
vas bo čakal silvestrski kozarček 
za dobrodošlico in bogat silves-
trski meni s hladnim bifejem, ki ga 
bosta z zasavskim pridihom v živo 
pripravila Iztok Gumzej in Branko 
Podmenik. Čakalo vas bo še mar-
sikatero presenečenje …

Cena vstopnice je 33 evrov. Vs-
topnice so že v prodaji v dopol-
danskem času na sedežu uprave 
in v času kinopredstav na blagajni 
Delavskega doma Hrastnik. 

Za vse dodatne informacije in 
rezervacije so vam na voljo na 
telefonski številki 03/56-43-370 
(376), prek e-pošte pa na naslovu: 
krchrastnik@siol.net  in na spletni 
strani www.krc-hrastnik.si.
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KAJ JE NA VIDIKU

Prvi zasavski božični sejem 
v Hrastniku

V soboto, 21. 12., ob 10. uri bomo v 
Hrastniku odprli Zasavski božični se-
jem. Z rudarsko godbo in steklarskimi 
mažoretkami. Kot se spodobi. Na 

hrastniški tržnici in v Mladinskem 
centru Hrastnik bo pestro ves dan: 
trideset inovativnih razstavljavcev 
iz Zasavja in vse Slovenije z darilno, 
umetniško in rokodelsko ponudbo, 
obogatena izbira domačih živil, 

pecivo, med, zelišča, kulinarični topli 
obroki (zasavski in svetovni), čaj, ku-
hano vino in hrastova kava, razno-

like brezplačne otroške delavnice, 
kozmetične in knjižne predstavitve, 
žonglerji in metalci ognja, igralci, 
glasbeniki in številni vaši prijatelji … 
Mladinski center Hrastnik vas prav 
lepo vabi na sejem, ki se bo zaključil 
ob 19.00. Bolj podroben program bo 
kmalu objavljen na www.mch.si.

Filozofsko predavanje za vsakogarV petek, 13. 12., ob 19. uri bo imel 
Davorin Peršič v Mladinskem centru 
Hrastnik uvodno predavanje z naslo-
vom »Rojstvo filozofije – kdo, kje, 
kdaj, kako in predvsem čemu danes 
filozofija«. Če bi želeli izvedeti, zakaj 
imamo filozofijo, kdaj se je začela, 

kje, kako in kdo so bili prvi filozofi, 
morate na to predavanje. Gre za 
začetek nekakšnega »šnelkurza« (kot 
bi se strokovno izrazili), ki je namen-

jeno vsakomur. Po 
potrebi – če nam bo 
ostalo še kaj filozofskih 
zanimivosti – bomo ta 

filozofski »šnelkurz« nadaljevali na pri-
hodnjih srečanjih. Vstop je prost.

Trenirajte z Mladinskim 
centrom Hrastnik

Telesno gibanje je pomem-
ben del našega vsakdana, 
zato smo v Mladinskem 
centru Hrastnik poskrbeli za 
različne oblike rekreacije. 
Vsako soboto, ob 17.00, 
se v telovadnici OŠNHR 
Hrastnik lahko pod stro-
kovnim vodstvom naučite 
pravilnih gibov in tehnik 
samoobrambe. Ob 19.00 
na isti lokaciji nadaljujemo z 
zumbo – skupinsko vadbo, 

kjer se razmigate ob latinsko-ameriški 
glasbi ter enostavnih plesnih korakih. 
Vsi, ki pa imate radi toplo vodo, pa 
lahko pridete vsak četrtek ob 19.30 
v hrastniški bazen, kjer skupaj s KRC-
em organiziramo vodno aerobiko. 
Za mlade je vse brezplačno! Va-
bljeni, da se nam pridružite in z nami 
zamigate. 

Predavanje dr. Zupančiča 
o Bližnjem vzhodu

Bližnji vzhod je nemiren, saj se tam 
srečujejo interesi velikih in številnih. 
Hrastničan dr. Rok Zupančič, razis-
kovalec na ljubljanski Fakulteti za 
družbene vede, nam bo tokrat pred-
stavil nekatere geopolitične vidike, 
povezane z enim od najbolj vročih 
delov sveta. Od Daljnega vzho-
da, Japonske, ki je bila prva v nizu 

njegovih geopolitičnih in kulturnih 
predstavitev, se torej vračamo 
bližje Evropi. Z bogatim slikovnim 
materialom, zbranim na njegovih 
poteh po Bližnjem vzhodu, in dos-

topnimi osvetlitvami nam bo preda-
vatelj približal zapleteno politično 
in kulturno območje, od katerega 
sta odvisna tudi naša družba in 
naš vsakdan. Četudi morda ni vi-
deti tako. V petek, 6. decembra ob 
19.00, v Mladinskem centru Hrastnik. 
Vstop je prost.

Delavnica izdelovanje prazničnih 
mazil in delavnica polstenja

V petek, 13. 12. ob 17.00 bomo v 
MCH izvedeli več o naravnih mazil-
ih, surovinah, kakovosti in naravi 
ekoloških mazil. Pripravili bomo prani-
no mazilo za roke, vsak udeleženec 
pa dobi lonček mazila. Delavnico 
vodi Katarina Kovačič, dipl. bioth. 
(UN). Vstop je prost, prijave pa so ob-
vezne na info@mch.si ali 040 466 409.

V sredo, 18. 12. Pa vas ob 
18.00 vabimo na triurni 
začetni tečaj polstenja, 
kjer se boste lahko naučili 
te starodavne tehnike 
obdelave ovčje volne. 
Cilj delavnice je, da vsak udeleženec 
izdela svoj izdelek in spozna tehniko 
mokrega in suhega polstenja. Vstop 

je prost, prijave pa so obvezne na 
info@mch.si ali 040 466 409.

Ustvarjalne delavnice
za osnovnošolce

26. in 27. decembra od 9.00 do 12.30 
bodo v Mladinskem centru Hrastnik 
vodene ustvarjalne delavnice za vse 
osnovnošolske otroke. Igre, umetniške 
in rokodelske delavnice, zanimivosti in 

dobra družba vas pričakujejo. Prijave 
so potrebne do zasedbe mest oz. na-
jkasneje do 24. decembra na info@
mch.si ali 040 466 409. 

ALTERNATIVE

Ne gre le za glasbo, gre za pogledna življenje
Ontervjabbit. Besedna skovan-
ka, ki pomeni vse, od muskon-
terja (onter) do zajca (rabbit) 
in udarca (jab), a hkrati ne po-
meni nič. Če besedo vtipkate v 
internetni iskalnik, zadetkov ne 
bo veliko – pokazalo vam bo le 
glasbeni dvojec, ki ga sestav-
ljata Domen Učakar in Neven 
M. Agalma. Dva glasbenika, 

dva Hrastničana in ena 
zvrst glasbe – 

noise.
poslušalca 

precej napor-
na,« pove Domen. 

Oba se sicer že dolgo 
ukvarjata z glasbo. Domna najbolj 
poznamo kot člana skupine Icarus 
Down in Neon Spektra, Neven pa 
je že od nekdaj v bolj elektronskih 
zvrsteh. Za Domna je bila spremem-
ba zvrsti precejšnja, a se v njej najde: 
»'Noise' je močna glasba za izvajan-
je, predvsem mi je všeč ta svoboda, 
saj sem bil prej ujet v strukturo same 
skladbe, tudi sam se moral na to 
navaditi.« In kako so se njune poti 
združile, da je nastal Ontervjabbit? 
»Poznava se že dolgo, približno 20 
let, oba ljubitelja glasbe. Ko sem 
hodil še v osnovno šolo, še ni bilo 
interneta, zato je bilo zelo težko kaj 
dobiti. Neven, ki je imel več stikov, 
mi je vso to glasbo posredoval, 
takrat predvsem metal. Na koncu je 
prišlo do tega, da sva rekla, dajva 
nekaj narediti,« pove Domen. »Prvo 
konkretno sodelovanje je bilo, ko 
sem Domnu naredil remiks za Neon 
Spectra. To je bil nekakšen prelom 
v smislu, dajmo pa zares nekaj sku-
paj narediti, o čemer sva pred tem 
že dolgo govorila. V tistem je prišlo 
povabilo za Noisefest in se odločila, 
da greva,« obrazloži Neven. 

