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Slovarja slovenskega knjižnega jezika 
ne berem prav pogosto – mogoče 
bi ga moral bolj – vendar sem prav 
tam pri izrazu revir naletel na nasled-
nji opis: »črni revirji: rudarski kraji Tr-
bovlje, Zagorje, Hrastnik.« Malce sem 
bil začuden, a stvar je jasna. Revir je 
kraj, kjer se pridobiva premog. In pre-
mog je črne barve. Od tod torej ime 
za Zasavje v slovarju: črni revirji. 

V rajnki Jugi bi bilo seveda malce 
hecno, da bi se ponos napredka, 
menda najbogatejši del države, kjer 
so zgradili dimnik, ki je višji od Eifflove-
ga stolpa, imenoval črni revirji. Komu 
bi prišlo na misel, da gre za nekakšen 
reakcionarno-klerikalni element, 
morda celo za jedro italijanskih 
črnosrajčnikov. No, v skladu z barv-
no revolucijo so se ti kraji povsem 
preimenovali v rdeče revirje. Pri tem 
gre verjeti, da je bila uporaba izraza 
rdečih revirji sicer prisotna že prej in 
se je povezovala s socialnimi upori 
oz. rudarskimi stavkami.

Od kar pomnim, smo govorili: rdeči 
revirji. Tudi danes ni kaj drugače, 
čeprav razen spominov na Jugo ni 
ostalo kaj dosti, in čeprav večjih stavk 
v Zasavju že dolgo ni, in smo najbrž 
doživeli zadnjo rudarsko. Vsaj upamo 
lahko, da je tako. Rdeče revirje je na 
provokativno-duhovit način osvetlil 
tudi Laibach s svojo prvo predstavo 
v osemdesetih, ki je nosila naslov 

»Red District«, rdeči revirji, ki pa moč-
no spominja na »red light district«, 
kar v angleščini pomeni območje, 
kjer poteka prostitucija. Predstavo 
so prepovedali pred izvedbo. A za-
kaj sploh rdeča? Najbrž zato, ker je 
to barva, ki je sama po sebi aktivna, 
ki združuje in je spodbudna. Človek 
je ob pogledu na rdečo barvo spod-
bujen … Povsem nekaj drugega je 
recimo modra, hladna z učinkom 
miru itd. Stavke ali socialne revolu-
cije z modrimi zastavami bi bile prav 
smešne.

V tujini obstajajo celo barvne tera-
pije, na katerih bolnike za odmerjen 
čas zaprejo v enobarvno komoro in 
barva ima svoj učinek … V tem prim-
eru terapevtski učinek. Človeško telo 
začne delovati hitreje pod vplivom 
rdeče, pod vplivom modre pa se 
umiri. Črna barva je seveda žalna, 
pa tudi barva skromnosti … Gre za 
barvo, kjer ni barv, je le tema … Tako 
je s črno in podobno je z belo.

Kakšno barvo kažejo revirji danes? 
Če se odmaknemo stran od družbe-
ne situacije? Postajajo zeleni. Res, da 
je tu pomlad, a sive je na splošno vse 
manj. Seveda gre zahvala predv-
sem naravi in vsem pobudam, ki 
skrbijo zanjo in za naše zdravje. Sava 
ima barvo, veliko se nas spomni, ko 
Sava ni imela barve … Vse manj je 
sive tudi zato, ker je vse manj indus-

trije. Žal to pomeni tudi manj dela. 
Le drobec manj kot 19 % nezapos-
lenost s trendom rasti za Hrastnik ne 
obeta nič dobrega. Pomoči države, 
širše družbe, so pričele curljati. Učin-
ke bomo videli. Zorijo tudi alterna-
tivni pogledi, nove civilne pobude 
in premisleki ... Mimogrede: če želite 
biti v trendu, začnite urejati svoj vrt ali 
vsaj cvetlično-vrtni lonček. Izobrazite 
se o ekološki hrani. Ne gre za prestiž, 
gre za osnovno zdravje.

Na posvetu o razvoju Hrastnika v 
naslednjih letih je bilo govora o tem, 
da če želimo spremembe v dobro, 
mora najprej priti do spremembe v 
dobro v glavah. In to je najtežja st-
var. To ni proces, ki bo jutri zaključen. 
Govorimo o generacijah. V svojem 
bistvu bodo rdeči revirji v prihodno-
sti morali postati širši, bolj raznovrstni 
in raznobarvni. Tako posameznik kot 
družba sta optimalna takrat, ko ima-
mo celo paleto med črno in belo. 
Rdeča za pomoč, modra za premis-
lek, zelena za naravo, rumena za 
veselje itd. Vztrajanje v enobarvju je 
vztrajanje v enoumju. Paziti je potreb-
no le, da revirji ne bodo potrošniško 
kičasti, ampak da se bodo barve v 
lepih odtenkih prelivale iz ene v dru-
go. Kot v naravi. Lep začetek pisane 
pomladi!

Davorin Peršič
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»Človek mora biti rudar po srcu, to 
je nekaj, kar je prirojeno!« 

udarski ‘štrajk’ na začetku 
marca je bil dogodek, ki ga 
bo Zasavje še dolgo pomni-

lo. Je bilo težko sprejeti odločitev o 
stavki v jami?

Niti ne. Mi smo se zbrali že februarja, 
ker plač ni bilo, presežni delavci, ki so 
že decembra zapustili rudnik, pa še 
niso dobili odpravnine. Odločili smo 
se, da moramo nekaj ukreniti. Orga-
nizirali smo stavkovni odbor, zapisali 
stavkovne zahteve in najprej na-
povedali samo opozorilno osemurno 
stavko 3. marca. Tega dne ni nihče 
prišel do nas in nas vprašal, zakaj ne 
delamo ali če smo sploh kaj naredili. 
Skratka, učinka ni bilo.

Dogovorjeni smo bili, da če naše 
stavkovne zahteve  po opozorilni 
stavki ne bodo uslišane, bomo stavko 
zaostrili. Ampak smo bili že vnaprej 
dogovorjeni, kam gremo? V jamo! 
Za koliko časa? Do smrti! In smo šli.

Prvi dan je bilo vse v redu. Vzdušje je 
bilo super, nobenih težav ni bilo. Ena 
partija fantov je, recimo, igrala karte 
19 ur skupaj. Ampak potem me je pa 
že začelo skrbeti. S Tonijem (Lisec, 
predsednik stavkovnega odbora, 
op.) sva se v torek zvečer pogovar-
jala in sem ga vprašal: »Toni, kako 
bova naredila, da bodo vsi živi prišli 
ven?« Tam me je pa že malo ... Pe-
tinštirideset let so stari. V teh letih se 
že pojavljajo kakšne srčne kapi, po-

trebujejo zdravila za sladkorno, pritisk 
... Vendar prej na to nisem pomislil. 
Če gremo vsak dan za osem ur v 
jamo, bomo pa tudi en dan zdržali. 
Odločitev za v jamo je bila enostav-
na: gremo noter, da naredimo red!

Ste si predstavljali, da bo ‘štrajk’ do-
bil takšne razsežnosti? 

Mi smo to lepo sprejeli. Mislil sem, 
da bomo šli v jamo za en 
dan. Tistega desetega 
zjutraj sem si mislil: »Saj bo 
ob desetih tako ‘colen-
ga’ nakazana in bomo 
šli ven.« Nisem si mislil, da 
me bodo vlekli ven. 

Kako komentirate nega-
tivne odzive na stavko? 
Kljub temu da ste ime-
li na splošno podporo 
Zasavcev, je bilo slišati 
tudi kritiko na vaš račun.

Vmes vsega nismo 
spremljali, tako ali tako 
nismo mogli, če smo bili 
spodaj. Jaz sem o tem 
bral potem, ko sem prišel 
domov. Negativce ima-
mo na vsakem koraku, v 
vsakem pogledu. Neka- 
teri gledajo negativno na 
stvari, pa ni važno, kje se 
to dogaja. Življenje me je 
naučilo, da gre to skozi 

eno uho noter, skozi drugega pa 
ven. Enostavno mi ne seže do srca. 
Bolj me ganejo zadeve, ki jih slišim 
od ljudi, ki so drugače razmišljali pred 
stavko. So ljudje, ki so pred stavko 
govorili: »Stavkajmo, stavkajmo,« po-
tem jih pa v jamo ni bilo. Z njimi sem 
jaz zaključil. Tudi direktor bi se lahko 
odločil in stavkal z nami, pa se ni.

Mislite, da je pri izpolnjevanju zahtev 
pomagalo, da je prišla predsednica 
vlade k vam v jamo?

Seveda je pomagalo. Naslednji 
dan so bile takoj nakazane plače, 
odpravnine za presežne delavce, 
ki so šli z rudnika decembra, ter do-
bili zagotovila. Saj drugače ne bi šli 
iz jame. Direktorjeva zagotovila niso 
več držala. On je obljubljal od okto-
bra do februarja. Njemu ne verjeme-

mo več. Sicer pa mu tudi država ne, 
saj je predsednica vlade, Bratuško-
va, po pogajanjih z nami določila 
predstavnika SOD-a, ki ga sedaj na-
dzira na vseh pogajanjih.

Kaj rudarji menite o očitkih, da se je 
denar, ki je bil namenjen zapiranju, 
ukradel?

To je tista zadeva, ki rudarjev ni nikoli 
zanimala. Rudar je dobil osemnajste-
ga plačo, ni bila slaba, ni bila najbol-
jša, ampak bila je – redna, ostalo ga 
ni zanimalo. Sedaj, ko pa denarja ni 
niti za osnovne stvari in ko ga ni niti 
za tisto, kar si je država izmislila in kar 
je določila z zakonom, pa ljudi za- 
nima. In ugotavljam, da se čedalje 
bolj razpredajo niti. Sedaj se že pošil-
jajo anonimke in obljubljajo hišne 
preiskave. Medtem ko se prej nikoli 
ni govorilo o tem. Jaz pet let nazaj 
nisem nikoli slišal, da bi imeli 180 mili-
jonov, ki smo jih zapravili. ‘Knapi’ so 
občutljivi, ko nekdo reče, kako da jih 
prej ni zanimalo za te milijone. Am-
pak tega denarja mi nismo videli. 
Poniknil je, preden je prišel do nas.

Kaj bi pa vi naredili z jamami po 
zaprtju rudnika?

Jaz bi jih spravil v muzejsko dejavnost. 

Vsaj ta zvezni rov, ki je v višini Save 
in je star že več kot 150 let. Trdno je 
zgrajen. Če se v 150 letih ni ničesar 
zgodilo, se tudi sedaj ne bo podrl. Tu 
bi se lahko še nekaj zaposlitev našlo. 
Če bi me kdo vprašal, sem tudi za 
to, da se termoelektrarna obdrži in 
se izkopava še naprej. Če se najde 

tuji vlagatelj, ki bi v to vložil, ne vem, 
zakaj še mi ne bi vložili in imeli nekaj 
dobička od tega. Če ga nekdo drug 
vidi, ga lahko tudi mi. 

Bi bili rudarji pripravljeni pomagati 
pri turistični dejavnosti kot strokovni 
sodelavci?

Seveda bi. Za plačo 
bi danes marsikaj 
naredili. Delovnih 
mest ni. Jaz mislim, 
da bi se v tem lah-
ko marsikdo našel. 
Mogoče najmlajši, 
ki imajo še veliko 
delovnih let pred 
sabo. Za njih je res vprašanje, kako 
bo.

Med marčevsko stavko se je veliko 
poudarjalo tovarištvo med rudarji. 
Kaj po vašem mnenju rudarje tako 
povezuje? Tudi upokojeni rudarji so 
vas prišli podpirat pred jamo ...

… in  hoteli zraven v jamo. Stavkovna 
straža jim je komaj preprečila vstop. 
Hoteli so bežati v jamo, da bi prišli po 
skrivnih poteh do nas in sedeli z nami.
Jaz mislim, da ta težka dela v jami  
zelo združujejo. Vidim pa po značajih 
in morda mi bo kdo od njih zameril 

za tako izjavo, ampak ... trdi ljudje – 
močni, robustni, ‘houdrasti’ – »izgle-
dajo  na zunaj«. Po drugi strani se pa 
še tako mehka srca s ‘knapovskimi’ 
ne morejo primerjati.

Do stavke smo gledali eden na dru-
gega kot na konkurente. Kdo bi 
koga izrinil, da bi sam dlje ostal v rud-
niku. Ko pa se je stavka začela, so ti 
postali prijatelji ... Enostavno niso več 
razmišljali o tem, kdo bo šel. Spoznali 
smo, da za nikogar ni več prostora.

Znano je, da je rudarsko delo težko, 
nevarno in neprijetno. Kljub temu se 
je v boljših časih v naših krajih veliko 
moških prostovoljno odločalo za ta 
poklic. Zakaj mislite, da je tako?

Mogoče bi se, če bi preverili v 
kadrovski strukturi, izkazalo, da je bilo 
v rudniku ogromno ljudi zaposlenih, 
ampak mnogo jih je rudnik tudi za-
pustilo. Ker jaz mislim, da moraš ime-
ti za poklic rudarja nekaj v sebi. Da 
zdržiš in ti je to všeč. Nekateri so prišli, 
opravili zdravniški pregled, se zapos-
lili – mogoče zdržali samo dve uri, en 
dan, en mesec, mogoče eno leto – 
vzeli delovno knjigo in se niso več vr-
nili ... So pa taki, in tudi zase lahko to 
trdim, da če ne bomo prisiljeni oditi, 
ne bomo rudnika nikoli zapustili. Pa 
ne da mi je všeč; delo je naporno, 
umazano, ne govoriva o nobeni lep-
oti, ampak nekaj je, kar te vleče.

Zase težko rečem, kaj bi bilo. Mene 
je vleklo sem. Bom povedal čisto po 
resnici. Dalo se je ‘fejst’ in ogromno 
ter težko delati, dalo pa se je tudi 
malo ‘palamuditi’. Bili so lepi ‘šihti’, 

pa tudi neznos-
ni, vendar je bilo 
takšnih malo. 
Človek mora biti 
rudar po srcu, to je 
nekaj, kar je priro-
jeno. 

Kaj je bil za vas 
poglavitni de-

javnik, da ste se odločili za delo v 
rudarstvu?

Predvsem je bil povod denar, 
bodočnost poklica. Za zasavske 
razmere je bila dobra plača, ogrom-
no ljudi se je takrat zaposlovalo na 
rudniku. Ni se še vedelo, da se bo za-
piral, saj se je ta postopek začel kas-
neje. Dovolj je bilo za vse. Spomnim 
se svojih prvih ‘šihtov’, vsak petek je 
bilo nekaj – poračun, del regresa, ki 
še ni bil izplačan. Plače so bile ‘zi-
her’, pa vedno je bilo še nekaj de-
narja zraven. Moja plača je, recimo, 
dvakrat presegala očetovo, pa je bil 

Tovarištvo, ki se je tako močno iz-
ražalo med marčevsko stavko v 
naših krajih, je ganilo marsikoga.  
Rudnik se zapira, ‘knapi’ pa ga ne 
bodo zapustili brez tistega, kar jim 
je država z zakonom zagotovila in 

obljubila. O stavki, o Perkmandeljcu, 
pa tudi o prihodnosti rudnika smo se 
pogovarjali s Stanetom Rožancem, 
podpredsednikom stavkovnega 
odbora hrastniških rudarjev. 

INTERVJU INTERVJU

R

»Toni, kako bova nare-
dila, da bodo vsi živi 
prišli ven?«

“Delo je naporno, 
umazano, ne govo-
riva o nobeni lepoti, 
ampak nekaj je, kar 
te vleče.”
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OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

obratovodja v strojni tovarni. 

Bi še enkrat izbrali svoj poklic, če bi 
se še enkrat odločali?

Glede na to, da sem v tem času 
dosegel že določeno izobrazbo, ne 
vem, če bi še šel v jamo. Mogoče bi 
si iskal malo višji položaj, sicer pa mi-
slim, da bi šel še enkrat v rudarstvo. 

Kako pa ste kaj sprejeli Perkmandel-
jca?

Perkmandeljc ... To sicer ne obstaja 
in je izmišljen lik. Je pa tako, da je ru-
darski poklic poklic težkega črnega 
humorja. Res težkega. Tega ljudje 
v steklarnah in drugih tovarnah ne 
bodo razumeli. Ko prideš v jamo, 
vsem zaupaš. Potem pa se malo 
norčujejo. In bolj kot si ženeš k srcu, 
raje te imajo. Jaz se nisem veliko 
obremenjeval. 

Rudarji so bili tudi kdaj malo ‘žleht’, 
radi so ponagajali in krivdo zvali-
li na Perkmandeljca. Ko si nekje v 
jami pustil suknjič, te je lahko potem 
čakala skozi rokav napeljana debe-
la veriga, tako da je v jami nisi mogel 
sneti. Tisto 10-kilogramsko zadevo si 
moral nesti s seboj iz jame, da so ti jo 
v delavnici potem prerezali. To je bilo 
tako, hudomušno, in temu smo rekli 
Perkmandeljc.

So šle potegavščine na račun Perk-
mandeljca kdaj čez mejo?

Meni se niti ni zgodilo kaj hujšega. So 
pa bili ljudje zato prijavljeni tudi na 
disciplinsko komisijo. Fantom gredo 

vse lumparije po glavi. V 
skupni kopalnici je nekoč 
nekdo prinesel hiperman-
gan, ki se sicer v raztopini 
uporablja za razkužilo, in 
ga potrosil po ‘kumara-
tih’. Dokler je bilo suho, 
ni bilo hudega, ko pa se 
je omočilo, je bilo po ko-
palnici vse vijolično. Hkra-
ti hipermangan v nekon-
centrirani obliki na koži 
grdo reagira. Vsi so bili 
mehurjasti in zato sta šla 
dva zaradi tega na disci-
plinsko.

Še nepriljubljene vodje so 
si privoščili. Enemu so v 
steklenico z vodo nastavi-
li trikloretilen. Ko je vodo 
popil, so ga komaj rešili. 
Še danes se ne ve, kdo 
mu je to nastavil. 

Nekomu so v banano, ki 
jo je imel za malico, nas-
tavili debelo 
žico, tako da 
si je zlomil zob, 
ko je ugriznil 
vanjo.  Reveža 
so prisilili, da 
je moral zara-
di tega po  
umetni zob. 
Kakšen črn hu-
mor je to, a ne?

Takih vrst anekdot med stavko ni 
bilo. Bolj pozitivne, čustvene.  Pred 
jamo so zbirali podporna pisma. Ko 
smo jih dobili, smo si naredili zjutraj in 

popoldne neka-
kšen obred. 
Eden od naših 
‘štajgerjev’ je 
malo interpre-
ta in zato nam 
je ta pisma bral 
prav on. Stopil je 
na mizo, mi pa 

smo potihnili in poslušali. Zelo čustve-
no je bilo. To so jokali kot sedemletne 
deklice, sploh ko so slišali, da je pod 
pismom podpisan njihov otrok.

Katero pismo se je vam najbolj 
vtisnilo v spomin?

Bila je risbica, na kateri je bilo 
vse črno – črne čelade, vse 
črno. Ampak iz tega  vidim, 
kako črnogledo je risal ta 
otrok. Ni videl dobrega v tej 
stavki. Že tak majhen ‘picek’ 
je vedel, da ni nekega vesel-
ja. Sicer pa je bilo podpornih 
pisem ogromno in pol jih 
sploh nismo uspeli prebrati. 
Smo pa vse shranili za brošuro 
in DVD, ki ga pripravljamo o 
stavki. Tam bodo imena vseh, 
ki so stavkali in tistih, ki se za-
njo niso odločili. Takih je bilo 
čez 60. In te ljudi smo malo 
izločili, vsaj jaz. 

INTERVJU

Špela Planinc
Foto: Andrej Zdovc

“Zelo čustveno je bilo. To 
so jokali kot sedemletne 
deklice, sploh ko so slišali, 
da je pod pismom pod-
pisan njihov otrok.”

Pripravlja Jani Medvešek

ZAČELA SE BO ENERGETSKA 
SANACIJA ŠOLE

Občina Hrastnik je na javnem razpi-
su izbrala ponudnika za energetsko 
sanacijo Osnovne šole narodnega 

heroja Rajka Hrastnik. Izolacijo fasa-
de in stropov, zamenjavo stavbne-
ga pohištva ter prenovo toplotne 

postaje bo prevzelo 
podjetje AJM okna – 
vrata – senčila d. o. o. 
V teh dneh bo potekala 
uvedba v delo, določil 
se bo tudi natančni 

terminski načrt del in potrebne prila-
goditve pouka na šoli. Z rebalansom 
proračuna je občina zagotovila 
denar tudi za zamenjavo strehe na 
osnovni šoli, ki se bo izvajala hkrati z 
energetsko sanacijo.

EKO SKLAD
Tudi letos 
je Eko sk-
lad razpisal 
poziv za 

nepovratne finančne spodbude 
občanom za nove naložbe rabe 
obnovljivih virov energije in večje 
energijske učinkovitosti stanovanjskih 
stavb. Občina Hrastnik spada med 
območja s sprejetim načrtom za iz-
boljšanje kakovosti zraka, zato so 
občani naše občine upravičeni do 
višje spodbude (do 50 % priznanih 
stroškov naložbe, vendar ne več, kot 
je za vsak ukrep določeno v absolut-
nem znesku) za nekatere ukrepe pri 
obnovi stavb.

Med upravičene naložbe tako spa-

da: vgradnja toplotne črpalke, kjer 
ni predviden drug prednostni način 
ogrevanja, priključitev na daljinsko 
ogrevanje na lesno biomaso, vgrad-
nja energijsko učinkovitega lesene-
ga zunanjega stavbnega pohištva v 
starejši stanovanjski stavbi, toplotna 
izolacija fasade starejše stanovan-
jske stavbe, toplotna izolacija stre-
he ali stropa proti neogrevanemu 
prostoru v starejši stanovanjski stavbi, 
vgradnja prezračevanja z vračan-
jem toplote odpadnega zraka, ce-
lovita obnova starejše stanovanjske 
stavbe.

Občina Hrastnik se je pritožila na 
določene ukrepe, saj niso v skladu 
s smernicami, ki so jih z ministrstvom 

uskladili pri sprejemanju odloka o 
izboljšanju kakovosti zraka. Občina 
ima za velik del poseljenega ob-
močja določeno prioritetno rabo 
zemeljskega plina in daljinskega 
toplovodnega ogrevanja, zato po 
tem razpisu Eko sklada občani, ki 
živijo na tem območju, niso upra-
vičeni do finančne spodbude za 
kurilne naprave na lesno biomaso in 
toplotne črpalke za centralno ogre-
vanje. Območje prioritetne rabe si 
lahko pogledate na Prostorskem in-
formacijskem sistemu (PISO) Občine 
Hrastnik, več informacij o nepovrat-
nih spodbudah pa najdete na www.
ekosklad.si.

FITNES NA PROSTEM

Občina Hrastnik bo v športnem 
parku na Logu namestila naprave 
za fitnes na prostem. V tem trenutku 
poteka zbiranje ponudb za najbolj 
optimalno izvedbo. Župan Občine 
Hrastnik Miran Jerič je povedal, da 

so o ureditvi dodatne rekreacijske 
infrastrukture razmišljali že dlje časa, 
saj je oblikovanje privlačnega okolja 
za bivanje vseh generacij ter skrb za 
zdravo življenje in urejanje prostora 
med prednostnimi usmeritvami raz-
voja občine.

»Trend vadbe na prostem je v po-
rastu, poleg tega pa si ljudje vedno 

težje privoščijo plačljive oblike vad-
be,« je dejal župan in dodal, da se 
na Občini Hrastnik dobro zavedajo, 
da šport in gibanje pomenita boljše 
zdravje in splošen dvig kakovosti živl-
jenja. »Našim občanom želimo nuditi 
takšno okolje, v katerem bodo lahko, 
tako mladi kot tudi starejši, razvijali 
svoje potenciale, se družili in gradili 
samozavest.«

VARNOST NA CESTAH

Policijska postaja Hrastnik je v letu 
2013 obravnavala 2.111 kršitev pred-
pisov, ki urejajo področje prometa, 
kar je za 15 odstotkov več kot leto 

prej, je razvidno iz poročila, ki ga 
je komandir Zoran Obrez pred-
stavil 20. marca na 27. redni seji 
Občinskega sveta. Na srečo pa 
so obravnavali samo 43 prometnih 

nesreč, kar je za več kot 40 odstot-
kov manj kot v letu 2012.  

V eni od prometnih nesreč je ena 
oseba umrla, v ostalih pa je bilo 14 
ljudi lažje telesno poškodovanih. 
Najpogostejši vzroki prometnih nes-
reč so bili neupoštevanje prednos-
ti, nepravilna stran oz. smer vožnje, 
neustrezna varnostna razdalja ter 
neprilagojena hitrost. 
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POGLEDIOBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

UREJANJE MESTNEGA 
JEDRA SE NADALJUJE

Lokalna cesta na relaci-
ji Sijaj—Abeceda bo zara-
di urejanja mestnega jedra 
Hrastnik Log—Montigny zapr-
ta do 30. julija. Prometni režim 
je urejen s semaforji in se bo 
prilagajal posamezni grad-
beni fazi.
Direktor občinske uprave 
Janez Kraner je pojasnil, da 
se trenutno na tem odseku 
gradi pilotna stena za sta-
bilizacijo ceste, v katero se 

vgrajuje tudi vsa po-
trebna infrastruktu-
ra. Uredil se bo tudi 
pločnik za pešce. 

Projekt urejanja 
mestnega jedra 

(Log–Montigny), za katerega 
je občina Hrastnik na razpisu 
prejela nekaj več kot 750 ti-
soč evrov evropskih sredstev, 
je podjetje AGM Nemec 
začelo izvajati konec julija 
lansko leto. Poleg bistveno 
izboljšane prometne varnosti 
prinaša tudi ureditev površin 
za parkiranje, hortikulturno 
ureditev, namestitev klopi in 
urejanje zelenih površin.

POROČILO OBČINSKEGA REDARSTVA
Število kršitev 
glede na-
p a č n e g a 
p a r k i r a n j a 
v letu 2013 
je ostalo približno enako kot v letu 
2012. Redarji so napisali 63 plačilnih 
nalogov in izrekli 36 opozoril, je raz-
vidno iz poročila o delu    Medobčin-
skega inšpektorata in redarstva 
(MIR) za Zasavje za lansko leto, ki 
ga je na marčevski seji občinskega 

sveta predstavil vodja MIR Sebastjan 
Zmrzljak.

V največ primerih je prišlo do parkiran-
ja v neskladju s talnimi označbami, 
pogoste pa so tudi kršitve prepove-
di parkiranja na mestu za invalide, 

čemur ob redarskem nadzoru 
posvečajo posebno pozornost. 
Največ prekrškov je bilo na lo-
kaciji Novi dom, sledi Cesta 1. 
maja ter Novi Log. Redarji so 

obravnavali nekaj kršitev občinskih 
odlokov. V večini primerov je šlo za 
odlaganje smeti, embalaže, teh-
ničnih predmetov, zaraščene žive 
meje in drugega grmičevja, ki je 
zmanjševalo preglednost cest ali ovi-
ralo promet.

POOSTREN NADZOR 
NAD VODENJEM PSOV

Občinski re-
darji Me-
dobčinskega 
inšpektorata 
in redarstva 
Zasavje bodo 
v okviru svojih pristojnosti  še do 25. 
aprila opravljali poostren nadzor nad 
vodenjem psov na javnih površinah 

na območju 
občin Hrastnik, 
Trbovlje in  Za-
gorje ob Savi. 

Po občin-
skem odloku je na javnih površinah 
prepovedano voditi živali brez po-
vodca, jih puščati brez ustreznega 

nadzora ter pse ali druge domače 
živali kopati v fontanah. V primerih 
onesnaženja javnih površin z žival-
skimi iztrebki morajo lastniki oziroma 
vodniki živali iztrebke na primeren 
način takoj odstraniti.

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti 
občine. V Hrastniku ga sestavlja 20 svetnikov iz sedmih različnih strank in list. Vsem 
dvajsetim so zastavljena enaka vprašanja s štirih pomembnih področij, zanima pa 

nas njihovo videnje problema in rešitve.

SVETNIKI SE PREDSTAVIJO

1. Področje: kakovost bivanja

Ocenil bi, da je Hrastnik povprečna 
slovenska občina. Tako kot po drugih 
nam manj znanih krajih tudi tukaj 
okolica skriva svoje lepote, ki so do 
danes znane domačinom in čakajo, 
da jih odkrijejo tudi drugi. 

Glede zdravstva je dobro poskr-
bljeno, pri tem pa je težko sprejeti, 
da finančne zmožnosti občine in 
države diktirajo organiziranost služb. 
Vsekakor je dejstvo, da je bilo za z 
zdravstvenim domom in banko na 
Dolu pred časom za krajane bolje 
poskrbljeno. Občina ima seveda 
svoje pristojnosti, kot tudi občinski 
svet, a te ne sežejo do lastnikov kor-
poracij, ki se odločajo po svoje.

2. Področje: mladi

Mladi so veliko pridobili z Mladinskim 
centrom. Imajo prostor za dejavnos-
ti. Za druge oblike so se organizirali 
samostojno v študentskih in drugih 
skupinah. Ob tem verjamem, da lah-
ko ustvarjalno preživljajo svoj prosti 
čas.

Vse drugače pa je seveda, ko govor-
imo o zaposlitvi. Podjetja so v času re-
cesije glede zaposlovanja in poskuša-
jo prav nasprotno. Zmanjšati število 
zaposelnih, znižati stroške.        Verjam-
em, da se bo trend glede na to, da 
je kriza končana, obrnil.     Pričakovati 
je, da bodo večja podjetja ponovno 

zaposlova-
la, a seveda to ne pomeni 
vsesplošnega uspeha. Mladi morajo 
najti svojo priložnost v svojih idejah in 
se podati na pot uresničitve le-teh. 
Spoznati je potrebno, da za lastni us-
peh niso odgovorni drugi. 

3. Področje: gospodarstvo

Občina je v sodelovanju s širšo 
javnostjo pripravila Razvojni načrt. 
Vse, kar je bilo ugotovljeno in 
opaženo, je zajeto v tem dokumen-
tu. Ob tem je seveda tudi proračun 
pripravljen za podporo izrednih pozi-
tivnih dogodkov. Ker sem sam pod-
jetnik, verjamem, da je podjetništvo 
tisto, kar lahko takoj prinese delovna 
mesta in pa seveda daje 
priložnost rasti v prihod-
nosti. Podjetniki moramo 
pri tem odigrati svojo vlo-
go in podpreti novonas-
tale ideje in mlada jedra. 
Naše izkušnje, podatki, 
svetovanja, ki bi jih lahko 
nesebično delili ..., lahko 
pospešijo razvoj mlade-
ga jedra.

Pomagajo lahko tudi raz-
pisane spodbude gosp-
odarstva. Namen spod-
bu je odpiranje novih 
delovnih mest. Kar dosti 
je očitkov, da so razpisno 
dokumentacijo pripravili 
slabo in nadvse bom ra-

zočaran, če bo po tolikih neumnostih 
tudi tokrat denar poniknil neznano 
kam ali za povsem nesmotrne na-
mene.

4. Področje: primer dobre in slabe 
prakse 

Dvoje se mi zdi nadvse spodbudno. 
Kljub slabi situaciji občina ni odstopi-
la od nobenih socialnih transferjev, 
kar je nadvse pozitivno in pa nizka 
zadolženost občine. Prvo, kar je pri 
tem pozitivno,  pa je, da nihče ne 
prelaga bremen finančnih dolgov 
na zanamce, drugo, kar je pri tem 
pomembno pa je, da se ob tem    de-
jstvu občina še vedno lahko  zadolži 
do zakonsko predpisane meje. Ob 
dobrem projektu, dobri priliki za vla-
ganje tako ostaja možnost dodatne 
zadolžitve. Glede zadolžitev sem 
sam zelo konzervativen, obstajajo pa 
projekti, ki lahko pomenijo preskok in 
se je zanje vredno zadolžiti.   

Andrej
Orožen

datum rojstva: 
23. 8. 1966

stranka/lista: 
LDS

mandat: 
1. mandat

UKREPI RAZVOJNE PODPORE
Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo je v drugi polovici marca 
končno objavilo Javni razpis za sofi-
nanciranje začetnih investicij pod-
jetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delov-
na mesta na območju občin Hrastnik, 
Radeče in Trbovlje (HRT). Rok za 
oddajo dokumentacije je 28. april 
2014. Gre za prvega izmed predvid-
enih razpisov za sofinanciranje pod-
jetij, ki jih je vlada s sklepom lanskega 
julija predvidela med ukrepi razvojne 
podpore za problemsko območje z 
visoko brezposelnostjo. Okvirna viši-
na razpisanih sredstev za leto 2014 
znaša 1.500.000 evrov, za leto 2015 
pa 1.428.985 evrov.

Upravičeni stroški po tem razpisu 
so nakup strojev in opreme, nakup 
nematerialnih naložb, ki pomeni-
jo prenos tehnologije, gradbena in 
obrtniška dela in nakup objektov in 

zemljišč. Podrobnosti o razpisu na-
jdete na spletni strani ministrstva, 
povezava je objavljena tudi na splet-
ni strani občine. Tam najdete tudi 
zbrane podatke o drugih programih 
za delodajalce in iskalce zaposlitve, 
ki potekajo na območju HRT. Pro-
gram “Zaposli.me” denimo ponu-
ja delodajalcem subvencijo v višini 
5000 evrov za zaposlitev brezposelne 
osebe. Z “delovnim preizkusom za 
mlade” preizkusite znanja, veščine, 
navade in spretnosti na konkretnem 
delovnem mestu pri delodajalcu. 
“Usposabljanje na delovnem mestu” 
pa nudi povračilo stroškov usposa-
bljanja za brezposelne, ki so najmanj 
3 mesece prijavljeni pri Zavodu za 

zaposlovanje.