In kaj sploh je 'noise'? Domen in 
Neven razložita: »Gre za uporabo 
različnih sintov, kitarskih efektov, kot 
na primer stopalke, le da jih pritisneš 
z roko, generatorjev za hrup in os-
cilacije, kontaktnih mikrofonov, ki se 
na noise sceni zelo uporabljajo in 
podobne pripomočke.  Vsi ti zvoki 
so povezani v nekakšne zanke, da 
se nabere 'feedback,' da se zvok 
ujame, efekti pa se združijo. Govo-
rimo o pozitivni povratni znanki.« 

Ko gledaš njun nastop, nisi prepričan, 

ali gre za improvizacijo ali za točno 
določen potek seta, saj se časovno 
ujemata. Neven obrazloži: »Odvisno 
od seta do seta. Lahko greva v to-
talno improvizacijo, približno tako 
ali tako veš, kakšen efekt nekaj da 
od sebe. Lahko pa narediš ogrod-
je in okoli tega pleteš stvari. To so 
skice, grobe skice, vse ni do minute 
natančno določeno.« Domen ga 
dopolni: »Veva, kaj približno bova 
uporabila in kdaj. Kako izpeljeva, 
pa je stvar trenutnega navdiha.« 

Za njima je že precej nastopov, od 
prvega nastopa na Noisefestu, kjer 
sta začela svojo skupno pot, do nas-
topov na Metelkovi, v K4, v Pekarni 
v Mariboru, pa Rdeči revirji, KMRŠ in 
še nastopi v Italiji. »Takšno glasbo je 
veliko bolj zanimivo slišati v živo, tako 
kot  pri vsaki eksperimentalni glasbi,« 
pove Neven. Kljub temu pa se lahko 
pohvalita že tudi z albumom oziro-
ma dvema. Prvi album je bil rezul-
tat skupnega projekta s Simonom 
Šercem iz neodvisne eksperimen-
talne založbe Pharmafabrik z naslo-
vom Derivat. Gre za skupno delo 
vseh treh, Ontervjabbit vs 
Pharmafabrik, saj 
verjamejo v 
sode-

l o v a n j e 
in povezovanje 

pri projektih. »Pomem-
ben mi je produkt, da se ne-

kaj zgodi in zdi se mi pomembno, 
da se sodeluje,« pove Neven. Dva 
komada sta naredila tudi za kompi-
lacijo KMRŠ, verzija v živo pa seveda 
ne bo nikoli enaka posnetku. Njun 
prvi samostojni album z naslovom 
414 pa je izšel pred dnevi.  Za iz-
dajo je zaslužen Luka Prinčič (Nova 
deViator), gre pa za bolj ambien-
talni 'noise.' Album bo na prodaj v 
omejeni seriji.

V prihodnosti pripravljata več stvari, 
od promocijskega koncerta do 
novih sodelovanj s Pharmafabrik in 
še mnogo več. Ali kot bi rekla sama 
– cel čas delata. Na pobudo Neve-
na in s pomočjo Delavskega doma 
Trbovlje se v juniju 2014 pripravlja 
tudi prvi zasavski 'noise' festival. 

Z Domnom 
in Nevenom se 
na pogovoru dobimo le 
nekaj dni po njunem nastopu 
v finalu Klubskega maratona Radia 
študent (KMRŠ) na Metelkovi v Ljubljani 
in le nekaj dni pred izidom njunega al-
buma 414. Beseda najprej začne teči 
prav o finalu maratona. Njun nastop 
je bil eden tistih, ki ti še nekaj dni ne 
gre iz glave. Tudi sama priznata, da 
sta se za tokratni nastop še posebej 
potrudila, saj sta želela pokazati še ne-
kaj več. Z umirjenim začetkom jima je 
zagotovo uspelo s hitro naraščajočim 
tempom, video predstavitvijo, ki re-
agira na zvok, Domnovim skokom na 
odru ter med dvema stebroma razpe-
tim selotejpom, na katerega Domen 
zaigra. Zvok pa je zaradi kontaktnih 
mikrofonov slišen. Publika je norela in 
po polurnem nastopu zahtevala, še. 
»Vsi so nama govorili, da bo v finalu 
dvorana polna, pa kar nekako nisem 

verjel, a se je izkazalo za resnično. 
Ljudje znajo zelo presenetiti, 

saj vem, da zna biti ta 
zvrst glasbe, ki jo 

delava, za 

Mateja Jecl
 Fotografije: Katja Goljat
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Halzer dobitnik priznanja 
za posebne dosežke
Kolesarska zveza Slovenije je 21. novem-
bra na Ljubljanskem gradu ob zaključku 
sezone 2013 organizirala športno pri-
reditev Večer zvezd. Priznanja je podelil 
Tomaž Grm, predsednik Kolesarske zveze 
Slovenije. Med tremi prejemniki priznanj 
za posebne dosežke v gorskem kolesarst-
vu je bil tudi Miha Halzer iz Hrastnika, ki tre-
nutno trenira na slovenski Obali. Dogodek 
je popestrila vrhunska glasbenica Tinkara 
Kovač.

                        Fanči Moljk
                  Fotografija: Rajko Petek

ŠPORT

RK Dol med najboljših osemDolski rokometaši 
so se 6. novem-
bra z zmago nad 
Šmartnim uvrstili v četrtfinale 
Pokala Slovenije. Za vstop 
v polfinale se bodo 11. de-
cembra pomerili z rokomet-
nim klubom Trimo Trebnje. 
Uspeh dolskih rokometašev v 
osmini finala pokala Sloveni-
je v Šmartnem je malokdo 
pričakoval. Dolani so se dobro 
pripravili na nasprotnika. Prvi 
polčas je bil dokaj izenačen, 
nobena od ekip si ni priigrala 
občutnejše prednosti. Nato 
pa so v zadnjem delu prvega 
polčasa rumeni  pohodili plin 
in z odlično igro v obrambi  ter 
uspešno zaključenimi napadi  
povedli in odšli na odmor z vi-
sokimi šestimi zadetki prednosti.

Tudi v drugem delu so nadalje-
vali v istem ritmu in niso dovo-
lili domačim, da se jim resneje 
približajo. Ko je v 36. minuti 
Ajdari zadel za največjo pred-
nost na tekmi, je bilo 23:14 in v 
dvorani je postali jasno, da se 
tokrat ne bo ponovila zgodba 
iz prvenstvene tekme. Kljub de-
jstvu, da so Šmarčani igrali brez 
svojega  najboljšega kapetana 
Šmejca, to ne zmanjšuje uspe-
ha dolske ekipe. Ti so v zaključku 
tekmo brez težav pripeljali do 
konca in se skupaj z navijači 
zasluženo veselili uvrstitve med 
najboljših osem v državi. 

         ZZ

Veter v laseh K u l t u r n o -
r e k r e a c i -
jski center 

(KRC) Hrastnik je 20. septembra v 
športnem parku na Logu organiziral 
prireditev pod okriljem Športne unije 
z naslovom Veter v laseh – s športom 
do zabave brez alkohola. Direktor-
ica KRC-a Tina Moljk je ocenila, da 
so s »prevetritvijo« akcije dosegli na-
men in se približali zabavi. Ob športu, 
razigranosti, družabnosti predvsem 
v ekipnem duhu, povezovanju in 
vključevanju tistih, ki so sicer manj 
dejavni, dosegli svoj namen.

KRC Hrastnik je v sodelovanju z 
Občino Hrastnik, Mladinskim cen-
trom Hrastnik, Zdravstvenim domom 
Hrastnik, KSP Hrastnik, društvom 
Želodki in domačimi športnimi klu-
bi pripravil obilo športa, zabave in 
smeha. Udeležencev festivala je 
bilo skoraj 650, na različnih športnih 
in spretnostnih poligonih je tako tek-
movalo več kot 150 ekip.