Kot del ukrepov raz-
vojne podpore se 
šteje tudi nadaljevan-

je projekta Podjetno v svet podjet-
ništva, ki je v drugem tednu aprila 
stekel po vseh slovenskih regijah. 
Namenjen je spodbujanju podjet-
ništva med mladimi in njihovemu 
zaposlovanju.V primerjavi z lanskim 
letom so tri bistvene novosti. Prva je 
povečanje števila udeležencev iz 
250 na 360 udeležencev. Naslednja 
je skrajšanje usposabljanja iz petih 
na štiri mesece. Tretja sprememba 
pa je, da bodo imela podjetja, ki jih 
bodo udeleženci ustanovili v šestih 
mesecih po zaključenem usposa-
bljanju, možnost pridobiti nagrado v 
višini 3500 evrov. 



KUD Svoboda z dobrodelno predstavo
KULTURA

Gledališka skupina KUD Svoboda 
z Dola pri Hrastniku je v soboto, 29. 
marca, v kinodvorani na Dolu že pe-
tič uspešno odigrala komedijo avtor-
ja Vinka Möderndorferja, Mama je 
umrla dvakrat. »Tokrat smo igrali z 
namenom, da pomagamo       hu-
manitarni medicinski odpravi v 
Zambijo. Z vstopnino smo zbrali 
350 evrov,« so povedali. »Gredo tri 
medicinske sestre in tri zdravnice. 
Ena od udeleženk je tudi Hrastničan-

ka, Veronika Kreže, ki prek študents-
kega servisa dela v domu starejših. 
Odhod načrtujejo na velikonočni 
ponedeljek ...«

Obiskovalci so navdušeno spremljali 
peripetije okoli oporoke Amalije Drek-
sler, ki je kar dvakrat odigrala svojo 
smrt in mešala štrene z oporoko med 
užaloščenimi sorodniki. Še bolj pa so 
navdušili nastopajoči, ki so suvereno 
odigrali svoje vloge. Režiser Mile Pla-

huta je imel srečno roko z izbiro vlog 
za posamezne igralce, saj so se vsem 
po vrsti odlično prilegale. Seveda pa 
je odigrala svoje tudi kilometrina, saj 
tako zahtevnega in obsežnega teks-
ta ne more odigrati vsaka gledališka 
skupina. Zato so jim krajani, ki jim je 
za kulturo na vasi mar, za predanost 
in zavzetost zelo hvaležni. Predsednik 
ZKD Hrastnik Jure Bantan jim je ob tej 
priložnosti tudi čestital.

Posamezne vloge so odirali: Marja 
Hafner, Marko Žagar, Lara Jerkovič, 
Jure Aškerc, Barbara Kontrec, Aleksej 
Klemen, Sabina Klemen, Maja Pušnik 
Masel in Mile Plahuta. Za scenografijo 
in kostumografijo so poskrbeli posa-
mezni člani, obleke pa je sešila Zden-
ka Romih. Maskerja sta bila Marko 
Žagar in Barbara Kontrec, za glasbo 
in luč pa je skrbel Dejan Zupanek. Če 
je kdo predstavo zamudil, si jo lahko 
ogleda v naslednjih mesecih, ko jo 
bodo ponovili v Čečah, na Prapret-
nem in v Radečah.

Zlati klavirski duo

10-letna Hana Blagotinšek in 12-let-
na Neža Šmid sta v skupini naj                 
mlajših glasbenikov, kjer je tekmova-
lo 14 klavirskih duetov iz vse Slovenije, 
dosegli tretje in četrto mesto, ki si ga 
po številu točk (97,67) delita z due-
tom iz Glasbene šole Tržič. Kljub temu 
je slovensko-hrvaško-srbska komisija 
nastop označila za najbolj radosten 
in sproščen. To je še posebej razvese-
lilo njuno profesorico Tjašo Šketako, ki 
je dodala, da je igranje z občutkom, 
radostjo in z veseljem bistvenega 
pomena, da učenci začutijo igran-
je inštrumenta. To vsekakor velja za 
nadarjen klavirski duet iz Hrastnika, 
ki dokazuje, kako pomembno je, da 
dobijo mladi možnost in se izkažejo 
pri dejavnostih, ki jih resnično veselijo. 

Včasih je prav neverjetno, koliko tru-
da so pripravljeni vložiti za dosegan-
je ciljev. Kot sta potrdili tudi Hana in 

Neža, je bil urnik 
njunih vaj pred tek-
movanjem resnično 
naporen. Vadili sta 
vsak dan pet ur v 
glasbeni šoli in po-
tem še približno dve 
uri doma. Smeje sta 
dodali, da sta imeli 
velikokrat kosilo kar 
v glasbeni šoli. Po-
trebnih pa je bilo 
tudi nekaj opravičil 
za izostanke od 
pouka. Dekleti se ponosno pohvali-
ta, da to ni vplivalo na njune ocene 
v šoli, hkrati pa so se ob vsem skupaj 
okrepile tudi njune prijateljske vezi. 
Kadar igrata skupaj, zares uživata. 
Klavir pa ni njuna edina strast. Hana 
se rada ukvarja s športom in trenira 
rokomet pri RK Zagorje, medtem ko 
je Neži zelo pri srcu likovna umetnost, 

s katero se želi ukvarjati tudi profesio-
nalno.

Ker je klavir pri mladih na glasbenih 
šolah eden od priljubljenih inštru-
mentov, je konkurenca na tekmo-
vanjih še toliko večja. Tjaša je odkrito 
povedala, da si je vedno želela svo-
je varovance pripeljati do takšnega 
uspeha. Upala je, da ji bo to uspe-

Fanči Moljk

1. Kakovost bivanja

Večina ljudi, ki pridejo prvič v Hrast-
nik, je pozitivno presenečena nad 
urejenostjo našega mesta. Po 
Sloveniji še veljajo klišeji o Zasav-
ju kot zanemarjenem, trenutno 
propadlem industrijskem območju. 
Kakovost bivanja se je v zadnjih le-
tih vidno izboljšala. S plinifikacijo in 
toplotnim ogrevanjem Hrastnika se 
je zmanjšalo število individualnih 
kurišč na trda goriva in posledično 
je zrak precej čistejši kot v preteklih 
letih. Študije analize zemlje so poka-
zale, da je onesnaženost s težkimi 
kovinami povsem primerljiva z ostal-
imi področji v Sloveniji (mene to sicer 
nekoliko preseneča). Med prvimi 
v Sloveniji smo pričeli z ločenim zbi-
ranjem odpadkov, čistilna naprava 
pa omogoča manjše onesnaževan-
je naših voda. Oskrba s kakovostno 
pitno vodo se je z izgradnjo novega 
vodovodnega omrežja zelo izboljša-
la. Vsi ti dejavniki so osnova, ki omo-
goča bivanje v prijetnem okolju.

Na področju socialnega in 
zdravstvenega varstva pa 
se pozna trenutna ekonom-
ska stiska občanov; mnogim 
svojci ne morejo več nuditi 
nastanitve v Domu starejših 
Hrastnik, ki je eden najboljših 
v naši državi. Tudi dostavljan-
je toplega obroka ostarelim 
na dom je za mnoge pre-
drago; občina sicer poma-
ga s subvencijami, vendar 
so stiske občanov še vedno 
velike. Zdravstvena oskrba 
na primarni ravni je glede na 
stanje v Sloveniji zadovoljiva.

K boljši kakovosti bivanja pa lahko 
precej pripomorejo naše bogate 
društvene dejavnosti; vsak občan 
lahko najde dejavnost, s katero si 
olepša preživljanje prostega časa.

Malo je krajev, kjer je praktično na 
enem mestu toliko lepo urejenih 
športnih objektov (plavalni bazen, 
savna, športna igrišča, kegljišče, stre-
lišče, ...). Vtis imam, da se tega pre-
malo zavedamo in da dane možnos-
ti posledično tudi slabše izkoriščamo.
Zaključil bi, da je Hrastnik, kakor tudi 
drugi kraji v občini, prijetno in urejeno 
mesto, NAŠE MESTO.
 
2. Mladi

Gospodarska kriza v svetu in pri nas 

močno 

zaznamuje trenutno življenje v 
našem kraju, to posebno velja za 
mlado populacijo. Zaradi nižjih fi-
nančnih sredstev skrbnikov mladi 
težko dosežejo želeno izobrazbo, 
po končanem šolanju pa nastopi še 
večji problem, tj. kako najti zapos-
litev. V Hrastniku so možnosti precej 
omejene, zato mladi pogosto išče-
jo priložnosti v drugih krajih. Večkrat 
temu sledi tudi emigracija drugam. 
Število zaposlenih (kakor tudi število 
prebivalcev) se zmanjšuje, kar lah-
ko vodi v nekakšen “začaran krog”, 
manj je priliva v občinski proračun 
in s tem tudi možnosti za pomoč. 
Pomembna pridobitev za mlade 
je bil lansko leto odprti Mladinski 

center, kjer imajo priložnost za razvi-
janje novih idej in se lahko tudi dejan-
sko vključujejo v dejavnosti našega 
kraja. Energijo in inovativnost mladih 
potrebuje vsaka razvijajoča se druž-
ba, pri tem pa ji mora pomagati tudi 
širša skupnost. Tega se v naši občini 
zavedamo in pomoč bo v skladu z 
zmožnostmi nudena še naprej.
 
3. Gospodarstvo

Gospodarska situacija je v naši občini 
zelo težka. Po stečaju Sijaja, zapiran-
ju rudnika so tudi nekatera druga 
podjetja na robu preživetja. Vsako 
delovno mesto je dragoceno, brez-
poselnost pa se žal že približuje dvaj-
setim odstotkom. Občina sicer skuša 
pomagati pri zaposlovanju, vendar 

je trenutno težko pridobiti vlagatel-
je, ki bi omogočili zaposlovanje lju-
di (še posebno mladih). Izdelan je 
načrt za gospodarski razvoj Hrastni-
ka v sklopu celotne zasavske regije. 
Menim, da moramo ostati ponos-
ni na našo preteklost, tudi iz nje čr-
pati pozitivne izkušnje, hkrati pa se 
moramo prilagoditi novim zahte-
vam. Priložnosti je veliko, moramo 
jih spoznati in uresničiti. Pri razvoju 
gospodarskih dejavnosti vidim veliko 
še neizkoriščenih potencialov v turiz-
mu; predstavili bi lahko razvoj Zasav-
ja (rudarstvo, steklarstvo, itd.) v obliki 
skupnega muzeja, razvijati moramo 
podeželje z možnostjo kmečkega 
turizma, predstaviti naše naravne    

lepote, ipd. Potrebno pa je 
seveda tudi omogočiti razvoj 
malih podjetij, ki se lahko hi-
tro prilagodijo trgu ter obrtne 
dejavnosti. Veliko bi nam tu 
pomagala tretja razvojna os, 
vendar je le-ta žal začrtana 
šele za bližnjo (upam, da ne 
na daljno) prihodnost.
 
4. Dobra in slaba praksa

Dobrih praks je v naši občini 
precej; kot velik zagovornik 
življenja v zdravem in nar-
avnem okolju menim, da 
je bilo storjeno dobro vse 

tisto, kar sem povedal pri 
opisu kakovosti bivanja. Dobro je 
tudi črpanje evropskih sredstev, ki 
je   omogočilo realizacijo določenih 
projektov. Ta proces še ni zaključen 
in se mora seveda še nadaljevati.

Nekaj slabih praks je povezanih s 
težko situacijo, v kateri se nahajamo 
zadnjih nekaj let. O tem so govorili 
nekateri drugi. Sam bi zaključil, da 
lahko vzamemo krizno situacijo tudi 
kot neke vrste izziv; vsak izmed nas 
se naj po svojih najboljših močeh po-
trudi za lepo sedanjost, ki bo vodila 
tudi v lepšo prihodnost. Jaz vanjo  
verjamem.    

POGLEDI

Boštjan
Zupan

datum rojstva: 
22. 12. 1957

stranka/lista: 
SD

mandat: 
1. mandat

Pripravlja Mateja Jecl

Hana Blagotinšek in Neža Šmid, dobitnici zlatega 
priznanja na državnem prvenstvu mladih glasbe-
nikov v Idriji.
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lo vsaj do upokojitve. Koliko 
talenta, truda, volje in seve-
da tudi sreče je potrebno za 
takšen uspeh, se kot bivša 
tekmovalka dobro zaveda. 
Pred leti je namreč osvojila 
zlato priznanje v kategoriji 
klavirski duo. Na tekmovanju 
se občuti posebna napetost, 
saj se vsi zavedajo, da imajo 
za nastop le eno možnost. 
Prostora za napake ni veliko, 
saj je komisija stroga, a ko-
rektna. Hana in Neža sta na 
tekmovanju ostali mirni in po 
njunih besedah že po prvih 
odigranih notah premagali 
tekmovalno tremo, se spros-
tili in odigrali, tako kot znata. 
Tjaša z nasmehom doda, da 
so po razglasitvi rezultatov vsi 
jokali od sreče. 

Seveda imata učenki in pro-
fesorica zastavljene že nove 

cilje, in sicer mednarodno 
tekmovanje v Udinah, ki bo 
potekalo od 29. maja do 1. 
junija 2014. Vse tri menijo, 
da bo tokrat lažje, saj bosta 
tokrat igrali iste skladbe kot 
v Idriji, tako da bosta prido-
bljeno zanje sedaj le še utrje-
vali. Za konec sta nam Hana 
in Neža zaigrali Ruski ples, ki 
je ena izmed tekmovalnih sk-
ladb. Ob njunem igranju res 
začutimo pravo energijo in 
res je neverjetno, na kako vi-
sokem nivoju je njun nastop, 
čeprav sta komaj najstnici. 
Za to verjamemo, da bosta 
učenki uspešni tudi v prihod-
nje, pri uresničevanju novih 
ciljev pa jima želimo veliko 
sreče.

KULTURA KULTURA

venije, takratni minister za kulturo, 
Sergij Pelhan, in znani slovenski citrar, 
Miha Dovžan, so bili gostje ob 70. 
obletnici delovanja zbora. Leta 2001 
jih je obiskal pisatelj in politik Tone 
Partljič … Ob priložnostnih večerih so 
jih spremljali glasbeni ansambli (an- 
sambel Iskrice iz Laškega, ansam-
bel Toplar, ansambel Hinka Krčka) 
in drugi gostje (Ivica Šerfezi, hrvaški 
kantavtor in pevec zabavne glas-
be, Metka Pirnat, narodno-zabav-
na glasbenica in Hrastničanka, Ag-
nes Kumlanc, zmagovalka odda-je 
Gospodinje pojejo in prav tako 
domačinka, idr.).

Dejstvo je, da pevski zbor nima samo 
odličnih pevcev, ampak tudi izjem-
no dramsko zasedbo. Na letnih kon-
certih presenečajo z veseloigrami, ki 
jih preveva pristna hrastniška bese-
da in govorijo o vsakdanjih zakonskih 

peripetijah (Zakonski jarem, Majhen 
problem, Koline), političnih farsah 
(Stari in mladi politik), splošni lokalni 
problematiki (Po šihtu, Iščem šiht, 
Kako do zdravnika, Pokojnina) in o 
drugih humornih utrinkih vsakdana 
(Problematičen razred). Z vmesnim 

skečem igralsko na-
darjeni pevci up-
rizarjajo duh časa, 
izhajajoč iz aktualnih 
družbenih razmer, s 
pridihom humorja in 
si hkrati prizadevajo 
za ohranjanje nek-
danjih hrastniških 
navad, pri čemer 
uporabljajo na-
rečno govorico. V 
dramski zasedbi jim 
že vsa leta poma-
ga humoristka Joži 
Hriberšek – Joca, 
za scenarije hudo-
mušnih iger pa  v 
zadnjih letih skrbita 
člana Maks Laznik 
in Aleš Laznik. Dol-
goletni član moške-
ga pevskega zbo-
ra, Anton Kastelic, 
s ponosom pritrdi: 
»Po zabavnem re- 
pertoarju je naš zbor 
še posebej znan. 
Radi se pošalimo in 
uprizorimo kakšen 
skeč. Vabijo nas tudi 
na druge prireditve 

po Sloveniji, da kaj zapojemo in da 
za dobro voljo poskrbimo še s ka-
kšnim vicem.« Vsako leto imajo več 
kot 50 nastopov. Lani decembra 
so se udeležili kar dveh odmevnih 
koncertov v Hrastniku. V goste na 
božično novoletni koncert Steklarske 
godbe jih je povabil Jože Rus, skupaj 
s Petrovimi tamburaši pa so priredili 
dobrodelni koncert  Poletni album. 
»Udeležujemo se rojstnodnevnih 
zabav in drugih praznovanj ter 
prireditev, kamor nas pač povabijo,« 
še pove Aleš Laznik.   

Med intenzivnimi vajami nekaj dni 
pred koncertom ob 90. obletnici de-
lovanja zbora najmlajši član le tega 
še odgovori na vprašanje o načrtih 
za prihodnost: »Še naprej se bomo 
trudili in nadaljevali svoje kulturno 
ustvarjanje ter povabili v svoje vrste 
nove moči. Poskusili bomo oživeti 
in ohraniti bogate zbirke pesemskih 
besedil Zvoneta Bidermana, ki so 
nastala izpod peres naših hrastniških 
kulturnikov v okviru glasbene skupine 
Veseli berači, ter jih vplesti v prijetne 
melodije. Čaka nas 40. srečanje 
pevskih zborov v Šentvidu pri Stični, 
kar je hvalevredno za ljubiteljski pev-
ski zbor. Ob letošnjem jubileju se je 
naše društvo pridružilo napredni teh-
nologiji in si ustvarilo še svojo spletno 
stran: www.mopz-hrastnik.si.« 

Moški pevski zbor 
Svoboda Hrastnik 
praznuje 90. obletnico
Nekateri s prizanesljivim 
nasmeškom gledajo 
na ljubiteljsko zborovs-
ko petje, češ da ljudje 
nimajo šolanih glasov. 
Pozabljajo, da imajo ti 
ljudje v sebi nekaj ve-
likega in neizmerljive-
ga – ljubezen do petja. 
Prav zato ljubiteljski zbori 
še vedno živijo. Redki so 
se dvignili do meje, ki 
presega amaterizem. 

Mnogi pevci pa vztra-
jajo z nenehno željo po 
izboljšanju kakovosti 
svojega glasbenega 
ustvarjanja. Z veseljem 
hodijo na vaje in se ve-
selijo koncertov s svojimi 
poslušalci (M. Golec ob 
70. obletnici MoPZ Svo-
boda Hrastnik).

Moški pevski zbor Svoboda 
Hrastnik deluje že vse od 11. 
maja 1924, ko je bil usta-
nov-ljen na občnem zbo-
ru Delavsko-izobraževalne 
zveze Svoboda. Tedaj je štel 
34 članov, njegov prvi zboro- 
vodja pa je bil Alojz Pod-
logar. Nastopali so na vseh 
delavskih prireditvah in mani- 
festacijah, prirejali samosto-
jne koncerte ter na pogrebih 
peli delavske nagrobnice. 
Med vojno so zbor razpustili, 
a od osvoboditve dalje je us- 
tvarjal s še večjim zagonom. 
Poleg narodnih in delavskih 
pesmi so prepevali tudi par-
tizanske. Na tekmovanju ru-
darskih pevskih zborov so 17. 
aprila 1955 pod vodstvom 
Viktorja Malovrha osvojili prvo 
mesto. Leta 1971 so se odz-

vali povabilu pripravljalnega 
odbora za II. kulturno srečan-
je pevskih zborov v Šentvi-
du pri Stični; teh srečanj se 
udeležujejo še danes. Zbor je, 
z vmesnimi prekinitvami, na-
daljeval svoje delo, in sicer v 
obdobju 1976–1978 pod vod-
stvom Milene Slokan ter leta 
1979 pod vodstvom Adolfa 
Dragarja. Po krajšem premo-
ru je začel ponovno delo-
vati leta 1981, ko je njegovo 
vodenje prevzel Viljem Alt, ki 
je bil zborovodja vse do leta 
1987. Sledil mu je Melhior Her-
cog, nato pa je pevce vse od 
leta 1992 do leta 2005 sprem-
ljal profesor Vanjo Tomc (iz 
zbornika ob 70. obletnici 
MoPZ Svoboda Hrastnik).

Od zadnjega velikega jubileja je 
minilo deset let in v teh dneh MoPZ 
Svoboda Hrastnik praznuje 90 let de-
lovanja. Ta visoki jubilej dokazuje, da 
je v hrastniški dolini ljubiteljsko zbo-          
rovsko petje še kako trdoživo in da 
so mu obiskovalci koncertov, vse od 
najmlajših do najstarejših, zelo na- 
klonjeni. 

Pevski zbor je, med drugim, vrsto let 
organiziral pustne zabave v nekdan-
ji poslovni dvorani oz. v današnjih 
prostorih Knjižnice Antona Sovre-
ta ter občasno razveseljeval svoje 
poslušalce še z novoletnimi koncerti. 
Zagotovo se zbor, ki danes šteje 21 
članov, pod vodstvom zborovodkin-

je, profesorice Mateje Škorja, ki jih 
spremlja vse od leta 2006, še vedno 
trudi za uspešen razvoj ljubiteljskega 
glasbenega ustvarjanja na visokem 
nivoju. »Vaje imamo vsak teden, 
pred koncerti pa tudi pogosteje. Po 
uspešno opravljeni vadbi naših glasilk 
se včasih malo družimo, da med 
drugim uredimo še administracijske 
zadeve našega zbora. Vsekakor ne 
manjka pesmi, smeha, ob vsem tem 
pa niti kozarček rujnega,« še smeje 
doda eden izmed članov, Aleš Laz-
nik. Seveda si zbor z bogato tradici-
jo želi podmladka, saj je povprečna 
starost članov že preko šestdeset let, 
zato so vsi, ki si želijo sodelovati, do-
brodošli. 

V raznolikih programih njihovih letnih 
koncertov se ves ta čas prepletajo 
pesmi različnih glasbenih zvrsti, odlič-
no odigrane veseloigre ter srečanja 
z zanimivimi glasbenimi in drugimi 
gosti. Redni letni koncerti obsegajo 
tri vsebinske dele. V prvem delu pe-
vci nekoliko uradno zapojejo svojim 
poslušalcem izbor različnih pesmi, 
v drugem jih spremljajo povabljeni 
gostje večera, tretji del koncerta pa 
je zabaven ter ga predstavlja ve-
seloigra, prežeta s pivskimi, narod-
no-zabavnimi in drugimi pesmimi. 
V vseh teh letih so se njihovih letnih 
koncertov udeležili številni glasbeniki 
in drugi slavni gostje: Milan Kučan, 
nekdanji predsednik Republike Slo-

V programe slavnostnih koncertov, ki so jih 
prirejali skozi leta delovanja, so vključevali:

• domače krajevne pesmi (Hrastniška kronika, 
Hrastniška deklica, Verzi o Hrastniku);
• delavske pesmi (Steklarska, Rudarska him-
na, Rudarjem, Delavska pesem);
• bogat nabor narečnih (Mojcej, le vzemi 
m’ne, Rezijanska, Katrca, Ti si ur’ce zamudi-
la, Oj, te mlinar, Ti puob’č, ja kna lumpej, 
V Šmihelu ‘no kajžico ‘mam), ljudskih (Vse 
najlepše rožice, Lastovki v slovo, Hišica draga 
domača, Ga pijemo pod lipico, Od Rib’nce 
do Rakit’nce), partizanskih (Na oknu glej 
obrazek bled, Nocoj, tovariši, v napad, Do-
movinska pesem), narodnih (Nekoč v starih 
časih, Zbadljiva, Kol’kor kaplic, Majolka bod’ 
pozdravljena, Krajnčičev Jurij) in ponarodelih 
pesmi (Cigo, Noč na morju);
• pesmi narodnozabavnih ansamblov;
• na zadnjih nekaj koncertih pa še dalmatin-
ske viže (Ej, živote moj, A ča, Ribari, Ta divna 
splitska noč, Sinoč kad san ti proša) itd. 

Ustanovni člani zbora, 1924

Pevci se vsako leto udeležijo tabora slovenskih 
pevskih zborov v Šentvidu pri Stični, 1999

Sebastjan Leskovšek

Tadej Kralj
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Letošnja jubilejna koncerta sta po-
tekala 10. in 11. aprila, seveda 
obakrat pred nabito polno dvorano 
zvestih poslušalcev. Slavnostni go-             
vornik je bil prvi predsednik repub-
like Slovenije Milan Kučan, ki je 
pevce – zanimivo – obiskal že ob 
njihovi 80. in 70. obletnici. "Lepšate 
nam življenje, ki ni zmeraj prijazno 
nikomur med nami," je pevcem po-
laskal predsednik Kučan, ki ga je na 
koncertu spremljala soproga Štefka.

"Danes je vaš praznik," je dejal bivši 
predsednik. "Je praznik Hrastnika in je 
več. Je poklon tistemu najboljšemu v 
nas Slovencih, ki mu je Cankar zapel 
hvalo skozi Kurentove besede, da 
bo pesem naš jezik in naša pesem 
bo vriskanje." Kučan 
se je v svojem go-
voru navezal tudi na 
aktualno dogajanje 
in opozoril na prese-
ganje razlik in pomen 
s p o r a z u m e v a n j a : 
"Čas bi bil, da konč-
no vendarle spozna-
mo, da podoba do-
movine ne more biti 
rezultat boja enega 
dela Slovencev proti 

drugemu. S takšnim početjem smo v 
preteklosti že ogrozili svoj obstoj." 

Pevcem je uvodoma čestital tudi 
župan občine Hrastnik Miran Jerič 
in se jim zahvalil za prispevek k bo-
gatenju družbenega življenja v 
našem kraju. Dejal je, da smo še 
posebej ponosni na dejstvo, da pev-
ci Moškega pevskega zbora Svo-
boda daleč preko občinskih meja 
prenašajo tudi pristno narečje, šege 
in kulturo našega kraja."Naj pesem 
Svobode nikoli ne utihne in naj nas 
spremlja pri premagovanju težav in 
ustvarjanju lepše skupne prihodnos-
ti," je zaključil župan.

Po prvem delu zahtevnejših zbo-

rovskih pesmi, ki so jih pevci pod 
vodstvom Mateje Škorja izvrstno 
interpretirali, so podelili Gallusove 
značke za dolgoletno udejstvovan-
je na področju ljubiteljske glasbene 
dejavnosti. MoPZ Svoboda pa je od 
predstavnice Javnega sklada za kul-
turne dejavnosti prejel Zlato jubilejno 
priznanje sklada za dolgoletno ust-
varjanje.

Gostje večera so bili letos Murnovi 
godci iz Selške doline, ki so predstavi-
li ljudsko glasbo izpred kakih sto let. 
Prav toliko so stara tudi njihova glas-
bila. V zadnjem delu koncerta pa 
smo se preselili v planinsko kočo v 
"hrastniškem visokogorju", kjer so pev-
ci s svojimi humornimi vložki dodobra 
nasmejali navdušene gledalce. V 
komične dramske vložke sta bili vkl-
jučeni tudi povezovalka večera Nina 
Pader in seveda nepogrešljiva Joži 
Hriberšek – Joca.

Venček znanih pesmi je ob koncu 
koncerta dvignil obiskovalce na 
noge in cela dvorana je zapela sku-
paj s slavljenci.

           

Veter piha že štirideset let

Redko najdemo ansambel, ki v glas-
benih vodah vztraja že štirideset let. 
To je uspelo hrastniški zasedbi Ve-
ter. V vseh teh letih so pustili tako na 
slovenski kot na tuji glasbeni sceni, 
neizbrisen pečat, v svoji karieri pa so 
sodelovali s številnimi znanimi imeni 
kot so Oto Pestner, Tadej Hrušovar, 
Mojmir Sepe, Bojan Adamič, Saša 
Lošić, Jože Buden,… Z njimi sta konec 
sedemdesetih ter v osemdesetih 
letih prejšnjega stoletja prepevali 
Meta Malus in Helena Blagne, nekaj 
skladb pa so posneli tudi z Božidar-
jem Wolfandom – Wolfom. V štirih 
desetletjih se je zamenjalo več deset 
članov, ki ostajajo prijatelji, vsa leta 
pa vztraja vodja skupine Slobodan 

Filipovič. Zadnje veliko priznanje 
pred visokim jubilejem je bila lanska 
uvrstitev Bele snežinke na prvo mes-
to lestvice     največkrat predvajanih 
božičnih in prazničnih skladb. 

''Veter naj bo!'' 

Prvi začetki skupine Veter segajo v 
leto 1974. Vodja skupine se spominja, 
kako so vsako leto težko pričakovali 
cirkus, ki je prišel v Hrastnik. Cirkuški 
džuboks je bilo njihovo okno v svet 
takratnih najnovejših skladb. Porabili 
so nešteto kovancev, da so znova in 
znova poslušali skladbe, si jih vtisni-
li v spomin, nato pa stekli domov in 
jih zaigrali. Najprej so ustvarjali pod 
imenom Sence, se preimenovali v 
Odmev, dokončno ime Veter pa so 
dobili pod okriljem Planinskega društ-
va Dol pri Hrastniku. Dolski planinci so 
v pisarni društva priredili tekmovanje 
za novo ime skupine, ki bo povezano 

z gorami. 
P r e m -
levali so 
predloge 
kot so 

Podivjani gamsi, Snežni vrhovi, Kozo-
rogi, na koncu pa je nekdo odločil: 
''Veter naj bo!'' Pod tem imenom so 
hrastniški glasbeniki nastopili na šte-
vilnih glasbenih nastopih, več deset 
televizijskih in radijskih oddajah, izdali 
so devet samostojnih projektov, sto 
pesmi, sodelovali na številnih slov-
enskih in tujih glasbenih festivalih, os-
vojili nešteto odrov in teras Jadranske 
obale ter posneli petnajst avtorskih 
videospotov. V tujini so igrali pod 
imenom Monte Carlo, na Festivalu 
Pop glasbe Evrope v Bregenzu pa so 
zastopali svojo domovino. Ljudem so 
se najbolj vtisnili v spomin s pesmijo 
Bela snežinka, ki je doživela nešteto 
priredb. Kljub temu glasbeni uredniki 
ostajajo enotni, da je Bela snežinka 
skupine Veter najboljša verzija te 
zimzelene melodije. 

Bela snežinka – znanilka zime ter 
številnih spominov

Melodija Bele snežinke bo kmalu 
praznovala osemdeset let, prvi not-
ni zapis pa izvira iz Hrvaške. Hrvaški 
prevajalec, tekstopisec, književnik in 
skladatelj Mario Kühnel je navdih za 
pesem dobil, ko je na rodnem otoku 
Susak prvič videl padati sneg. Kot 
podlago za melodijo je uporabil del 
italijanske pesmi ter jo naslovil Sniježi. 
Pesem je pod tem naslovom prišla v 

Slovenijo že pred drugo svetovno vo-
jno. Ni znano, kje vse so jo prepevali, 
vendar obstaja možnost, da je prvo 
zatočišče našla prav v Zasavju, kam-
or so jo zanesli delavci, ki so v Revirje 
prišli s trebuhom za kruhom. Še pre-
den je pesem izšla na istoimenskem 
albumu leta 1988, je bila stalnica 
zabavnega programa v Zasavju, 
vendar kljub raziskovanju Slobodan 
Filipovič nikoli ni uspel odkriti kdo je 
avtor slovenskega besedila. Nekateri 
viri pravijo, da naj bi pesem peli ses-
treljeni temnopolti ameriški piloti, ki so 
bili med drugo svetovno vojno zaprti 
v nemških taboriščih, vendar ni zna-
no v katerem jeziku so jo prepevali. 
Več kot štirideset let kasneje je skupi-
na Veter posnela Belo snežinko ter 
jo vpisala med nepozabne melodije 
slovenske glasbe. ''S kasetofonom 
sem hodil po Hrastniku, snemal pev-
ce in razne harmonikaše ter kasneje 
doma poslušal, kako so izvajali pe-
sem. Vsak jo je izvajal po svoje in iz 

vseh različic smo naredili aranžma 
ter se trudili, da bi pesem ostala zves-
ta ljudski varianti, hkrati pa smo hoteli 
zajeti modernejši zvok,'' se o nastanku 
najpopularnejše verzije Bele snežinke 
spominja vodja skupine. Spevna in 
nežna pesem, ki jo je prepeval Van-
jo Tomc, je postala stalnica na vseh 
njihovih koncertih, radijskih postajah 
ter praznovanjih, za marsikoga pa 
je pesem spomin na mladostno za-    
ljubljenost in romantične trenutke. 

Retrospektiva v belem s pogledom v 
prihodnost

Skupine Veter se spominjamo po 

Naj pesem svobode nikoli ne utihne

Jani MedvešekFoto: Simon Tanšek

Slobodan Filipovič, vodja skupine Veter:
 ''Bela snežinka je zadnji slovenski evergreen.'' 

Okrajna volilna komisija Hrastnik je spre-
jela sklep o določitvi območij in sedežev 
volišč za izvedbo volitev poslancev iz Re-
publike Slovenije v Evropski parlament, ki 
bodo potekale 25. maja 2014, za volišča 
na območju volilnega okraja Hrastnik (VE 
6 VO 9). 
 
Glede na dosedanja volišča so bile v sk-
ladu s priporočili Državne volilne komisije 
sprejete naslednje spremembe: 

1. območje volišča 1, ki je bilo v prostorih 
Gasilskega doma Rudnika Trbovlje – 
Hrastnik,  se priključi volišču  2 s sedežem v 
Godbenem domu rudarske godbe,

2. območje volišča 8, ki je bilo v prostorih 
galerije Delavskega doma Hrastnik,  se 
priključi volišču 5 s sedežem v Osnovni šoli 
NH Rajka Hrastnik,

3. območje volišč 7 in 9, ki sta bili v Os-
novni šoli NHRajka Hrastnik, se priključi vo-

lišču 6 s sedežem v Osnovni šoli NHRajka 
Hrastnik,

4. območje volišč 11 in 12, ki sta bili v Os-
novni šoli NHRajka Hrastnik, se priključi vo-
lišču 10 s sedežem v Osnovni šoli NHRajka 
Hrastnik,

5. območje volišča 17, ki je bilo v prostorih 
Brodarskega društva Hrastnik, se priključi 
volišču 16, ki je bilo v prostorih Gasilske-
ga društva Steklarna, z novim sedežem v 
prostorih večnamenskega objekta Pod-
kraj 91 a,

6. območje volišča 19, ki je bilo v prostorih 
Krajevne skupnosti Dol pri Hrastniku, se 
priključi k volišču 18 s sedežem v prostorih 
Osnovne šole Dol pri Hrastniku,

7.območje volišča 22, ki je bilo v prostorih 
Gasilskega društva Dol pri Hrastniku, se 
priključi k volišču 20 s sedežem v prostorih 
Kluba Svoboda Dol pri Hrastniku.