Festival je potekal v dveh delih. V 
dopoldanskem delu so se v vztrajnos-
ti, spretnosti, koordinaciji in gibanju 
nasploh preizkusili osnovnošolci Os-

novne šole narodnega 
heroja Rajka iz Hrastnika, 
v popoldanskem terminu 
pa mešane ekipe otrok, 
mladostnikov, prijateljev, 
staršev, dedkov in babic. 
»Zelo sem vesela, da so se 
udeleženci odzvali v tako 
velikem številu, predvsem 
vsi razredi osnovne šole z 
Dola in iz Hrastnika. Pon-

osna sem tudi na vse prostovoljce. 
Sodelovalo jih je več kot 40, od tega 
več kot pol mladih, ki bodo do-
bili tudi potrdila za opravljeno delo. 
Prostovoljstvo se namreč danes vse 
bolj ceni,« je povedala Moljkova.

Obiskovalci, skupaj jih je bilo oko-
li 900, so ocenili festival kot zelo 
uspešen. Sončno vreme, velik 
športni park in številni prostovoljci 
so omogočili sodelujočim, da so 
se aktivno preizkusili v športnih in 
obšportnih dejavnostih, v ospredju 
pa je bilo druženje, zabava in spros-
titev. Festivala se je udeležil tudi am-
basador športa Peter Kauzer, ki je 
mladim položil na srce, naj se pos-

vetijo šoli in se hkrati čim več ukvar-
jajo s športom: »Učite se in športajte,« 
je tako zaključil hrastniški šampion.

             Jani Medvešek
                        Fotografija: Fanči Moljk

Strelci uspešno v novo sezono
20. oktobra je na strelišču v Ljubljani 
potekal 1. krog državne mladin-
ske lige. Strelci in strelke Strelskega 
društva Rudnik Hrastnik so se odlično 
odrezali. Valerija Tišler je v katego-
riji pionirk osvojila srebrno medaljo. S 
183 krogi ji je do prvega mesta zman-

jkal samo en krog. Mate-
ja Napret je prav tako 
domov prinesla srebro, 

ki ga je osvojila v kategoriji mladink. 
Kadeti v sestavi Patrik Gnus, Matic 
Sapor in Aleks Pavlič pa so osvojili 
ekipno 5. mesto.

Članska ekipa, ki jo sestavljajo Jasmi-

na Lisec, Mateja Napret in Sebastian 
Lisec, pa je po dolgih letih spet nas-
topila v 1. B državni ligi, kamor so se 
z odličnimi rezultati uvrstili ob koncu 
prejšnje sezone. V prvem krogu ok-
tobra in v drugem krogu konec no-
vembra so osvojili 6. mesto. 

    JM

»Šicmojstri« DI Hrastnik že 
tretjič državni prvaki 
16. novembra je v Litiji potekalo ekip-
no državno prvenstvo v pikadu za 
invalide. Na državno prvenstvo sta 
se na osnovi odlične predstave na 
območnem tekmovanju v Brežicah 
uvrstili tudi ženska in moška ekipa 
Društva invalidov Hrastnik. Ženska 
ekipa ni imela dovolj sreče za vrhun-
sko uvrstitev, fantje pa so iz tekme 
v tekmo metali bolje. V polfinalu so 
premagali lanskoletne podprvake – 
ekipo DI Maribor, v finalu pa še 2-krat 

ekipo MDI Mozirje, ki se je v finale 
uvrstila brez poraza. Hrastničani 
so tako še tretjič zapored postali 
ekipni državni prvaki v pikadu, kar 
do zdaj še ni uspelo nobeni ekipi.

Zmagovalno ekipo sestavljajo Toni 
Bratuša, Matej Mikolič, Hanzi Ran-
zinger, Istok Vavtar, Kasim Žužić in 
Blaž Dvornik, ki je še posebej pohvalil 
Mikoliča: »Matej je bil najuspešnejši 
igralec na prvenstvu in dosegel re-
kord državnih prvenstev  – 656 točk 
na eni tekmi! Zaradi zdravstvenih 
težav žal tokrat ni bilo med nami Is-
toka Vavtarja, toda tudi pri zmago-

slavju v Litiji smo čutili njegovo pozi-
tivno energijo.«

To pa ni edini uspeh članov in članic 
DI Hrastnik, saj so članice pikado 
ekipe v mesecu septembru že petič 
zapored zmagale na Športnih igrah 
društev invalidov iz Zasavja. Poleg 
prvega mesta so domov odnesli še 
pokal za tretje mesto v ribolovu, dru-
go (ženske) in tretje (moški)  mesto v 
balinanju ter drugo mesto v pikadu 
(moški).

     JM

ŠPORT

Pet medalj hrastniških karateistov
12. oktobra je v Novem 
mestu potekala 2. poka-
lna tekma. Na tekmi je 
sodelovalo 331 tekmoval-
cev iz 40 klubov. Med njimi 
so bili tudi hrastniški kara-
teisti, ki so bili zelo uspešni. 
Od šestih tekmovalcev se 
jih je z medaljo domov vrni-
lo kar pet. 

Urša Haberl je osvojila 1. 
mesto v kategoriji starejših 
deklic do 50 kg. 1. mesto je 
prav tako osvojila Barbara 

Haberl v kategoriji kadetinj 
do 54 kg. Špela Polak je v 
kategoriji starejših deklic 
nad 50 kg osvojila srebrno 
medaljo. Bronasto medaljo 
sta si priborila Ines Polak v 
kategoriji mladink do 53 kg 
in Denis Gorenc v kategoriji 
mladincev do 61 kg. Lucija 
Pirnovar pa je osvojila peto 
mesto v kategoriji starejših 
deklic do 45 kg.

        
           Matej Haberl

Ivo Daneu v hrastniški knjižniciIvo Daneu je 
bil 10. oktobra 
gost v Knjižnici 
Antona Sovreta Hrastnik. S 
številnimi obiskovalci je delil svo-
je bogate košarkarske izkušnje, 
obujal spomine in pokomentiral 
tudi današnje razmere v košarki. 
Z legendo košarke se je nedol-
go po izteku nedavnega ev-
ropskega košarkarskega prven-
stva, ki je potekalo v Sloveniji, 
pogovarjal Marko Planinc.

Daneu je pustil neizbrisen pečat 
v slovenski, jugoslovanski in ev-

ropski košarki ter tudi zunaj 
igrišč. Je edini Slovenec, ki ga je 
Mednarodna košarkarska zveza 
uvrstila v svoj hram slavnih. V 
letošnjem letu je bil odlikovan z 
zlatim redom za zasluge Repub-
like Slovenije za izjemne športne 
dosežke, spodbudo mladim ro-
dovom košarkarjev in športnikov 
ter uveljavljanje Slovenije na 
svetovnem športnem prizorišču.

       JM
Foto: Fanči Moljk 
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ZGODOVINSKE CVETKE IN BODICE HRASTNIKA GOSPODARSTVO

Glažuto so hoteli 
preseliti
V Zasavju so nastale glažute 
v vseh treh rudarskih krajih, 
tj. v Zagorju, Trbovljah in v 
Hrastniku, obdržala pa se je 
le v Hrastniku. Edvard Heider 
je steklarske naprave pren-
esel iz Jurkloštra v Hrastnik. 
Tovarna je začela obratovati 
leta 1860. Heider je tovarno 
leta 1870 prodal Karlu Fran-
cu Burgerju. Leta 1886 pa je 
steklarno kupil Viljem Abel in 
družina Abel jo je obdržala 
kljub večkratnim težavam 
do konca 2. svetovne vojne.   
Za lastnike Able je eno takih 
težav predstavljala velika 
gospodarska kriza, ki se je 
pričela leta 1929 v Ameriki in 
je trajala približno do konca 
tridesetih let. Gospodarska 
kriza/problemi pa so se očitno 
poznali tudi pri poslovanju 
steklarne. Na začetku letu 
1937 so v hrastniški steklarni 
obeležili 50. leto lastništva 
Ablov in  80. obletnico de-
lovanja, toda še isto leto, tri 
dni po božiču, je Hrastničane  
v časopisu Jutro razburila 
naslednja novica dneva … 

Tako kot danes je bila steklar-

na tudi v 30-ih 
p o m e m b e n 
delodajalec v 

hrastniški dolini, saj je takrat 
zaposlovala 1200 delavcev 
s hrastniškega, z dolskega, 
s trboveljskega in tudi z za-
gorskega območja.  Od 
vseh zaposlenih je takrat bilo 
četrtino kvalificiranih steklar-
jev (pribl. 300), ki naj bi ob 
morebitni selitvi proizvodnje 
odšli drugam. Hrastničane je 
tako konec decembra pre-
senetila novica, da je obsta-
ja možnost o preselitvi dela 
proizvodnje v Srbijo. Avtor 
prispevka je izrazil bojazen, 
da bi v primeru selitve za njo 
odšlo približno četrtino kvali-
ficiranih delavcev. Trem za-
savskim občinam pa bi brez-
poselni delavci predstavljali 
breme, saj bi se povečali iz-
datki za socialno skrbstvo.  Z 
nameravano preselitvijo pa 
bi bili prizadeti tudi ostali obrt-
niki in okoliški kmetje.  Glavni 
vzrok za morebitno preselitev 
proizvodnje steklarne pa naj 
bi bilo preveliko obdavčenje.  

V 30-ih letih prejšnjega stoletja pa Steklarno Hrastnik nista pretresali 
samo gospodarska kriza in namera o selitvi proizvodnje v Zemun, 
ampak so delavce v proizvodnji prestrašile tudi »temne sence«. 

Lucija Štaut

Slovenski narod, 11. oktober 1933

Jutro, 28. december1937

Primož Frajle

2Vir: Irena Ivančič Lebar: Hrastnik, str. 59

Okolju prijazen kmetijski stroj

Idejo je lastnik podjetja dobil že 
pred več kot desetimi leti na nekem 
predavanju o varstvu rastlin, kjer 
je nemški predavatelj omenil, da 
v Nemčiji na nekaterih območjih 
uničujejo ambrozijo s plamenskimi 
gorilniki. Tako je od izdelave prvega 
prototipa minilo že 7 let in takrat jih je 
opazil samo v Ameriki, danes pa so 
že v Italiji, Angliji in na Nizozemskem. 
Marko Grešak nam je med pripove-
dovanjem o tej inovativni napravi 
zaupal, da se je pri razvoju naprave 
obrnil na Biotehniško fakulteto Uni-
verze v Ljubljani in na Kmetijski inštitut 
Slovenije: »Z oddelkom za kmetijsko 
tehniko, ki ga vodi prof. dr. Rajko 
Bernik, sodelujemo že od prvega 
prototipa. Kasneje smo se povezali 
tudi s Kmetijskim inštitutom Slovenije, 
ki pa napravo uporabljajo pri zati-
ranju krompirjeve cime ter hkrati ra-
ziskujejo in primerjajo vplive in učinke 
glede na zatiranje s fitofarmacevts-
kimi sredstvi.«

Inovator kmetijskih strojev razloži: 
»Ta ekološko sprejemljivejša metoda 
temelji na uničenju celic rastline, ki jih 
onesposobi do takšne mere, da se 
prekine zmožnost izvajanja  fotosin-
teze.« Utemelji, da to ne pomeni, da 
moramo rastlino žgati, da zogleni: 

»Rastlina mora biti izpostavljena pla-
menu le delček sekunde, in sicer le 
toliko, da se  voda v celici upari. To 
lahko preverimo tako, da rastlino 
stisnemo s  prstoma. Če se na rastlini 
pozna prstni odtis, je cilj dosežen, saj 
so celice uničene.  Rastlina mora 
biti večja od plevela ali trave, ki jo 
zatiramo.  Manjši, kot je plevel, bolj 
je ta metoda učinkovita,« še pri-
pomni. »Plevel med vrstami kulturne 
rastline uničujemo z zaščitno ko-
moro, ki sajeno rastlino v vrstah ščiti 
pred temperaturno 
preobremenitvijo. 
Z vožnjo med vrsta-
mi, podobno kot 
pri okopalniku, se 
rastlina ščiti, med-
vrstni prostor pa se 
zatira s plamenom. 
Te metode ne mo-
remo uporabljati v 
žitih oziroma je up-
orabna le tam, kjer 
imamo kulturne ras-
tline sajene v vrstah 
(koruza, krompir, 
zelje, zelenjava ...),« 
brez oklevanja izda slabost te kmeti-
jske naprave.

Projekt so predstavili na kmetijsko-
živalskem sejmu AGRA leta 2008 v 
Gornji Radgoni na Slovenskem foru-
mu inovacij leta 2010. Najosnovnejša 
ecobrena, širine 1,5 m s komoro za 
totalno zatiranje, stane od 5000 ev-
rov naprej, kar je za povprečnega 
slovenskega kmeta velik finančni 
zalogaj. »Cena škropiv v zadnjih letih 
raste, saj so škropiva ekološko ne-
sprejemljiva in zahteve do škropiv 
so vedno ostrejše«, je prepričan za-
govornik ekološko naravnanega 
kmetijskega stroja. Doda še, da se 
škropiva dražijo, zato je cenovno 
sprejemljivejša ecobrena, hkrati pa 

ta niso več tako up-
orabna: »Pri tem 
se določene sub-
stance v škropivih 
prepoveduje jo , 
zato so škropiva 
manj učinkovita. 
Pri zatiranju 
krompirjeve cime 
je škropivo po 
hektarju že precej 
dražje. Prav tako je 
pri predelavi zele-
njave termična 
metoda že precej 
cenejša.« Prizna, 

da se pri koruzi še vedno najde po-
ceni škropivo, ki je cenejše od zati-
ranja s plinom. 

»Natančnih podatkov o sproščanju 
plinov med procesom sežiganja ni-
mam«, pravi oče ecobrene. Da nam 
naslednjo primerjavo s škropljenjem 
s pesticidi, kjer na prvi pogled izpus-
tov toplogrednih plinov ni. Opozori 
nas, da moramo zato gledati celo-
ten proces od izdelave škropiva do 
porabe na njivi: »Pri tem moramo 

seštevati izpuste pri proizvodnji, ki 
jih tovarna koncentrirano izpušča v 
ozračje, izdelava embalaže (plas-
tenke, vrečke, ...). Medtem ko pri 
zatiranju plevela s plinom izpustimo 
CO2 v zrak direktno na njivi in še to 
zelo enakomerno porazdeljeno – 
v naravi, kjer je CO2 potreben za 
proizvodnjo kisika. Tudi izgorevanje 
plina je najčistejše od vseh fosilnih 
goriv. Torej celotna bilanca izpustov 
pri termični metodi in fitofarmacev-
tskih sredstvih je bolj v korist termični 
metodi.«

Marko Grešak nam s svojo 
optimistično naravnanostjo potrdi, 
da je skrb za okolje danes izredne-
ga pomena. Človek, ki zatira plevel 
s termično metodo, ni izpostavljen 
nobenim škodljivim vplivom, saj ne 
potrebuje posebnih zaščitnih sred-
stev. Žuželke, ki letajo s cveta na 
cvet, niso izpostavljene nevarnostim 
zastrupitve. Z žganjem zatiramo tudi 
zajedavce in škodljivce, ki so na ste-
blu rastline.  Odmrli plevel predstav-
lja gnojilo rastlinam, ki jih gojimo. In 
ravno ta metoda zatiranja plevela je 
neškodljiv vpliv na okolje, človeka in 
živali. 