Ukinja se 9 volišč, ki  se pripojijo k drugim, 
obstoječim voliščem, enemu volišču se 
spreminja sedež. 

Sklep o določitvi območij in sedežev vo-
lišč je dostopen v arhivu novic na spletni 
strani www.upravneenote.gov.si/hrastnik 
ali www.hrastnik.si in na oglasni deski Up-
ravne enote Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 
Hrastnik. 

Ista območja in sedeži volišč bodo tudi 
ob izvedbi zakonodajnega referenduma 
o Zakonu o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o varstvu dokumentarnega in ar-
hivskega gradiva ter arhivih.

Vsi volivci bodo o tem,  kje uresničujejo 
volilno pravico, pravočasno obveščeni z 
obvestilom volilne komisije, iz katerega bo 
razvidna številka in sedež volišča. 

OKRAJNA  VOLILNA KOMISIJA HRASTNIK

OBVESTILO VOLIVCEM O SPREMEMBAH OBMOČIJ IN SEDEŽEV VOLIŠČ ZA IZVEDBO  VOLITEV POSLANCEV IZ RS V EP 25. 
MAJA 2014 IN ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU 
DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA TER ARHIVIH 

OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA HRASTNIK
VE 6    VO 9
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številnih t.i. belih projektih. Do njih je 
prišlo spontano in po naključju. Prve-
mu albumu Bela snežinka iz l. 1988 
je sledila Bela nevesta. Tik pred osa-
mosvojitvijo so se lotili projekta Beli 
cvet. Pesem je napisal Oto Pestner, 
posneli so tudi nacionalno obar-
van videospot, ki pa zaradi razmer 
v takratni državi ni dobil dovoljenja 
za objavo. Leta 1991 so izdali album 
Bele ladje, ki je nadaljevanje us-
pešnega sodelovanja z Otom Pest-
nerjem, svoj kamenček v mozaiku 
pa je prispeval tudi Mojmir Sepe. 
Beli niz so prekinili šele s projektom 
Dobro jutro, sledil je album Ona me 
ljubi kot ti, ki je plod sodelovanja in 
prijateljstva s Sašo Lošićem, najbolj 
znana pesem na njem pa je Če bi 
se šest spremenila v devet. Leta 1994 
so ob dvajsetletnici izdali svojo prvo 
zgoščenko Hrastniška deklica, ob 
tridesetletnici delovanja pa so izdali 
zgoščenko Najlepše pesmi, ki je bila 
takoj razprodana, pripravili pa so 
tudi DVD videoposnetkov. V četr-
tem desetletju svojega delovanja so 

posneli himni za NK Hrastnik ter Bro-
darsko društvo Hrastnik, v filmu Pe-
telinji zajtrk pa najdemo tudi njihovo 
pesem Ona me ljubi kot ti. 

Danes jih srečamo v pomlajeni eki-
pi odličnih glasbenikov, trenutno pa 
se pripravljajo na slavnostni koncert, 
ki bo 13. junija 2014 v športni dvora-
ni, dan kasneje 14. junija pa po 
besedah Slobodana Filipoviča, pri-
pravljajo ''veselja za vse'' z različnimi 
zasedbami skupine Veter ter gosti. 
Sprehod skozi čas bodo nekaj dni 
pred koncertom obeležili tudi z otvo- 
ritvijo razstave v Galeriji delavskega 
doma, kjer si bomo skozi fotografije, 
prospekte, glasbila in uniforme lah-
ko ogledali perspektivo njihovega 
delovanja. Z različnimi razstavinimi 
predmeti in spomini bodo obeležili 
kar nekaj dragocenih trenutkov štirih 
desetletij, pripravljajo pa tudi pona-
tis projekta, ki so ga izdali ob tride- 
setletnici svojega delovanja. 

KULTURA KULTURA

Lucija Štaut

Zakaj je velika noč gibljiv praznik?
Zakaj velika noč ni vsako leto na 
isti dan? Ker se praznik določa z 
upoštevanjem gibanja Sonca, Lune 
in »Zemeljskega« koledarja. Velika 
noč je vsako leto prva nedelja po 
prvi polni luni po sončnem ena-
konočju. Najbolj zgodaj je velika noč 
lahko 22. marca, najkasneje pa 25. 
aprila. Skupaj s tem datumom se 
spreminja pepelnična sreda s pust-
nim torkom, ki je 40 dni (plus 6 nedelj) 
pred veliko nočjo in binkošti, ki so 50 
dni po veliki noči. 

Velika noč je edini praznik, ki upošte-
va gibanje nebesnih teles in tudi 
zemeljsko koledarsko štetje. Velika 
večina ostalih praznikov upošteva 
le enotno koledarsko štetje, zato 
so prazniki vsako leto na isti datum. 
Poznamo pa tudi praznike, na primer 
tradicionalno kitajsko novo leto, ki je 
na drugi lunin mlaj po zimskem sonč-
nem obratu (solsticiju). Ta upošteva 
le nebesna dogajanja in se ne ozira 
na enotno koledarsko štetje.

Spreminjajoče in dinamično 
določanje praznika vsako leto ima 
svoj pomen. Zgodovinska inovaci-
ja pa je ravno v tem, da poveže 
statičen enoten koledar, ki pred-
stavlja tedensko ponavljanje sedmih 
dni, z astronomskimi procesi, ki ima-
jo svoje ciklične zakonitosti. Najprej 
se torej počaka, da Sonce doseže 
pomladno enakonočje in vstopi v 
tisto četrtino leta, ko se dan najbolj 
daljša. Potem se počaka prvo naj- 
svetlejšo fazo lune, polno luno, ko je 
največ sončne odbojne svetlobe. 
Nato se počaka še na nedeljo, ki 
prav tako velja za sončev dan. V 
slovenščini tega ne opazimo, med-
tem ko je recimo v nemščini ali an-
gleščini zelo jasno, da gre za dan 
Sonca: Sonntag ali Sunday. 

Veliko noč torej zaznamuje kar 
naj-večji vpliv Sonca na Zemlji, tako 
v astronomskem kot v koledarskem 
smislu. Iz tradicije velja, da je velika 
noč najpomembnejši krščanski praz-
nik. Kristus gre kot predstavnik Son-
ca, oziroma nadzemeljskih, astron-
omskih, kozmičnih procesov skozi 
zemeljsko smrt v vstajenje in na ta 
način poveže med seboj »nebo in 
zemljo«. Kristus kot Bog se povsem 
poveže z zemeljskim, ki ga v času 
predstavlja zemeljsko koledarsko 
štetje. Ta povezava se pokaže s     sm-
rtjo na križu, preseganje zemeljskega 
oziroma preoblikovanje materialne-
ga pa z vstajenjem. Vse zemeljsko 
se na ta način presvetli z nadzemelj- 
skimi silami Sonca oz. Kristusa. 

Poanta je seveda ta, da se ta pro-
ces smrti in vstajenja, ki je umeščen v 
praznik velike noči, odvija v vsakem 
človeku. Človek je zemeljsko bitje, ki 
je zmožno preseganja zemeljskih sil. 
To pomeni, da je tudi nadzemeljsko, 
nadčasovno bitje, ki ima v sebi sile 
Sonca. Ne sveti z zunanjo svetlobo, 
zna pa s toplino ogreti srce in z no-
tranjo svetlobo, z budnostjo prese-
gati temo. Kot pravi Schiller: »Vsak 
posameznik nosi po svoji zasnovi in 
določenosti v sebi ideal človeka in 
uglasiti se z njim, z njegovo nespre-
menljivo celoto v vseh njenih razno-
terostih, je velika naloga njegovega 
bivanja.« Ta sončni ideal lahko le 
rahlo brli, lahko pa sveti v vsem sijaju. 
Na sliki Matthiasa Grünewalda lahko 
vidimo umetniško podobo slednje-
ga. 

Davorin PeršičMatthias Grünewald, Vstajenje, 1510 – 1515
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DAN ŽENA V ČEČAH

Prosvetno društvo 
Čeče - Hrastnik vsako 
leto pripravi prazno-
vanje ob 8. marcu - 
dnevu žena v Zadruž-
nem domu v Čečah. 
Na proslavi sodelujejo 
najmlajši člani društ-
va, ki se skušajo svojim 
mamicam z igranjem, 
s petjem in z recitiran-
jem zahvaliti za ves 
trud, ki ga imajo vse 
leto z njimi, hkrati pa 
jim tako tudi najlepše 
čestitajo za njihov 
praznik.

Otroci so letos pred-
stavili zgodbico o 
prebujanju pomladi 
na cvetočem travni-
ku. Od prvih znanil-
cev pomladi: mačic, 
telohov, trobentic, ki 
s pomočjo »očeta son 
čka« in »matere zem-
lje« kličejo na pisan 
travnik nekje ob go-
zdu. V predstavi pa 
so se iz svojih zimskih 
skrivališč in zavetij pri-
kazale tudi gozdne 
živali. 

NOVICE

Foto: Martina Senčar 

5 LET BRALNEGA KROŽKA

Prvo srečanje Bralnega krožka hrast-
niške knjižnice je potekalo 8. aprila 
2010. Zakaj ravno tedaj? V mesecu 
aprilu poteka svetovni dan knjige, 
namen tega dne pa je spodbujan-
je bralne kulture. In to je tudi glavni 
cilj krožka, v katerega so vključeni 
odrasli uporabniki knjižnice: zapos-
leni, brezposelni, upokojenci. 

Srečanja potekajo enkrat meseč-
no ob torkih – le julija in avgusta ne, 
ko je krožek na počitnicah. Ampak 
tudi takrat se najde čas za branje. 
Kot pravi Vera: »Jaz brez knjige ne 
bi zmogla. Če ne preberem vsaj 50 
strani na večer, je zame dan izgu-
bljen.« Vera je ena izmed stalnih 
članic krožka, ki je ves čas žensko 
obarvan. Nekaj časa je na srečanja 
sicer prihajal moški predstavnik, a je 
sčasoma odnehal. Tudi sicer je v teh 
letih iz krožka odšlo nekaj članic, a 
več je tistih, ki se mu jih je pridružilo in 
ostalo – od začetnih 7 do današnjih 
14 stalnih članic.

Tema posameznega bralnega kro-
žka je obravnavanje literarnih del 
izbranega slovenskega pisatelja oz. 
pisateljice. Največkrat so to avtor-
ji, ki imajo v posameznem mesecu 
obletnico rojstva ali smrti ali so ak-
tualni na kateri drugi način. Tako so 
bila na marčevskem srečanju zaradi 
novega slovenskega filma Panika, 
ki je bil posnet po knjigi Dese Muck, 
obravnavana njena dela. Članice 
namreč na srečanjih opišejo delo, 
ki so ga prebrale doma in primerja-
jo svoja razmišljanja o vsebini, slogu 
in tehniki pisanja z ostalimi. Članica 

Silva pravi: »Všeč 
mi je, da spozna-
vamo slovenske 
avtorje, ki  jih 
morda sicer ne 

bi brale – dolgo je že od takrat, ko 
je bilo to obvezno čtivo.« V letih od 
prvega srečanja so »obdelale« več 
kot 30 avtorjev različnih generacij, 
od katerih so jim bili eni manj, drugi 
bolj všeč. Od tistih manj sta to npr. 
Milan Kleč in Tomo Rebolj, od tistih 
bolj pa je nabor besedil bolj širok: 
Bogdan Novak, Dušan Jelinčič, Igor 

Karlovšek, Karolina Kolmanič … Med 
njimi so tudi pisci poezije: Neža Maur-
er, Tone Pavček, Mila Kačič … Za 
popolnejšo sliko dobijo vsakič še in-
formacije o njihovem življenju in delu. 
Poleg »domače naloge« pa članice 
večkrat poročajo o kateri knjigi, ki jim 
je bila všeč in jo priporočajo ostalim. 
Kot pravi članica Melita: »Druženja 
so poučna, iskriva, zabavna in polna 
izmenjave zanimivih izkušenj.« 

Kljub temu da so v ospredju pogovori 
o uveljavljenih piscih, tudi same kdaj 
kaj napišejo in to preberejo. Najbolj 
jim gre od rok pisanje posvetil, pa 
tudi katera pesem ali krajši sestavek 
se najde vmes. Med pogovori se 
najdejo teme, ki nimajo ničesar ne-
posrednega z literaturo in pri katerih 
smeha ne zmanjka. Rade preseneti-
jo z majhnimi pozornostmi, kot so npr. 
ročno izdelana darilca za praznike, 
pogostitev ob rojstnem dnevu ali 
kar tako. Enkrat letno knjižnica zan-
je in za druge obiskovalce knjižnice 

organizira izlet 
po Sloveniji. Do 
zdaj so obiskali 
Celje, Prekmur-
je in Ptuj. Lani je 
bilo prvič orga-
nizirano literar-
no popoldne 
na prostem pri 
spomeniku An-
tona Sovreta v 
Šavni Peči. 

Članica Vanja 
pravi : »Bralni 
krožek je zame 
e n e r g i j s k a 
točka, kjer 
se združuje-

jo knjige, pozitivne misli in čudovite 
osebe.« Marija jo dopolni: »Komaj 
čakam, da pride mesec naokoli. 
Uživam 100 na uro!« Kot mentorica 
sem vesela, da jim je krožek pri srcu. 
Članica Jana se je zahvalila: »Hvala 
Ani in knjižnici za lepe trenutke.« Tudi 
vam vsem skupaj hvala za čas, ki 
smo ga preživele skupaj.

              Ana Černuta

NOVICE

DOBRODELNI KONCERT RDEČEGA KRIŽARdeči križ Hrastnik je 21. 
marca 2014 organiziral 
dobrodelni koncert z 
naslovom Iz srca v srce, na 
katerem so se maloštevil-
nim obiskovalcem predstavili mladi, 
a že znani ansambli: Veseli Dolenjci, 
Tu pa tam, Navihani muzikanti, Pok-
lon in Jodel express ter solisti: Agnes 
Kumlanc, Matej Železnik in Marjan Ul-
jan – pevec skupine Malibu.

Kljub trudu in zadostni količini infor-

macij jim je uspelo privabiti v dvorano 
le nekaj več kot 100 obiskovalcev. Po 
besedah predsednice Območnega 
združenja RK Hrastnik Belinde Ladi-
ha so bili nad obiskom razočarani, 
toda tisti, ki so prišli, so v odlični druž-
bi mladih umetnikov uživali, zato so 
prepričani, da bodo prišli še kdaj. »Ko 
bomo poplačali stroške, ki smo jih 

imeli z organizacijo, nam sicer ne bo 
ostalo veliko, toda ta sredstva bomo 
namenili v solidarnostni sklad, ki smo 
ga pri Območnem združenju že 
formirali in tako bomo s temi sredstvi 
lahko pomagali tistim, ki bodo zaradi 
težkih razmer zaprosili za pomoč.«

     JM

RDEČI NOSKI

10. marca smo imeli v Domu starejših 
Hrastnik obisk Rdečih noskov – klov-
nov zdravnikov.  Klovni zdravniki so 
profesionalni umetniki, posebej us-
posobljeni za delo v bolnišnici. Njiho-
va naloga je preko različnih umet-

niških veščin, kot so glasba, petje, 
čaranje in improvizacija v bolnišnični 
vsakdan prinašati življenjsko energi-
jo in pogum ter pozitivno vplivati na 
bivanje otrok v bolnišnici. Bistveno je 
zgraditi most med bolnimi in zdravi-
mi. 

Z obvestili je osebje doma sta-
novalce opozo-

rilo, naj po 14. 
uri ostanejo v 
svojih sobah, 
da ne zgreši-
jo klovnov. 
In res, skoraj 
vsi stanoval-
ci so čakali v 
sobah, tiste, 
ki niso bili, pa 
smo »prestreg-
li« na hodniku 
ali v dnev-
nem prostoru. 
Obisk klovnov 
je popestril 
dan, najsi je 

bilo to le z nasmehom, s pesmijo, z 
glasbo, z lepo besedo, s podarjenim 
rdečim noskom. Življenjska energi-
ja klovnov je neverjetno pozitivno 
vplivala na vzdušje v domu, saj sta-
novalci takih obiskov niso vajeni. 

Po odhodu klovnov je ena stanoval-
ka dejala: »Nekaj novega je bilo!« 
Druga je dodala: »Smo z njimi kar 
zapele … in so nas razglasili za pevski 
zbor Rdečih noskov, potem pa smo 
hodili z njimi iz sobe v sobo!« »Bilo 
je tako prisrčno, da je človek mor-
al iti z njimi …,« je povedala tretja. 
Klovnom se je do konca njihovega 
obiska priključila prav lepa četica 
že obiskanih stanovalk in z njimi so 
nadaljevale pot, da vidijo, kaj se 
dogaja v drugih sobah. Bili pa so tudi 
prijetni »nesporazumi«, ko mi je sta-
novalka rekla: »… ja, tiste maškare 
mislite, a ne … ja, ‘fajn’ so b’le.« In iz 
torbice je potegnila svojo fotografijo 
z rdečim noskom. 