Lastnik podjetja Mobilis, Mar-
ko Grešak, je konec septem-
bra v domačem Turju prip-
ravil predstavitev inovativne 
naprave za ekološko zatiranja 
plevela, imenovano Ecobrena. 
Termično zatiranje plevela v 
poljedelstvu naj bi pripomo-
glo k varstvu okolja glede na 
prekomerno uporabo fito-
farmacevtskih sredstev v polje-
delstvu. 

Tadej Kralj
Foto: Marko Grešak

Prikaz  termičnega zatiranja plevela v praksi

Naprava v delovanju, kjer je učinek viden že  takoj
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IZLETI IN KAM POTUJEJO HRASTNIČANI

HRASTOV POHOD: 
Kopitnik (914m)
Vrh, ki vas bo očaral!

Kopitnik ne spada na 
območje hrastniške občine, 
a je lahko dostopen in ga 
Hrastničani zaradi idilične 
narave in drugih kvalitet po-
gosto obiščemo. Prepaden 
vrh tvori približno 90 metrov 
visoka pečina v obliki kopita 
in po njem je ta planota tudi 
poimenovana. Kopitnik je 
pravi raj za športnike in lju-
bitelje narave, na njem za-
dihamo pravi gorski zrak in 
začutimo pravo gorsko idilo. 
Na Kopitnik se lahko podamo 
peš, s kolesom, ali pa z avto-
mobilom ter z njega poleti-
mo z jadralnim padalom. V 
gozdovih, ki obdajajo vrh, 
poleti rastejo ogromne gobe 

– marele. Zanimiv podatek pa je 
tudi to, da je zgoraj omenjene 
pečine pred leti opazil Franček 
Knez, vrhunski alpinist svetovne-
ga formata, znan predvsem po 
neverjetnem številu preplezanih 
smeri (več kot 5000). V steni pod 
vrhom je preplezal nekaj izmed 
svojih prvih smeri, ki jih plezalci 
obiskujejo še danes.  Koča na 
Kopitniku stoji nekaj sto metrov 
pod vrhom na idilični gozdni jasi. 
Oskrbuje jo PD Rimske Toplice, 
odprta je ob sobotah, nedeljah 
in praznikih.

Izhodišče:
Markacijam začnemo slediti na 
Marnem. Sledimo cesti, ki pelje 
proti Turju in Goram.

Opis poti:
Cesta nas vodi v gozd, kjer bomo na 
levi strani opazili smerokaz in markaci-
je, ki nas popeljejo na gozdno pot. 
Ta se strmo vzpne, nato pa spet 
pripelje na cesto. Tej sledimo mimo 
velikega, na žalost opuščenega sad-
ovnjaka, tik pod vasjo Turje. Desno se 
odcepi cesta na Kovk, mi pa gremo 
naravnost ter ne levi strani tik pod 
robom gozda poiščemo stezico, ki 
je nekakšna bližnjica, in seka strm 
odsek ceste. Bližnjice je konec že po 

nekaj minutah in spet se znajdemo 
na cesti, ki ji sledimo skozi vas Turje, 
dokler ne pridemo do križišča Kopit-
nik—Gore in nadaljujemo naravnost 
proti Kopitniku. Že po nekaj metrih 
nas markacije usmerijo desno na 
gozdno pot. Sledi vzpon skozi slikoviti 
gozd in naprej po travnati planoti do 
vodnjaka, kjer se lahko odžejamo. 
Oznake nas nato usmerijo proti levi 
in v manj kot pol ure prispemo do 
koče na Kopitniku. Če nadaljujemo 

proti vrhu, gremo pri parkirišču nad 
kočo naravnost po cesti (označeno). 
Od tod imamo do vrha približno 20 
minut zmerne hoje. Najprej sledimo 
gozdni cesti, ki se konča pri pravljični 
počitniški hiši. Nadaljujemo naravnost 
skozi vse bolj gost smrekov gozd in ko 
spet dosežemo čistino, imamo vrh 
tako rekoč že na dlani. Zadnjih nekaj 
metrov, ko se vzpnemo na “kopito,” 
je strmih in malce prepadnih. Zato 
nam bo v pomoč jeklenica, ki je 
napeljana po vzoru visokogorskih 
poti. Vrh je zelo razgleden s pogle-
dom na Savinjo, Veliko Kozje in nap-
rej proti Dolenjski. Pogled na sever 
nam na žalost zakriva gozd, zato se 
ga moramo naužiti, tik preden nas 
pot popelje s planote na južno stran 
Kopitnika. Tam pogledi v lepem vre-
menu sežejo vse do visokogorja. Na 
samem vrhu je tudi posoda z vpisno 
knjigo in z žigom.

Sestop:
Če imamo na Marnem parkiran 
avto, se moramo vrniti po poti vzpo-
na, lahko pa nadaljujemo proti Go-
ram in naprej do izhodišča. Možno 
pa je sestopiti tudi v Zidani Most ali 
Rimske Toplice.

Nevarnosti:
Na vrhu moramo biti pazljivi in odgo-
vorni, v toplih mesecih tudi pozorni 
na kače. Ob grmenju nikar na vrh, 
saj se jeklenica ob udaru strele spre-
meni v pravi strelovod. 

Čas hoje:
Približno uro in pol.Sebastjan Leskovšek

GOSPODARSTVO

Ugasnila proizvodnja svetil 
Sijaj, nekoč eno najbolj pre-
poznavnih podjetij v našem pros-
toru, je 10. oktobra razglasil stečaj. 
Izvozno naravnanemu podjetju raz-
mere že nekaj časa niso bile nak-
lonjene. Podjetje z več kot 60-letno 

tradicijo - ustanovljeno je bilo kot 
Elektrotehnična delavnica, v Sijaj pa 
so se preimenovali leta 1961 - je še 
dobrih deset let nazaj skupaj z agen-
cijskimi delavci zaposlovalo 112 ljudi. 
Na koncu jih je ostalo le še 37. Število 

zaposlenih so ves čas zmanjševali z 
upokojevanjem, nepodaljševanjem 
pogodb za določen čas, pa tudi z 
odpuščanji.

Začetki krize
Kdaj se je v Sijaju dokončno zalo-
milo? Sindikalist, Edvard Koritnik, ki je 
bil v podjetju zaposlen od leta 1999 
kot komercialist za maloprodajo in 
objekte, funkcijo predsednika sindi-
kata pa je prevzel dobrih deset let 
kasneje, nam je pojasnil: »Situacija je 
bila do pred štirih let solidna, saj smo 
poslovali dobro, leta 2010 pa so se 
začele težave. Prvi šok smo doživeli v 
prisilni poravnani z Merkurjem. Merkur 
nam je bil dolžan 140 tisoč evrov, a 
je prišlo do prisilne poravnave, od 
katere bomo sedaj dobili le 50 tisoč 
evrov in to v petih letih. Torej 10 tisoč 
evrov na leto, kar pa vemo, koliko je 
to – nič. Drugi razlog za propad pa so 
preprosto razmere v Sloveniji. Bili smo 
zelo odvisni od gradbene dejavnosti, 
a ker so vsi večji gradbinci šli v stečaj, 
ni več novih gradenj, posledično pa 
se je zmanjšala naša prodaja.«

Krizni menedžer Krajnc 
Ko je bilo podjetje že v krizi, je dot-
edanjega direktorja Matjaža Val-
lanta zamenjal krizni menedžer Re-
nato Krajnc. Krajnc, sicer nekdanji 
predsednik uprave Prevent Globala, 
je ob prevzemu ocenil, da ima pod-
jetje dobre možnosti za preživetje, 
zato je kupil tudi 26-odstotni delež 
podjetja. S prihodom Krajnca so se 
začeli obračati predvsem na ruski 
trg, na katerem so kar dve leti in-
tenzivno delovali. »Posel se je začel 
odvijati, saj smo zgradili dva hotela, 
tretji pa je bil v načrtih, ampak nam 
je zmanjkalo časa … no, denarja 
oziroma obratnih sredstev. Postopek 
se je enostavno prepočasi odvijal,« 
pove Koritnik. 

Po njegovih besedah je Krajnc vses-
kozi dejansko verjel v uspeh Sijaja. 
Januarja lansko leto je tako za odo-
britev kredita zastavil celo lastno 
premoženje – svojo hišo. Iz začetnih 
26 % je bil na koncu tudi 95-odstotni 
lastnik podjetja. Koritnik obrazloži: 
»Nihče ni pričakoval, da se bodo 
posli v Rusiji tako zavlekli. Težave 
nastopijo, če si vezan na gradbince, 
gradbena dela pa se prestavijo za 
dva, tri mesce ali včasih celo za pol 

leta. Pol leta je veliko, medtem ko je 
določen načrt proizvodnje. Za zad-
njo gradnjo hotela v Sočiju je bila 
planirana dobava v sredini marca. 
Nazadnje pa so se gradbena dela 
tako zamaknila, da smo dobavl-
jali šele avgusta. Proizvodnja je bila 
načrtovana za januar, februar in na 
začetku marca, nato pa nenado-
ma ostaneš brez dveh mesecev 
načrtovane proizvodnje.« Krajnc naj 
bi se trudil obdržati delovna mesta, 
a enostavno ni šlo. Denarja je zmanj-
kalo.

Ignoranca države
Sijaj je imel delo zagotovljeno, a jim 
je zaradi vseh zamud pri gradnjah 
zmanjkalo sredstev za proizvodnjo. 
Na pomoč jim je priskočila občina 
in s skupnimi močmi so poskušali na-
jti sredstva. »Direktor se je skupaj z 
županom Miranom Jeričem in našo 
računovodkinjo konec julija obrnil na 
Ministrstvo za gospodarstvo, kjer so 
zaprosili za 200 tisoč evrov pomoči. 
Rečeno je bilo, da sredstev ni, a da 
bi se sredstva iz nekaterih skladov la-
hko dobila, zato smo prošnjo oddali,« 
razloži Koritnik. Vsi papirji so bili nemu-
doma oddani, ministrstvo pa si je vze-
lo kar mesec in pol časa za odgovor. 
Na koncu je bila prošnja zavrnjena z 
obrazložitvijo, da je sredstev v skladu 
zmanjkalo. »Mi bi s polovico tega de-
narja lahko pokrili plače, polovica 
pa bi šla za obratna sredstva, za 
poplačila dobaviteljem, za nabavo 
materiala in za izdelavo artiklov. Teh 
dvesto tisoč evrov bi država v štirih 
mesecih  dobila nazaj s prispevki, a 
očitno je bolje dati 300 tisoč za so-
cialne transferje – za nadomestila 
na zavodu. Tako je v tej naši državi,« 
zaključi Koritnik.

Začetek stečaja
Delavci so zadnjo plačo dobili le-
tos maja. Člani kolegija so se že 
pred tem prostovoljno odpovedali 
eni plači, da je podjetje imelo sred-
stva za poplačilo materiala dobavi-
teljem, da je lahko podjetje poslova-
lo naprej. Že od leta 2011 delavci 
niso dobili izplačanih vseh regresov, 
a so se temu celo prostovoljno 

odpovedali, saj so se zavedali razmer 
in dejstva, da se v podjetju vsi trudijo 
za preživetje.  Za razliko od delavcev 
pa se svojemu delu ni odpovedala 
država. Koritnik pove: »Ko je prišel čas 
za plačilo davka, je država zahteva-
la plačilo, v nasprotnem primeru so 
zablokirali račune tudi dan pred 
plačo, pa čeprav je to pomenilo, 
da bodo delavci ostali brez plačila. 
Določene prispevke se je sicer la-
hko plačalo na obroke, a zelo malo. 
Saj vsi vemo, da je treba plačati, a 
je vseeno potrebna neka meja ra-
zumevanja.« Septembra je podjetje 
imelo blokirana že oba računa.

Predlog stečaja so podali trije delav-
ci, direktor ni ugovarjal. In od 10. 
oktobra je podjetje Sijaj uradno v 
stečaju, vsi zaposleni pa na Zavodu 
za zaposlovanje. Za stečajnega up-
ravitelja je bil določen Tomaž Kos, 
upniki pa lahko svoje terjatve prijavi-
jo do 10. januarja prihodnje leto.

Pomoč delavcem
Potem, ko delavci že nekaj mesecev 
niso prejeli plač, so sedaj ostali še 
brez službe. Sindikat se je takoj odzval 
in preko Karitasa uredil prve pakete 
pomoči. Nemudoma se je odzvala 
tudi Občina Hrastnik in s pomočjo 
Rdečega križa Hrastnik zagotovila 
pomoč. Belinda Ladiha, ki je vodstvo  
Rdečega križa Hrastnik prevzela letos 
maja, pove: »Zaradi težke situacije, v 
kateri so se znašli delavci Sijaja, nas 
je občina prosila za pomoč. V okviru 
občine so bila dana in zagotovljena 
sredstva, iz katerih smo nabavili preh-
ranske in higienske izdelke za tiste, ki 
so to pomoč potrebovali. Sredstva 
smo izčrpali, vendar bomo nekaj 
namenskih sredstev v prihodnosti še 
posredovali. Nekaj denarja je še os-
talo in ti ljudje bodo našo pomoč še 
potrebovali.« Za pomoč delavcem 
Sijaja bodo člani društva Rast name-
nili tudi zbrana sredstva njihove tradi-
cionalne decembrske dobrodelne 
dražbe.

Mateja Jecl
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Katarske dežele južne Francije
Ni preveč znano, da je bila celot-
na južna Francija kulturno povsem 
prežeta s katarji, krščansko versko 
ločino, ki je pred dobrimi 800 leti v 
nekaj desetletjih povsem izginila. S 
kruto pomočjo Rima in Pariza. Katarji 
so gojili svojevrstno obliko krščanstva, 
katerega osrednji nauk je bil, da je 
človek kot posameznik božji tem-
pelj. Ime katarji izvira iz grške besede 
katharsis, kar pomeni čist. Za svojo 
čistost pa so plačali visoko ceno. In 
danes ni od njih ostalo praktično no-
benih materialnih sledi. Nekoliko skri-
to so prisotni le v trubadurski liriki 13. 
stoletja, v pokrajini in atmosferi južne 
Francije. To naju je z ženo še najbolj 
vleklo tja.

Provansa, Languedoc, Roussilion so 
dežele, ki jih je najboljše spoznati z 
lastnim prevozom. Če se z avtom 
odpravite zgodaj zjutraj, boste ob 
normalnem prometu čez Italijo že 
zvečer na obrobju Provanse. Številni 
popotniki se odločijo za kampe. In 
ni težko razumeti, zakaj. So namreč 
izjemno urejeni z gosto posajenimi 
drevesi in cenovno precej ugodni. Z 
Routardovim priročnikom francoskih 
kampov, ki izide vsako leto in ga 
dobite za 10 evrov, pa tudi točno 
veste, kaj lahko v kampih pričakujete 
in za kolikšno vsoto. 