                  Maja Pivec

NOVA TV SERIJA 
V ROKAH ZASAVCEV

Na sporedu slovenske komercialne 
televitije lahko že nekaj časa sprem-
ljamo slovensko TV-serijo Mamin 
dan. Zgodbe so vsebinsko zelo iz-
venserijske, pa tudi ekipa je nad-
standardna. Lahko bi rekli, da sta 
imela vajeti v rokah za izvedbo serije 
dva Zasavčana – direktor fotografije 
Simon Tanšek iz Hrastnika in režiser 
oziroma scenarist Matevž Luzar iz Za-
gorja ob Savi.

Za seboj imata že vrsto skupnih pro-
jektov in imenitnih nagrad. “Z Matev-
žem se že dolgo poznava in imava 
enake cilje, ki si jih postaviva že ve-
liko prej, preden začnemo snemati 

kak film: 
n a p r a -
viva po-
d r o b e n 
n a č r t . 
D o 
p o t a n -
k o s t i . 
Tako se 
dobiva-
va vsak 
da, naj-
m a n j 
dva mese-
ca pred snemanjem. In vse doreče-
va. Tako potem snemanje steče brez 
vsake panike, nervoze in stresov. 

Vsakdo ve, kdaj se mora vključiti in 
kako delovati, “ je povedal eden 
izmed najboljših slovenskih direktor-
jev fotografije Simon Tanšek.
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“Pričakujem dobro gledanost glede 
na odlično igralsko zasedbo in vsebi-
no, ki je zelo drugačna od običajnih 
slovenskih serij. Cinično-zabavna, 
negativno-pozitivna in neprimerno 
vzorna …, kot oglašujejo Mamin 
dan. Gledanost bo gotovo dvignila 
tudi Janja Majzelj, ki je zablestela v 
novem celovečernem filmu Panika; 
glavno vlogo ima tudi v naših zgod-

bah z naslovom Mamin dan.”

Seveda pa je za uspešnost serije 
poskrbel predvsem naš prekaljeni 
režiser Matevž Luzar, o katerem pravi 
Janja Majzelj v enem izmed številnih 
intervjujev takole: “Matevž je izbral 
ljudi, ki jim zaupa in ki zaupajo njemu. 
Poleg tega ima neverjeten talent za 
vodenje … Pravzaprav je prava red-

kost, da vidiš nekoga, ki zna voditi in 
v tem uživa. Potem uživajo tudi vsi 
drugi. V serijo Mamin dan verjamem, 
čeprav je še nisem videla. Sem nam-
reč videla mojstra na delu ...”

   
    Fanči Moljk
           Foto: Perfo Production

DAN CIVILNE ZAŠČITEV Hrastniku je bila 5. marca osrednja 
regijska slovesnost ob dnevu Civilne 
zaščite, ki ga obeležujemo 1. marca. 
Slavnostni govornik je bil poveljnik 
Civilne zaščite Republike Sloveni-
je Srečko Šestan, podelili pa so tudi 
priznanja posameznikom in ekipam, 
ki so se še posebej izkazali pri krepit-
vi pripravljenosti, izvajanju zaščite, 
reševanja in pomoči ter odpravljanju 
posledic naravnih in drugih nesreč. 
Srebni znak Civilne zaščite je preje-
la ekipa prve pomoči občine Hrast-
nik. Bronaste znake CZ pa so prejeli 
Vladimir Slakan član štaba Civilne 
zaščite občine Trbovlje, Jože Forte 
poveljnik regijskega štaba Civilne 
zaščite in Aeroklub Zagorje.

Slavnostni govornik Srečko Šestan je 
v svojem nagovoru spomnil na hudo 
preizkušnjo za vse sestave Civilne 
zaščite ob letošnji zimski katastro-
fi in se zahvalil vsem za potrpljenje 
in zaupanje, ki so ga pokazali ob 
odpravljanju posledic ledene ujme. 
Dejal je, da so se ob teh akcijah po-
kazale tudi določene pomanjkljivosti 
sistema, ki pa za njih predstavljajo 
izziv, da jih čim prej odpravijo. “Za 
učinkovit sistem zaščite, reševanja in 
pomoči je potrebno veliko znanja in 
usposabljanja, a v ozadju so vedno 
ljudje,” je poudaril Šestan in se za-

hvalil ter čestital vsem, 
ki preživljajo dolge ure 
in dneve v skrbi za našo 
varnost.

V imenu letošnje občine gostiteljice 
regijske proslave je zbrane nagov-
oril hrastniški župan Miran Jerič. Iz-
postavil je spoštovanje temeljnih 
vrednot, ki odlikujejo vse tiste posa-
meznike in posameznice, ki so ved-
no pripravljeni priskočiti na pomoč 
ljudem v stiski. Povedal je še, da smo 
na lokalnih ravneh v zadnjih letih v 

sistemu zaščite in reševanja veliko 
dosegli in da kljub krizi sredstev na 
tem pomembnem segmentu nismo 
zmanjševali. Izrazi je še pričakovanje, 
da bo pri tudi država odigrala svojo 
vlogo, tako pri statusu prostovoljcev 
kot tudi dodelitvi ustreznih finančnih 
sredstev.

        
          Jani Medvešek

"Na splošno smo vsi veseli, kadar se 
kdo spomni na nas s kakšno pohva-
lo, nagrado," je prejetje srebrnega 
znaka Civilne zaščite pokomenti-
rala članica ekipe za prvo pomoč 
občine Hrastnik Katjuša Laznik. 
"Same fajne punce in fantje," pod 
vodstvom višje medicinske sestre 
Zdenke Kolar, se v zadnjih trinajstih 
letih redno udeležujejo preverjanj 
usposobljenosti ekip prve medicin-
ske pomoči in dosegajo lepe us-
pehe na regijskih in tudi državnih 
tekmovanjih.  

"Smo del velikega sistema varst-
va pred naravnimi in drugimi nes-
rečami in na srečo", pove Katjuša, 

"izpostavljeni le ob tekmovanjih. V 
Hrastniku, mislim pa da tudi v Slo-
veniji, se še nismo srečali s tako 
množično nesrečo, zaradi katere 
bi morali aktivirati tudi ekipe prve 
pomoči. Da bi le tako ostalo. Znan-
je nudenja prve pomoči pa v vsak-
danjem življenju vedno pride prav."

Na vaje radi prihajajo in so to vze-
li kot prijetno in koristno druženje. 
"Pred samim regijskim preverjan-
jem imamo praviloma zelo aktiven 
teden usposabljanja na terenu. 
Praviloma na Kalu," opisuje člani-
ca nagrajene ekipe. "Pripravijo se 
delovne točke, tako kot na pre-
verjanih, s prikazanimi nesrečami, 

npr. avtomobilska nesreča, javna 
prireditev, delovna nezgoda,... in 
maskiranimi poškodovanci. V 8 - 10 
minutah je treba delovišče zavaro-
vati,  poškodovance ustrezno os-
krbeti in spraviti na varno." 

Vsake toliko časa se dogovorijo 
še za kakšno vajo med letom. Ta 
je namenjena predvsem osvežitvi 
osnovnega znanja, seznanjajo pa 
se tudi s kakšnimi novitetami. "V 
kolikor bi naše občanke in občani 
ter drugi, ki jih srečamo na naših 
vsakdanjih poteh, kdaj potrebovali 
prvo pomoč, bomo pripravljeni," 
obljubljajo prejemniki srebrnega 
znaka.

Foto: Robert Ahlin

NOVICE

OTROŠKO PUSTOVANJE 
V HRASTNIKU

Občinska zveza pri-
jateljev mladine Hrast-
nik je letos organizirala 
otroško pustovanje v 
športni dvorani v Hrast-
niku v nedeljo 2. marca. 
Najmlajše maškare je 
zabavala animatorka 
in glasbenica Andreja 
Zupančič, ki je pod oder 

privabila ogromno otrok. 
Organizatorji so poskrbe-
li tudi za poslikavo obra-
za, da maškare niso bile 
lačne in žejne, pa so jim 
prostovoljke delile pus-
tne krofe in sokove.

JM

RAZSTAVA ROČNIH DEL ČLANIC 
IN ČLANOV DI HRASTNIK 

3. marca se je v Galeriji Delavske-
ga doma Hrastnik odprla razstava 
članov in članic Društva invalidov 
Hrastnik (DI Hrastnik), predvsem čla-

nic sekcije ročnih del Sončnic. 
Razstavi so se, kot že večkrat 
doslej, s svojimi izdelki pridružile 
tudi oskrbovanke Doma starej-
ših Hrastnik. 

Razstavo je otvoril predsed-
nik DI Hrastnik Rajko Žagar, 

za spremljevalni program pa so 
poskrbeli pevci moškega pevskega 
zbora Svoboda Hrastnik. Na razstavi 

si je bilo možno ogledati res razno-
like izdelke, ki obiskovalcev niso pus-
tili ravnodušnih. Otvoritev razstave 
si je ogledalo preko sedemdeset 
obiskovalcev, razstava pa je bila do-
bro obiskana ves čas odprtja. Raz-
stavo so si v spremstvu vzgojiteljic 
ogledali tudi cicibani iz hrastniških 
vrtcev ter oskrbovanci Doma starej-
ših Hrastnik.  

MARČEVSKO-APRILSKE AKTIVNOSTI 
DRUŠTVA INVALIDOV HRASTNIK 

8. marca je Društvo invalidov Hrast-
nik (DI Hrastnik) organiziralo že tradi-
cionalno srečanje članic ob med-
narodnem dnevu žena. Tokrat so 
se zbrali pri priznanem kuharskem 
mojstru Lojzetu Čopu v Hiši domačih 
okusov na Podkumu. Srečanja se je 

udeležilo kar 94 članic. 

Več kot 180 članov in članic pa se je 
22. marca zbralo na rednem letnem 
zboru v Športni dvorani na Logu. Na 
zboru so predstavili in potrdili poroči-
lo o opravljenem delu v letu 2013, 

program dela in finančni plan za 
leto 2014 ter izvolili novo sestavo Na-
dzornega odbora DI Hrastnik.

Z aprilom pa se je začel tudi cikel 
rednih mesečnih organiziranih ko-
panj. Za otvoritev sezone so se 
odpravili v Terme Banovci. Naslednje 
mesečno kopanje bo 8. maja v Ter-
mah Topolšica, za več informacij pa 
se je treba obrniti na društvo.
                   
    MJ

VLOMI V HRASTNIKUNa policijski postaji Hrastnik so potrdi-
li, da je 17. marca v dopoldanskem 
času neznanec v Hrastniku vlomil 
v sedem stanovanj. Do vlomov je 
prišlo v treh stanovanjskih blokih v 
centru Hrastnika. Policisti so z razgov-
ori in ogledom kraja ugotovili, da je 
neznani storilec v stanovanjske bloke 
vstopil neovirano in nato s primernim 
orodjem z lomljenjem ključavnice 
vhodnih vrat vlomil v stanovanja. V 
nekaj primerih je neznani storilec le 

pregledal stanovanje in 
ni odtujil ničesar, v dveh 
primerih pa je ukradel 
prenosni računalnik in 
zlatnino.

Policija naproša vse občane, da 
kakršnekoli podatke o morebitnem 
osumljencu posredujejo na številko 
113, anonimni telefon policije 080-
1200 ali na Policijsko postajo Hrastnik 
tel.št. 03 568 34 60. Policija še spo-

roča, da s preventivnim ravnanjem 
in zavarovanjem svoje lastnine lahko 
že sami precej zmanjšate priložnosti 
za izvršitev kaznivih dejanj in se izo-
gnete neljubim dogodkom, kot so 
vlomi v stanovanja, hiše, vozila, drzni 
ropi ipd.

     JM
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KMEČKE ŽENE IN DEKLETA V ZAGORJU 

4. aprila so se hrastniške članice 
Kmečkih žena in deklet udeležile 
prireditve v delavskem domu v Za-
gorju, kamor so jih povabile članice 
Društva kmetic, žena in deklet na 
podeželju Izlake - Mlinše - Kolovrat. 
Prireditev je bila namenjena počas-

titvi dvajsetletnice delovanja njiho-
vega društva in desetletnice delo-
vanja pevske skupine Klasek. Poleg 
kulturnega programa je potekalo 
še tekmovanje v peki potic, ki so se 
ga uspešno udeležile tudi hrastniške 
predstavnice: Ani Majcen je prejela 

srebrno priznanje za orehovo 
potico, Silva Dornik srebrnega 
za pehtranovo potico in Hilda 
Paulič bronasto priznanje za 
ocvirkovo potico z meto. 

Na družabnem delu je tekel pogovor 
o delovanju posameznih društev in 
načrtih za prihodnje mesece. Anico 
Majcen, nagrajeno kmetico z Dola, 
ki se je primožila iz Bele krajine, pa 
smo povprašali, kako ji porata dobra 
potica: „Sestre smo rade opazovale 
našo mamo, ki je zelo rada pekla po-
tice in se tako tega veselja nalezle 
tudi same. Drugače pa nimam kakih 
posebnih skrivnosti. Le da dam med 
orehe kavo oziroma malo ruma, kar 
delajo tudi druge gospodinje ...“

    Fanči Moljk
    Foto: Milena Zupan

GASILCI V TURJU S 
PRENOVLJENIMI PROSTORI

Gasilci prostovoljnega gasilskega 
društva Turje so letošnji občni zbor, 
ki je potekal 1. marca, izvedli v 

prenovl jeni 
in razširjeni 
sejni sobi. 
Po besedah 
p redsedn i -
ka društva 

Romana Grešaka bodo v dvora-
ni izobraževali mlade gasilce ter jo 
uporabljali za nemoteno delovanje 
gasilcev. Dela so izvajali prostovoljni 

gasilci, na pomoč pa so 
jim priskočili lokalni izva-
jalci. Izvedbo so finan-
cirali iz sredstev društva 
in sredstev, ki jim jih do-
delita Gasilska zveza in 
Občina Hrastnik.

Grešak je povedal, da so 
prebili steno, ki je ločeva-
la novi in stari del ter tako 
povečali prostor za prib-
ližno 40 m2. »V stari sejni 

sobi smo odstranili lesen strop in lese-
na okna zamenjali s PVC-okni. Ob iz-
vedbi smo obnovili  elektroinštalaci-
je, inštalacije ogrevanja in toplotno 
izolacijo stropa ter na novem delu 
tudi sten. V celotnem prostoru se je 
na novo položila talna keramika.«

Gasilski dom Turje se je pričel graditi 
v letu 1977 in se je do danes neneh-
no dograjeval. Ob 40-letnici delo-
vanja gasilcev PGD Turje leta 1992 
je bila otvoritev prve faze izgradnje 
doma. Zaradi povečevanja članstva 
so si želeli večje učilnice oziroma se-
jne sobe, ker je obstoječa postajala 
premajhna. Tako so ob 60-letnici leta 
2012 prenovili ostrešje in fasado, le-
tos pa so dokončali še zadnjo fazo 
širjenja sejne sobe.

    JM

PREDSTAVITEV PROJEKTA 
PERMAKULTURA NA
PODEŽELJU IN V MESTU

V sredo, 9. aprila, sta v 
Mladinski center Hrastnik 
prišla člana neformalne 
skupine PERMA – KUL!, ki 
je zasnovala projekt Per-
maKULtura na podeželju 
in v mestu, kjer med dru-
gim želijo mladim pred-
staviti permakulturo kot 
način življenja ter pride-

lavo lastne hrane. Po 
predstavitvi projekta sta 
z udeleženci delila znanje 
s področja permakulture 
ter vrtnarjenja in olajšala 
delo vsem, ki so se že po-
dali v svet permakulture. 

              LŠ

NOVICE

PIA LIVK V FINALE 
TEKMOVANJA ZA 

MISS SLOVENIJE

Hrastničanka Pia 
Livk se je 22. mar-
ca v Kranjski Gori 
udeležila polfinal-
nega izbora lepot-
nega tekmovanja 
za Miss Slovenije 
2014. Uspelo se ji je 
uvrstiti v finalni izbor, 
ki bo potekal na 
začetku poletja in 
tako ima možnost 
osvojitve krone in 
naslova Miss Slo-
venije 2014.  

Simpatična Hrast-

ničanka se je sicer 
že decembra v 
Rogaški Slatini 
udeležila izbora za 
Miss Casino Fon-
tana in Miss Savin-
jske regije za Miss 
Slovenije 2014. Pia 
je prejela laskavi 
naslov Miss Casino 
Fontana, prav tako 
pa tudi potovanje 
v Ameriko, in sicer 
v mesto, ki nikoli ne 
spi – Las Vegas.  
      
  ML

OBREZOVANJE SADNEGA DREVJATisti, ki imajo doma sadno drevje, 
so se v marcu že lotili obrezovanja. 
Seveda je vsaka pomoč strokovnja-
ka dobrodošla, zato se je 6. marca 
na Lazu (Dol pri Hrastniku) pri Borisu 
in Erni Deželak zbralo več kot 60 ljudi. 
Janja Žagar, kmetijska svetovalka, je 
povedala: “To je že peto srečanje 
članov sadjarskega društva Hrast-
nik v tem letu. Na prvem srečanju 
smo se učili rezi vinske trte, sledilo je 
ocenjevanje sadnih vin, predavanje 
o cepljenju sadnega drevja, ter dve 
delavnici žganjekuhe.“

Strokovni prikaz obrezovanja je izvajal 
Matjaž Maležič iz Sadne drevesnice 
Studenec-Kmetijsko gozdarskega 
zavoda Ljubljana, ki je najprej opo-
zoril, kaj potrebujemo pri tem delu: 
dobre škarje, manjšo žago, cepilno 

smolo za premazovanje večjih ran in 
vrvico, če je treba kako vejo upog-
niti oziroma jo usmeriti kam drugam.
„Najprej s pogledom ocenimo krošn-
jo glede na rast,“ je dejal, „nato pre-
gledamo še cvetni nastavek. Temu 
potem prilagodimo jakost rezi. Bujno 
rastoča drevesa z malo cvetnega 
nastavka obrezujemo manj, ohranja-
mo cvetne brste in prepognemo vse 
primerne poganjke. Ti nam bodo ob 
primerni oskrbi v naslednjem letu dali 
pridelek ...“

Obiskovalci so spoznali še izraz vod-
ni poganjek, drugi izraz za boho-
tivko- pokončen prebujen enoletni 
poganjek s slabo razvitimi brsti.  Ker 

imata Boris in Erna ob robu nekaj 
malin, je svetoval Matjaž Maležič še 
to, da malinam posušene poganjke 
odstranimo, na enem grmu pa pus-
timo največ pet dobrih lanskoletnih 
poganjkov, saj večina malin rodi 
na enoletnih poganjkih, seveda pa 
moramo razlikovati med enkrat in 
dvakrat rodnimi malinami. Gostitel-
ja sta se izkazala s pijačo in sladkimi 
dobrotami, saj je Erna znana daleč 
naokoli po peki odličnega peciva. 
Po pogostitvi nam je Matjaž Maležič 
pokazal še osnovne tehnike cepljen-
ja sadnega drevja.

    Fanči Moljk      
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VSKI SEJEM LETOS NA 
PONEDELJEK

10. marca je bil na Dolu 
pri Hrastniku tradiciona-
lni kramarski sejem na 
ponedeljek, zato je bilo 
nekaj več prodajalcev 
kot takrat, ko pride na so-
boto. „Ob sobotah gredo 
raje v večja mesta, ker 
pričakujejo več možno-
sti za prodajo svojih 
izdelkov,“ pravijo pri Turis-
tičnem društvu Hrastnik, ki 
sejem organizirajo.

Na parkirišču, ob dvorani 
Dolanka, je postavilo letos 
stojnice okoli 36 prodajal-
cev, od tega ena četrtna 

zasavskih. Posebno do-
bro so se spet predstavili 
naši kmetje, ki imajo do-
polnilno dejavnost: med, 
izdelke iz medu, suho 
sadje in sadne sokove, 
domače milo, zelišča, 
cvetje, zelenjavo, … Vsi 
člani društva LAS Zasavje. 
„Stremimo k temu, da bi 
bilo na kramarskem sejmu 
več takih prodajalcev, ki 
imajo svoje izdelke oziro-
ma proizvode,“ je dejala 
Vojka Šergan, predsedni-
ca LAS Zasavje.

            Fanči Moljk

STAREJŠI ZA STAREJŠEProstovoljke in prostovoljec, dvajset 
nas je, Projekt Starejši za starejše za 
boljšo kakovost življenja doma, ki 
deluje pod okriljem DU Hrastnik, iz-
vajamo osmo leto. Težave na terenu 
so vsako leto večje, naši rezultati pa 
iz leta v leto boljši, kar smo dosegli z 
dodatnimi izobraževanji, pridobljen-
imi izkušnjami, pogostejšimi obiski, 
kjer je to potrebno, nudenjem ra-
zličnih pomoči, predvsem pa z ve-
liko dobre volje.

Veseli smo, ker smo si v tem času 
pridobili zaupanje občanov vkl-
jučenih v projekt, zato nam je v 
posebno zadovoljstvo, da smo svojo 
dejavnost obogatili še z dvema kul-
turnima prireditvama, ki sta po do-
brih štirih letih, lahko rečemo postali 
že tradicionalni. Tudi za letošnjo prvo 
prireditev, potekala je 19. marca, 
smo koristili gostoljubje hrastniške 
knjižnice, ki je bila polna do zadn-
jega kotička. Pomladna prireditev 
je posvečena dnevu žena in mater-
inskemu dnevu, zato so se našemu 
vabilu tokrat odzvale predvsem žen-
ske. Poleg rednih gostov je tokrat 
našo prireditev s svojo prisotnotjo 
počastila ga. Rožca Šonc, vodja 
projekta Starejši za starejše pri ZDUS.

Nežno so pobožali srca zbranih 
otorci bližnjega vrtca s veselim in 
razigranim petjem, uživali smo ob ig-
ranju citer in flavte učencev Glasbe-
ne šole, se še enkrat prepričali kako 
žlahtna je poezija Toneta Pavčka, 
se potihem pridružili petju Moške-
ga pevskega zbora, ob obujanju 
spominov zamislili in ugotovili, da je 

bil svet včasih bolj pri-
jazen, predvsem pa 
manj stresen. Če smeh 
res pomeni pol zdrav-
ja, je zanj zelo dobro 
poskrbela naša humoristka Joca. 
Prireditev smo s pesmijo, Kam le 
čas beži, ob spremljavi harmonikar-
ja Žige, s polno mero dobre volje in 
kančkom treme, zakjljučile prosto-
voljke. Obiskovalke prireditve, vsaki 
smo poklonili še nagelj in čestitko, so 
odhajale dobro razpoložene, kar je 
bil tudi naš namen.

Po končani prireditvi v knjižnici smo 
prostovoljke, skupaj z našo gost-
jo Rožco Šonc, županom Miranom 
Jeričem, predsednikom DU Franjom 
Krsnikom, pridružil pa se nam je tudi 
direktor Doma Drago Kopušar, odšli 
v Mladinski center.  V druženju, ki je 

trajalo dobro uro, je naša koordina-
torka Branka Roglič predstavila po-
ročilo za leto 2013, župan je v svo-
jem nagovoru, kjer nas je še enkrat 
pohvalil, obljubil pomoč, celo neko-
liko večjo od lani, tudi v letošnjem 
letu. V sproščenem klepetu pa smo 
našo gostjo seznanili s pozitivnimi 
odzivi, zadovoljstvom, da je projekt 
v občini prepoznaven in seveda s 

težavami, na katere pri svojem delu 
najpogosteje naletimo, pri odpravi 
katerih računamo tudi na pomoč 
ZDUS-a.

      Joži Umek

NOVICE

ŽELODKOV BOLŠJAK

Društvo Želodki je v soboto, 22. mar-
ca, na Dolu pri Hrastniku organiziralo 
sejem rabljene otroške opreme. 
»Odziv kupcev kot tudi prodajalcev 
je bil zelo velik. To je potrdilo naša 
predvidevanja, da si ljudje želijo 
možnosti za ugodnejši nakup, po 
drugi strani pa se učinkovito rešijo 
opreme, ki se jim kopiči v garažah in 

stanovanjih,« je povedala 
pobudnica bolšjaka Simo-
na Koren.

»Najbolj so se prodaja-
li poganjalčki, kolesa, nahrbtniki,« 
je našteval Tadej Pušnik, ki je skrbel, 
da sta nakup in prodaja poteka-
la nemoteno. »Upam, da bomo 
naslednjič privabili še več tistih, ki 
šele pričakujejo otroka ali načrtujejo 
družino, saj je bilo na sejmu ogrom-
no vozičkov, avtosedežev, otroških 

stolčkov, stajic 
in podobne 
opreme za 
d o j e n č k e . 
Nova otroš-
ka oprema je 
zelo draga, 
na Želodk-
ovem bolšjaku 
pa jo je bilo 
mogoče do-
biti po skoraj-
da simboličnih 
cenah.«

Simona Koren je še pripovedova-
la, da igrač namenoma niso spre-
jemali, saj bi jih bilo preveč, otroci 
pa bi se zanje zagrebli, si jih zaželeli 
in se jih hkrati v trenutku naveliča-
li. »Prepričani smo, da smo staršem 
prihranili nekaj živcev, predvsem pa 
denarja, saj je bil naš poglavitni cilj 
ravno to, da starši lahko v teh časih 
prihranijo. Ravno zaradi tega tudi ni-
smo zaračunavali nobene provizije 
pri prodaji.«

Želodki so staršem in otrokom želeli 
med drugim dokazati, da se iz sta-
rih reči lahko izdela tudi uporabne in 
lepe izdelke. S pomočjo mentorice 
Zdenke Romih so si otroci ustvarili 
unikatne predpasnike, na katere so 
našili različne motive, ki so jih izreza-
li iz starih cunj. V pripravljenosti je bil 
tudi mojster za hitra popravila koles, 
ki pa tokrat ni imel dela, saj je bila vsa 
oprema v brezhibnem stanju. Želodki 
obljubljajo, da bodo bolšjak še pono-
vili, verjetno še v tem letu. 

     JM

POROČNA ZAOBLJUBA 
PO PETDESETIH LETIH

V pomladnih mesecih, ko se prebu-
ja narava, je bilo od nekdaj veliko 
porok. V zakonski stan sta 21. marca 
1964 stopila tudi Alojzij in Viktorija Šte-
fane ter si obljubila zvestobo in po-
moč v dobrem in slabem. Ta oblju-
ba je imela trdne temelje v iskreni 
ljubezni in medsebojnem spoštovan-
ju, zato je njuna zveza ostala čvrsta 
vseh teh 50 let. Zlato poroko sta ob-
novila 22. marca, in sicer v poročni 

sobi, pred županom 
Miranom Jeričem in 
matičarjem Rokom 
Jenkom.
Alojzij je bil izredno 
marljiv in odgovoren 
fantič z veliko željo in 
voljo po znanju, zato je uspešno zak-
ljučil rudarsko in delovodsko šolo, se 
zaposlil v Rudniku Trbovlje - Hrastnik, 
nato pa je z delom nadaljeval v no-

vonastalem pod-
jetju RGD, kjer je 
uspešno opravljal 
delo delovodje 
po gradbiščih iz-
ven Hrastnika. Z 
aktivnim petjem 
v pevskem zboru 
Svoboda Hrastnik 
je vsem nam živl-
jenje v tej dolini 
lepšal s trenutki 
veselja, radosti 
in sprostitve. Še 

danes rad katero zapoje, še vedno 
pa mu je pri srcu kegljanje in delo na 
vikendu, kamor z ženo rad zahaja.
Viktorija je svojo prvo zaposlitev naš-
la v Krojačnici Hrastnik, nato pa se je 
zaposlila v Jutranjki Hrastnik, ki ji je os-
tala zvesta vse do upokojitve. Njuna 
ljubezen je vzplamenela na Kalu, od 
takrat naprej pa sta njuni poti ner-
azdružljivi že celih petdeset let. V tem 
času sta si ustvarila prijeten dom ter 
postala starša Alešu in Smiljanu. Vsak 
dan v njeni kuhinji zadiši po dobro-
tah, ki privabijo sorodnike in prijatelje 
na obisk. V jeseni življenja rada ureja 
okolico, aktivna pa je tudi v borčevs-
ki organizaciji.

     Rok Jenko

SPOMLADANSKA AKCIJA 
ČIŠČENJA OKOLJA

Pred nami so lepi pomladanski 
dnevi, ko se radi ozremo okrog sebe 
in ugotovimo, da je ta letni čas tisti, 
ki nam daje novih moči. Toda to je 
tudi čas, ko se pokaže kaj je potreb-

no v naši okolici 
postoriti. Precej je 
stanovanjskih in 
drugih objektov, 
kjer je okolica že 
urejena in čista, 

toda kljub temu pozivamo vse sta-
novalce in lastnike stanovanjskih hiš 
ter drugih objektov, da se organizira-
jo ter očistijo svojo okolico.

Komunalno stanovanjsko podjetje 
Hrastnik bo do 28. aprila pospeše-
no odvažalo kosovne odpadke. 
Datume in lokacije zabojnikov lah-
ko preverite na spletnih straneh 
KSP Hrastnik. Predlagamo vam, da 
posebno pozornost posvetite horti-
kulturni ureditvi okolja.

                 KSP Hrastnik
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70 LET OD POBOJA 
TALCEV Z MARNEGA

V Sloveniji verjetno ni kraja, kjer v 
času NOB ne bi izgubili koga od 
svojih krajanov. Zato so povsod tudi 
spomeniki v čast tistim, ki so izgubi-
li življenje kot talci, v partizanskem 
odporu ali v taboriščih. Nekateri 
svojci pa so pokopani in obeleženi 
tudi v drugih krajih. Tako je bilo tudi s 
tremi krajani Marnega nad Dolom pri 
Hrastniku, ki so bili ustreljeni kot talci 
9. marca leta 1944, v Šmartnem pri 
Slovenj Gradcu. V nedeljo, 9. marca 
2014, so natančno po sedemdese-
tih letih obiskali ta kraj sorodniki in še 
nekateri člani hrastniških borcev.

Kako je prišlo do tega dogodka, 
nam je pojasnil Miha Javoršek, ki je 
ta obisk organiziral: „ Že večkrat sem 
načrtoval, da bi šli v Šmartno, pa 
se do zdaj nekako ni izšlo. Moj oče 
Miha Javoršek, polbrat Lojze Boršt-
ner in mamin brat Štefan Gabrič so 
bili ustreljeni zato, ker so partizani us-
trelili neko učiteljico, izdajalko. Deset 
talcev so pripeljali iz celjskega stare-
ga piskra, med njimi naše tri. Žalost-
na zgodba pa se je začela že prej, 
ko je gestapo s pomočjo domače-
ga izdajalca odpeljal z Marnega 
dvanajst krajanov. Na Marnem so 
začeli pomagati partizanom že leta 
1942, ko so jih oskrbovali s hrano in 
drugim materialom. V naši hiši so se 
dobivali tudi organizatorji OF, ker je 
bila kmetija bolj na samem. Ti so bili 
na primer Alojz Ribič – Tone, Maks Ja-
kopič – Jur,Viktor Kovač … Domači 
izdajalec je gestapu sporočil, da se 
bodo sestali 12. januarja 1944. Preo-
blečeni v partizane so prišli okoli enih 
ponoči in spraševali predvsem za 
Ribiča. Osemdesetletna Javorško-
va mama je nevede povedala, da 
je bil zvečer res pri njih. Takoj so mo-
jega očeta in Borštnerja aretirali in 
odšli proti Marnem. Hoteli so prijeti še 

Milko Strmljan, a je po-
begnila. Ustavili so se pri 
Napretovih in odpeljali 
Napret Rudolfa, Silvo, 
Francija in še Martina 
Golaža. Aretirali so še 
Milkine starše, sestro Marijo in Štefana 
Gabriča, brata Micke Javoršek. Pel-
jali so jih v Hrastnik, potem v Trbovlje 
čez nekaj dni pa moške v celjski stari 
pisker, ženske pa v Maribor. Od vseh, 
ki so jih odpeljali 12. januarja, na 
dan, ko je zdaj v KS Marno krajevni 
praznik, se je vrnila iz taborišča samo 
Mici Javoršek. Vsi so zapisani tudi na 
spomeniku ob gasilskem domu na 
Marnem z ostalimi, ki so umrli v tej vo-
jni. Skupaj devetnajst.

Deset talcev in še dva, ki sta padla 
v boju z Nemci blizu Šmartnega pri 
Slovenj Gradcu, so pokopali najprej 
v manjši grob. Leta 1951 so jih pre-
nesli v grobnico ob novem spome-

niku v obliki treh piramid, kjer smo v 
nedeljo položili venec obiskovalci iz 
našega konca in še nekateri, ki imajo 
tu pokopane talce: iz Celja, Artič, z 
Bizeljskega in od drugod. Tako smo 
pokazali, da jih nismo pozabili.“

Predstavniki Zveze borcev iz Šmart-
nega in mislinjskega področja so jih 
lepo sprejeli in pogostili, v dvorani 
gasilskega doma pa pripravili man-
jši kulturni program z recitacijami 
šolarjev in z glasbeno točko. Mar-
tin Mlinar, predsednik Zveze borcev 
Hrastnik, pa se je v imenu vseh zah-
valil za gostoljubje.

    Fanči Moljk

NOVICE

VALIČ IN AVDIć ZABAVALA HRASTNIČANE

Vid Valič & Denis Avdić so-
dita med najboljše slovenske 
stand-up komike, zato ni čud-
no, da je njun Udar po moško 
2 privabil na predstavo številne 
hrastniške ljubitelje komedij. Za-
nimivi so tudi statistični podat-
ki, ki povedo, da sta imela že 
222 ponovitev, ki si jih je ogle-
dalo 111.000 gledalcev. Na 
dobrodelni predstavi, ki sta jo 
uprizorila na Kongresnem trgu 
v Ljubljani, pa sta privabila več 
kot 15.000 ljudi.