Majhne vasi in trgi imajo večinoma 
slikovit srednjeveški pečat. Ni bilo red-
ko, da sva naletela na kateri lokalni 
praznik, bolšji sejem ali tržnico bližnjih 
pridelovalcev in rokodelcev. Na ta 
način sva hitro odkrila aromatične 
lokalne sire, olive in francosko vinsko 
kapljico. Vino je tudi tam nepogrešljiv 
sopotnik v družbi. Sicer v sredn-
jih količinah, predvsem ob hrani, a 
skoraj vedno. Tam sva odkrila rozeje, 

ki pri nas veljajo za bolj »tako-
tako«, v južni Franciji pa so do-
bri in zelo pogosti. Dobila sva 
tudi ekološko pridelana in to za 
povsem običajno ceno. Čutni 
vtisi in zrak teh malih kamnitih 
vasic, obdanih z mediteran-
ske naravo, vas ne bodo več 
spustili med trume turistov na 
Azurni obali, v Monako, Nico ali 
kaj podobnega. Ali pa vsaj bolj 
redko. Sama sva si jih ogledala 
bolj ali manj zato, da sva se 
prepričala, da to res ni to. 
Rajši sva se držala pestrega za-
ledja. Precej časa sva namenila 
ogledu sakralne kulturne dediščine. 
Kar jo je pač po uničevalnem noren-
ju v času francoske revolucije ostalo. 
Če si človek vzame čas, je lahko 
presenečen nad mojstrstvom kipar-
skih in arhitekturnih umetnin, recimo, 
v samostanu Moissac, Senanque ali 
v Santa Maria de Ripoll. Najbolj pa 
sva bila presenečena, ko sva zgodaj 
zjutraj, še pred sončnim vzhodom, 
obiskala od vsega oddaljeno sa-
mostansko cerkev Saint Guilhem le 
Desert iz 11. stoletja. V vasi in okolici 
ni bilo videti nikogar, vse negibno in 
tiho. Nekaj minut po tistem, ko sva v 
popolni tišini vstopila v na videz praz-
no, povsem temno cerkev, kjer razen 
treh ozkih lin ni oken, je v prostoru 
naenkrat zadonelo koralno petje 
menihov. Jutranja molitev je imela 
na naju res učinek.

Glasbe sva bila deležna še v eni 
»podeželski« katedrali: St. Bertarnd 
de Comminges tik pod Pireneji, 
kjer sva naključno prišla ravno pred 
začetkom Bachovega orgelskega 
koncerta. Sicer ne veliko katedralo, 
znano po izklesanem križnem hod-
niku iz 11. stoletja, so v celoti izpolnili 
domačini. Razen naju na koncertu 
praktično ni bilo tujcev. Začudena 
nad kulturnim udejstvovanjem 
podeželanov sva se predala orglam 
… Vse dokler se ni začel poja-
vljati zelo čuden smrad. Malce 
sva gledala okrog, kaj bi to bilo. 
Tudi drugi so se obračali okrog 
in čudili. No, moje čudenje je 
trajalo, dokler nisem povonjal 
svoje nove usnjene torbe … 
Bila je še tako zelo nova, da je 
v danih okoliščinah iz usnja še 
– kaj vem kaj – hlapelo … Kupil 
sem jo nekaj ur prej na bližnjem 
sejmu od prodajalca, ki mi je 
garantiral, da je niso delali otro-
ci v Maroku. Najbrž res ne, a 
smrdela je še nekaj dni. Vonjav 
pa sem nas med koncertom 

odrešil tako, da sem na tiho vstal in 
svojo torbo odložil v najbolj oddaljen 
kot cerkve. Izrečenih pritožb ni bilo.

Ker so nama všeč pastelne 
provansalske barve, sva se ustavila 
tudi v regionalnem naravnem parku 
Luberon, kjer je veliko nahajališče 
okre, naravnega mineralnega pig-
menta. Zemlja je tam živordeče, 

oranžne in rumene barve. Urejena 
pešpot vas vodi po pokrajini, ki se 
zdi, da je iz kakšne pisane otroške 
ilustracije. Intenzivna rdeča barva z 
bujnim zelenim rastjem in modro mo-
drim nebom deluje res pravljično. 

Francozi so do popotnikov prijazni in 
zdi se, da vse bolj govorijo tuje jezike. 
Lahko se vam pa še vedno zgodi, da 
boste v turistični pisarni naleteli na 
osebje, ki zna le francosko. Zanimivo 
je dejstvo, da francoščina ni izvorni 
jezik južne Francije. To je namreč 
okcitanščina. Tudi zahodni deli Italije 
in vhodni deli Španije so govorili ta 
romanski jezik, ki ga v Franciji danes 
govori in uporablja »le« slaba dva 
milijona ljudi. Leta 1920 jih je bilo še 
12 milijonov. Francoski nacionalizem 
je opravil svoje in še danes se borijo, 
da bi plemenit jezik v regiji uvedli v 
šolah in priznali enakovrednost do 

francoščine.

N e u r a d n o 
glavno mesto 
o k c i t a n s k e 
kulture pa 
je Carcas-
sonne. S svojo 
m a r k a n t -
no silhueto 

srednjeveškega obzidja in s številnimi 
stolpi je gotovo izjemno odkritje 
vsakega popotnika. Sredi vinorod-
nega okoliša se za velikim obzidjem 
skrivajo ozke ulice in vtis je, kot da 
srednji vek tu še ni minil. Izjema so 
seveda trgovine in številne skupine 
turistov. Če se kdaj znajdete tam, je 
vsekakor nujno, da prespite za ob-
zidjem v samem starem jedru. Ob-
staja dokaj ugoden hostel in zvečer 
ali zgodaj zjutraj se boste lahko sami 
sprehajali po zavitih in skrivnostnih uli-
cah, ki se pogosto končajo z odpr-
timi razgledi z obzidja.
Od Carcassonna ni daleč do številnih 
impozantnih gradov, postavljenih na 

konice strmih 
hribov, kjer so 
se skrivali zad-
nji katarji. Na-
jbolj poznan 
med temi 
gradovi je 
gotovo Mont-
segur, zadnji 
znani sedež 
katarov, ki ga 
je leta 1244 
osvojila kar 
10000 glava 
vojska. Več 
kot 200 zadn-

jih katarskih duhovnikov, 
ki se niso dotikali orožja, 
je bilo sežganih na skup-
ni grmadi. Če bi zanikali 
svoj svetovni nazor, bi bili 
osvobojeni, vendar tega 
niso storili. 
Najbolj »vratolomen« pa 
je katarski grad Peyrep-
ertuse, ki leži blizu sredo-
zemske obale in Pirene-
jev. Na vrhu si lahko ob 
lepem vremenu dvakrat 
dnevno ogledate tudi 
spektakel z ujedami. Na 
gradu imajo namreč velike sove, so-
kole in celo orle, ki vam pod budnim 
očesom »ptičarjev« strmoglavljajo 
in letajo dobesedno tik nad glavo. 
O p a z o v a n j e , 
kako velike 
ujede lovijo v 
zraku, je vred-
no polurnega 
strmega vzpona 
na grad. Tudi 
če je več kot 35 
stopinj. Midva 
sva jih med vz-
ponom namerila 
vsaj toliko.

Kot vzdržljiva 
planinca pa sva 
se lotila tudi pi-
renejskega vršaca Pic du Canigou. 
Zaradi dramatične lokacije blizu 
obale je 2785 metrov visoka gora 
dolgo veljala za najvišji vrh Pirenejev. 
To sicer ni, je pa gotovo med lepšimi. 
Kljub temu da se do izhodišča pride 
le ob določenih urah – cesta, ki vozi 
do tja je izjemno ozka, – je pešpot 
urejena. Ni pretirano varovana, 
ampak za previdnega pohodnika 
odlična. Kljub znani gori sredi sezone 
ni bilo nikakršne gneče. Narava je 
posebna, nekaj časa gozdnata, po-
tem pa jo zamenja bogata gorska 
flora, polna drobnih rož. Pokrajina pa 
je posuta z modrimi jezeri in čredami 
haflingerjev, prijaznih konj, ki se pro-
sto pasejo po velikih travnikih. Na-
jino celodnevno turo je spremljalo 
lepo sončno vreme in razgled z vrha 
Canigoua je bil res veličasten. Še tol-
iko boljše pa je bilo, ko sva si ob kon-
cu sestopa namočila noge v hladno 
jezero.

Med gorskimi posebnostmi sva v cen-
tralnih Pirenejih našla tudi ogromno 
skalno steno – Cirque de Gavarnie. 
Pred potovanjem nisva vedela za-
njo. Sredi narodnega parka globoko 
v verigi gora se dviguje polkrožna 
kamnita stena z 2 kilometra dolgim 
premerom. Nekakšen kamniti amfite-
ater se od vznožja vzpenja navpično 

v višino dobrih 1500 m in doseže tudi 
3 km nadmorske višine. V steni je več 
slapov, med drugim tudi ogromen 
slap, ki ima padec kar 422 m in velja 
za enega večjih v Evropi. Od zadnje 

vasi je Gavar-
nie oddaljena 
dobri dve 
urici hoda po 
pravljični dolini 
med vrhovi in 
oblaki. Ta en-
kraten dan se 
je zame pre-
vesil v malce 
manj enkratno 
noč, saj sem 
jo prebedel 
z bolečinami 
v trebuhu in s 
slabostjo. Od 

takrat naprej ne jem več postrvi v 
hribih. Čeprav okusna, je bila tista 
moja postrv očitno pokvarjena.

To so tisti mali poprovi drobci, da 
je na potovanju vse skupaj bolj za-
nimivo. Si rečem danes. Na srečo 
pa se nama ni pokvaril najin prastari 
francoz, Renault 19, ki je zdržal več 
kot 5000 kilometrov s hudo visokimi 
temperaturami, z ostrimi pirenejskimi 
zavoji in s pospeški vseh vrst, ne da bi 
kdaj koli na potovanju odprl pokrov 
motorja. Slava mu!

Obzidje srednjeveškega mesteca Carcassonne

Rdeča okra v pokrajini Luberon

Ostanki katarskega gradu Peyrepertuse na 
skalnatih vrhovih

Visoko ob osvajanju 
pirenejskega Pic de 
Canigou Pirenejska stena Cirque de Gavarnie

Cistercijanski samostan Senanque iz 12. st. 

Nenavaden portal ro-
manskega samostana v 
Moissacu

Konji ob pešpoti na Pic de Canigou

 Vaška tržnica v južni Franciji

Davorin Peršič
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Tokrat me je zanimalo kaj so včasih, 
recimo več kot pol stoletja nazaj, jed-
li Hrastničani ob božično-novoletnih 
praznikih, zato sem malce pokraml-
jala z najbližjimi sosedi starejše gene-
racije. Silva Obermajer je stara 82 let, 
svoje otroštvo in mladost je preživela 
v steklarski koloniji. V družini so bili štirje 
otroci. Na Sveti večer so postavili v 
sobi naravno smreko, ki je segala od 
tal pa do vrha. Okrasili so jo z doma 
pečenimi piškoti, orehi zavitimi v zlat 
papir, bomboni, malimi jabolki ter 
pravimi svečami. Na božični dan so 
običajno jedli pečenega purana, 
»restan« krompir, juho skuhano iz os-
tankov purana (drobovina), zelen-
jave in domačih rezancev, kruh 
pečen v krušni peči, solato in potice 

(orehovo, makovo, rožičevo). Pili so 
domači čaj (šipek, črni trn). Ta večer 
so otroci dobili tudi darila. Silva se 
spominja, da je pri osmih letih dobi-
la svojo prvo veliko punčko. Mama 
je zanjo sešila oblekico, teta pa ji 
je »skvačkala« copatke in ovratnik. 
Njen brat je dobil smuči in to je bilo 
za tisti čas redka posebnost, saj jih 
je imel le malokdo! Za Novo leto je 
igrala Steklarska godba, ki je imela 
povorko od steklarne do »Riklovega 
mostu«. Silva pravi, da so bili takrat 
težki časi, ampak se je imela vseeno 
lepo, saj je bila kot pravi: »mati dobra 
gospodinja, oče dober gospodar«.

Olga Vrbnik danes šteje 72 let. Ro-
jena je bila v steklarski koloniji in tam 
tudi živela dobršen del življenja. Iz 
otroštva se spominja praznovanja 
božično-novoletnih praznikov skupaj 
s sosedi, ki so bili muzikanti (družina 
Percelj). Vsakdo iz družine je igral na 
en inštrument, ostali so peli. Otroci 

so dobili darila, 
običajno novo 
obleko, jopič, 
čevlje, nogavice, dekleta igračo 
punčko. Prav tako kot pri Silvi so tudi 
v njeni družini na Sveti večer postavili 
naravno smreko in imeli podoben 
jedilnik. Za novoletne praznike so pri-
pravili sarmo, pečenko, krompirjeve 
cmoke, pražen krompir, kislo zelje, 
praženo sveže zelje, potico, piškote 
in kifeljce. Pomembno je bilo, kar 
verjetno velja še dandanes, da se za 
božične praznike je perjad – puran, 
petelin, gos, raca, za novo leto pa 
svinjina - prinaša srečo, z rilcem rine 
naprej. Olga svoje pripovedovanje 
zaključi z naslednjimi mislimi: »Mi smo 
skromen živel, pa smo se boljš mel!«.

Morda boste želeli svoj praznični 
meni popestriti in ga pripraviti malce 
drugače. Za vas sem pripravila re-
cepte, ki mi jih je zaupala Olga Vrb-
nik. 

PRAZNIČNA POJEDINA

Pečenka

Krompirjevi svaljki

Priprava: 
Krompir olupimo, operemo, 
narežemo in skuhamo v slani 
vodi. Odcejen in ohlajen krompir 
pretlačimo, dodamo košček ma-

sla, jajci, moko in ščepec soli. Nar-
edimo gladko krompirjevo testo in 
ga razvaljamo. Zrežemo ga na dva 
do tri prste dolga kose ter z rokami 
oblikujemo podolgovate svaljke. 

Nato jih skuhamo v slanem kropu 
(20 min.), odcedimo in zabelimo z 
pečenkinem sokom.

Sveže praženo zelje

Sestavine:
½ sveže zeljne glave
mast ali olje
1 žlička moke
čebula
peteršilj
kumina, poper
sol, vegeta 

Priprava: 
Zelje očistimo in narežemo na sred-
nje velike kocke. Čebulo nasekljamo 
in prepražimo, da zarumeni. Zelje 
kuhamo v slanem kropu 3 minute in 
ga nato odcedimo. Zatem zelje po-
solimo, začinimo z poprom, kumino, 
peteršiljem in vegeto ter ga stre-
semo na čebulo. Vse skupaj dušimo 
približno 20 minut, nato potresemo 1 

žličko moke in zalijemo z nekaj mrzle 
vode ter takoj dobro premešamo. 
Vse skupaj še kuhamo 10 minut. 

Serviramo tako, da damo na krožnik 
kos pečenke, krompirjeve svaljke ter 
praženo zelje! Dober tek!  

Sestavine:
svinjsko pleče brez kosti
čebula, strok česna
olje ali svinjska mast
sol
po želji še druge 
začimbe

Priprava: 
Poseljeno meso damo v 
pekač, nanj damo na-
rezano čebulo in česen 
in ga damo v peč na 
180 ºC za približno 1 
uro. Med peko meso 

večkrat obrnemo in 
polijemo z omako, ki je 
nastala ob peki. Meso 
lahko tudi prebodemo, 
da bo pečenka bolj 
sočna.

Sestavine:
4 krompirji

moka
maslo

2 jajci
sol

Irena Rebov

NAGRADNA KRIŽANKA

Rešitev nove nagradne križanke napišite na dopisnico in s svojimi podatki 
(ime, priimek, naslov, telefon) do 31. januarja 2014 pošljite na naslov:

Mladinski center Hrastnik
Ulica prvoborcev 1a
1430 Hrastnik

Tokrat bomo izžrebali nagrajenca, 
ki bo lahko izbiral med USB ključem in knjigo.

Težje besede:
ABNAKI, EGGE, KTITOR, PETANKA, STOPNIK

Med prejetimi pravilnimi rešitvami smo 
izžrebali srečnega nagrajenca nagradne 

križanke iz četrte številke:
 

Stanislava Knez



Sobota, 21. 12 .2013 
od 10.00 do 19.00
Hrastniška tržnica in 
Mladinski center Hrastnk

Razstavljavci iz vse Slovenije
Darilna, umetniška in rokodelska ponudba
Domače in tuje kulinarične specialitete
kuhano vino, čaj in hrastova kava
Igra in glasba
Žonglerji, metalci ognja in mažoretke
Brezplačne otroške delavnice čez cel dan
Program na: www.mch.si