Za Slovence je vedno zabavno, ko 
se srečata slovenska in bosanska 
kultura. Pritegnejo tudi resnice o 
moško-ženskih odnosih, saj se ved-
no vrtijo v začaranem krogu. Tudi 
politično-družbene kritike spravlja-
jo ljudi v dobro voljo, sploh če jih 
razlagata Vid in Denis. Ker veliko 
nastopata tudi na televiziji, imata 
med svojimi oboževalci tudi na-
jmlajše in nekateri so ju prišli pred 
predstavo pozdravit. 

           Fanči Moljk

NOVICE

OTROŠKE POČITNIŠKE DELAVNICE
Letošnje zimske počitnice je bilo v 
Mladinskem centru Hrastnik živahno. 
V veliki dvorani smo se vsako do-
poldne od ponedeljka do petka po-
dajali novim dogodivščinam naproti. 
Prvi dan so nas dobro ogreli cirku-
santje iz Združenja za cirkuško pe-
dagogiko Cirkokrog. Naučili smo se 
cirkuških trikov z žogo ter se prepustili 

pisanemu svetu rut, žogic ter vrtečih 
krožnikov. Po živahnem uvodu smo v 
naslednjih dneh za otroke poskrbele 
animatorke iz Mladinskega centra 
Hrastnik. Otroci so oblikovali okraske 
iz slanega testa, si izdelali žareče 
lučke, okrasili cvetlični lonček in 
vanj posejali nekaj semen, za pravo 
travniško vzdušje v majhnem lončku 

pa je poskrbela žuželka, ki so jo 
izdelali iz zamaška.  V duhu olimpij-
skih iger, ki so ravno tedaj potekale 
v Sočiju, smo priredili olimpijado ter 
se za nekaj trenutkov preselili tudi 
v čas prvih olimpijskih iger v antični 
Grčiji. Izdelali smo si bakle, maskote 
ter olimpijske zastave. Ker pa je na 
olimpijadi pomembno sodelovati in 
ne zmagati, smo na koncu dneva 
drug drugemu okoli vratu nadeli 
medaljo. Najbolj razburljivo in težko 
pričakovano delavnico smo prihrani-
li za konec. V petek smo se podali na 
lov za Perkmandeljčevim zakladom. 
Obiskala sta nas Perkmandeljc Man-
di in rudar Polde. Zavihali smo rokave 
in si izdelali čelade, krampe, lopate, 
svetilke ter se odpravili na lov za za-
kladom. Dolgo smo iskali in šele, ko 
smo hodili po prstih in bili v temnem 
rovu tiho kot miške, smo ga našli. 
Umazanih lic od premoga ter vsak 
z delčkom zaklada smo na koncu 
skupaj s Perkmandeljcem še zapeli 
in zaplesali ter tako zaključili pester 
teden počitniškega dogajanja. 

   Lucija Štaut

ZAČETNI TEČAJ ITALIJANŠČINEMolto bene! Zelo do-
bro! Konec marca 
se je v Mladinskem 
centru Hrastnik pričel 
dvajseturni začetni 
tečaj italijanščine, ki 
ga vodi Mojca Mli-
narič. Na uvodnih 
srečanjih so tečajniki 
že naredili prve kor-
ake v svet slovnice ter 
besedišča, v prihod-
nje pa bodo svoje 
znanje še nadgradili 
ter s tem spoznavali 

tudi kulturo sosednje 
romanske države in 
navade njenih pre-
bivalcev. Tako bodo 
lahko svoje znanje 
koristno uporabili in 
ob naslednjem obi-
sku Italije z domačini 
spregovorili po itali-
jansko. Prodali jih ne 
bodo, lačni ali žejni 
pa tudi ne bodo os-
tali. 

     LŠ

KONCERT DIVJE ROŽE 
IN SANDIEGO

Za rockovsko obar-
vano soboto sta 15. 
marca 2014 v večernih 
urah poskrbeli rock 
zasedbi Divje Rože in 
SanDiEgo. Nabito pol-
no dvorano Mladinske-
ga centra Hrastnik so 
najprej ogreli člani sku-
pine Divje Rože, ki jo 
sestavljajo večinoma 
Hrastničani. Za njimi je 

na oder stopila skupina 
SanDiEgo, ki je v dodo-
bra razgreti dvorani 
mladinskega centra 
poskrbela za vrhunec 
večera. V rock ritmih, 
ki jih soustvarja tudi 
Hrastničan Sergej Ško-
fljanec, so številno 
občinstvo zabavali 
do poznih večernih 
ur. Toliko občinstva v 
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NOVICE

ZASAVSKI MENJALNI KROG
V soboto, 5. aprila, se je v celot-
nem Zasavju menjalo. Na ta dan je 
namreč potekal vsezasavski menjal-
ni krog. Idejo menjalnega kroga je 

v zasavsko 
okolje pri-
peljal LETS 
Zasavje, ki že 

več kot leto dni vsako prvo soboto 
v mesecu na tržnici v Zagorju orga-
nizira menjalni krog. Tokrat pa so se 
pobudi pridružili tudi v Hrastniku, v Tr-

bovljah ter Litiji.

V Hrastniku je men-
jalni krog potekal 
na dveh lokaci-
jah- na hrastniš-
ki tržnici ter pred 
v e č n a m e n s k i m 
družbenim objek-
tom Podkraj. Bistvo 
menjalnih krogov je 
menjava sadik, se-
men in doma pridel-
ane hrane z namen-
om druženja ter kre 

pitve solidarnosti in 
samooskrbe. Men-
java poteka tako, 
da prinesete kat-
ero od omenjenih 
stvari, jih zamenjate 
za kuolme - men-
jalna valuta, za te 
kuolme pa potem 
kupite karkoli dru-
gega izmed tistega, 
kar so za menjavo 
prinesli drugi. 

V naši občini je men-
jalni krog potekal 

prvič in mnogi so se s tudi tem kon-
ceptom srečali prvič. Tisti, ki so men-
javo že poznali, pa so na dogodek 
že tudi prinesli izdelke. V menjavi 
so se tako znašla semena čičerike, 
rjave leče, hokaido in muškatnih buč 
ter žafranike, sadike luštreka, ribeza, 
pelina, pegastega badlja in stoletne 
čebule, domač zeliščni čaj, zelišč-
na sol, domač sok, domače vino, 
domače marmelade (slivove, ba-
nanino čokoladne), domače pecivo 
in še marsikaj drugega. Če je tokrat 
kdo kaj prinesel a nato ni porabil 
vseh pridobljenih kuolmov, nič zato, 
saj se lahko kuolme porabi kadarkoli 
kasneje in ne le na hrastniških tem-
več na vseh zasavskih menjalnih kro-
gih.

Zaradi dobrega odziva navkljub 
dežju in glede na dejstvo, da je 
dogodek potekal prvič, so se orga-
nizatorji - Društvo Rast in Mladinski 
center Hrastnik, odločili, da menjalni 
krog postane stalnica tudi v Hrast-
niku. Odslej ste tako vsako prvo so-
boto v mesecu vabljeni na menjalni 
krog na hrastniško tržnico ali pred 
večnamenski družbeni objekt Pod-
kraj. Spet se bo torej menjalo že 3. 
maja, nato 7. junija in tako dalje.  

               

   

   Mateja JeclZasavski menjalni krog-Menjalna valuta- kuolm.

POD MORJEM OKOLI SVETA – 
POTOPISNO PREDAVANJE 
ANDREJA VOJETA

V petek, 4. aprila, ob 20. uri, 
je Mladinski center Hrastnik 
v sodelovanju s Foto klubom 
Hrastnik gostil priznane-
ga podvodnega fotogra-
fa, mag. Andreja Vojeta. V 
dvournem predavanju je strnil 
svoje vtise in dogodivščine s 
potovanj, kjer je med božan-
jem pravih morskih psov ter 

iskanjem najboljše lokacije 
za fotografiranje posnel bar-
vite fotografije podvodnega 
sveta. Občudovali smo lahko 
amforišča, razbitine ladij in le-
tal, ribe, delfine ter čudovite 
utrinke koral in rastlinja, ki se 
skrivajo pod morjem na vseh 
koncih sveta. 
       LŠ

Mladinskem centru Hrastnik še nis-
mo videli, zato z optimizmom zremo 
naprej in upamo, da bodo mladi in 
mladi po srcu tudi v prihodnje obis-

kovali dogodke mladinskega centra 
ter kvalitetno preživljali prosti čas v 
številnih aktivnostih, ki se odvijajo v 
naših prostorih.  

LŠ KAJ JE NA VIDIKU

Handball cup zasavje

Konec maja bo na Dolu pri Hrastni-
ku potekalo že 15. odprto prvenstvo 
Zasavja v mini rokometu (Handball 
cup Zasavje 2014), njegov slogan pa 
bo ponovno: »Rokometna žoga je 
naša droga.« 

Turnir bo tokrat v soboto 31. maja s 
pričetkom ob 11. uri, tekme pa se 
bodo igrale v kar štirih dvoranah, in 

sicer v Dolanki na Dolu pri Hrastniku, 
na Logu v Hrastniku, v športni dvora-
ni v Laškem ter v športni dvorani 
Radeče. Ogledali si boste lahko fan-
te in dekleta letnikov 2003, 2004 in 
mlajših, poleg športnega programa 
pa pri rokometnem klubu Dol TKI 
Hrastnik obljubljajo tudi pestro doga-
janje ob igriščih. Poskrbljeno bo za 
hrano in pijačo, na voljo bodo ma-
jice z logotipom turnirja, poleg vsega 
pa se bodo fantje in dekleta lahko 
pomerili tudi v številnih igrah, kot so 

test spretnosti, merjenje moči meta 
in še kaj. 

Tradicionalni turnir na Dolu je eden 
največjih športnih dogodkov v obči-
ni, ki si je skozi leta ustvaril bogato 
mednarodno veljavo. Na turnirju 
vsako leto namreč nastopajo ekipe s 
Hrvaške, v preteklosti pa so zasavske 
konce obiskovali tudi avstrijski kolek-
tivi. 

               Gregor Lisec

Hrastničani beremo 2014

23. aprila 2014, na svetovni dan kn-
jige, začenjamo 4. sezono branja 
odraslih za bralno značko HRAST-
NIČANI BEREMO.

Preprosto je, le odločiti se morate. 
Prijavite se pri izposojevalnem pultu v 
naši knjižnici. Od aprila do novembra 
imate čas, da s posebnega sezna-
ma izberete osem knjig. Ob vpisu 
boste prejeli svojo osebno knjižico s 

posebnim seznamom knjig, kamor 
si boste zabeležili naslove prebranih 
knjig, ter dodali katero misel ali dve 
o prebranem. S seznama, ki je dost-
open na www.hra.sik.si, izberite 7 
knjig in 1 pesniško zbirko. Naenkrat si 
lahko izposodite največ dve knjigi s 
seznama. Na sredini novembra vas 
bomo povabili, da oddate knjiži-
co z zapisi ter vas pripravili na zakl-
jučno prireditev. Bralci, ki bodo do             
zaključka akcije prebrali 8 del, bodo 
na zaključni prireditvi prejeli priznan-
je za sodelovanje v projektu Hrast-

ničani beremo.

Pozdravljamo in pričakujemo vas 
knjižničarji Knjižnice Antona Sovreta 

Festival Rdeči Revirji 2014

Tudi letošnjo pomlad bo od 22. do 
31. maja 2014 potekal mednarodni 
scenski festival Rdeči Revirji. Že dru-
go leto zapored bo festival odprl 

vrata v vseh zasavskih občinah: v 
Hrastniku od 22. do 25., v Trbovljah 
od 26. do 28. in v Zagorju od 29. 
do 31. maja. Teden dni pred festi-

valom bo v Hrastniku potekala tudi 
svetlobna gverila, ki bo s svetlobnimi 
instalacijami, projekcijami in drugimi 

svetlobnimi projekti 
oživila nekaj hrast-
niških stavb ter dru-
gih lokacij.

Program letošnjega 
festivala Rdeči Re-
virji obsega produk-
cije domačih in tujih 
ustvarjalcev: ple-
snih in gledaliških 
predstav, predstav 
sodobnega cirku-
sa, lutkovne, ulične 
predstave ter 
množico spremlje-
valnih dogodkov – 
koncertov, razstav, 
instalacij, predva-
janja filmov, izva-
janja različnih ust-
varjalnih delavnic 

ter drugih aktivnosti. V Hrastniku 
bomo med drugim lahko uživali tudi 
v plesno gledališki predstavi Sijaj, kjer 
kot avtor, režiser in plesalec sodeluje 
Hrastničan ter umetniški vodja festi-
vala Rdeči Revirji, Branko Potočan. 
 
Vsezasavsko povezanost festivala bo 
letošnje leto zaokrožil Tomaž Praun-
seis, ki ga najbolj poznamo po akciji 
Sk8aj s srcem, ko je v sedmih dneh 
prerolkal Slovenijo, zbrane donaci-
je pa podaril socialno ogroženim 
družinam. V okviru akcije bo tokrat 
rolkal po Zasavju in se ustavil v vseh 
treh zasavskih občinah. Okoli 14. 
ure bo Tomaž prispel v Hrastnik, na-
tančneje na Log, kjer bo do 16. ure 
v skate parku potekal spremljevalni 
program, zraven pa bo tudi skrinjica, 
kamor boste lahko oddali prosto-
voljne prispevke, ki bodo predani v 
dobrodelne namene. 

Letošnji soorganizatorji ter partnerji 
festivala Rdeči Revirji so: Mladinski 
center Hrastnik, Mladinski center Za-
gorje, Delavski dom Trbovlje in PUNK-
Tcc.
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Hrastniška košarka 
pred težkimi izzivi
Sezone, kakršno košarkarji Hrastni-
ka doživljajo letos, si ni želel nihče 
od ljubiteljev košarke v tem revir-
skem kraju. Srdit boj za obstanek v 
2. slovenski ligi je precej manj, kot 
je pričakovala zmag željna hrastniš-
ka publika, pa tudi uprava kluba s 
predsednikom Urošem Godicljem na 
čelu. Svetla točka sezone, ki jo bodo 
fantje iz dvorane na Logu skušali reši-
ti v zadnjih krogih, je domačin Matic 
Babič, ki iz tekme v tekmo dokazuje, 
da se razvija v odličnega branilca.

Pet zaporednih porazov na začetku 
sezone, pa tudi precej neprepričlji-
vo nadaljevanje, je v klub prineslo 
nemir in slabo ozračje, zato so bile 
spremembe nujne. Kot je to običaj-
no, je odgovornost za nastalo situ-
acijo prevzel trener Vladimir Rizman, 
ki je na začetku marca s svojega 
položaja odstopil in mesto trenerja 
prepustil dotedanjemu pomočniku, 
Davorju Brečku. »Rizman je sicer su-
per človek, ampak mislim, da bi ga 
morali zamenjati že prej. On je va-
jen delati z izkušenimi, že narejenimi 
igralci, v Hrastniku pa je veliko mla-
dih fantov, ki bi jih moral znati še kaj 
naučiti, predvsem pa drugače delati 
z njimi,« je dejal predsednik hrastniš-
kega kluba Uroš Godicelj. 

Ta je skupaj s sodelavci v uprav-
nem odboru priložnost ponudil mlaj 
šemu in manj izkušenemu Brečku, 
kar se mu je kmalu obrestovalo. Ni 
pa še jasno, ali bo domačin na klopi 
članske ekipe sedel tudi v prihodnji 
sezoni. »Malo je trenerjev, ki bi brez 
kakršnihkoli izkušenj z vodenjem član-
ske ekipe prišli v 2. ligo in se tako do-
bro prilagodili. Brečko je bil na začet-
ku mišljen kot začasna rešitev, sedaj 
pa bomo še videli, kako bo v nasled-
nji sezoni. Zagotovo pa ostaja v klu-

bu, če ne kot 
glavni trener, 
pa s kakšno 
drugo funk-
cijo,« je de-
jal Godicelj, 
ki tudi o svoji 
p r i h o d n o s t i 
na predsed-
niškem mes-
tu še ni pov-
sem odločen: 
»Želim si ostati, 
ampak le, če 
se bo v klubu 
kaj spremeni-
lo. Pomoč in 
sodelovanje 
tistih, od katerih bi to pričakoval, je 
slaba. Res je nekaj takih fantov, ki 
radi pomagajo, ampak teh je zelo 
malo. Sicer pa komaj najdemo tistih 
nekaj ljudi, ki prodajajo vstopnice, 
stojijo pri vratih, snemajo tekme in 
tako dalje. Rokometni klub na Dolu 
ima to veliko bolje urejeno, saj vsi 
radi pomagajo. Takšnih ljudi pa v 
Hrastniku primanjkuje.« 

Podobno primanjkuje tudi domačih 
igralcev, ki bi igrali vidne vloge v 
članski ekipi Hrastnika. V njihovem 
moštvu tako najdemo košarkarje iz 
Laškega, Šentjurja, Zagorja, Krškega 
in celo Postojne. No, glavno breme 
vseeno nosi Hrastničan, kapetan 
ekipe Matic Babič. Triindvajsetletnik 
je gonilna sila v napadu, s povpreč-
jem slabih 15 točk na tekmo tudi prvi 
strelec ekipe. Sam v svoji igri še vidi 
rezerve. »Sem zadovoljen, ampak 
vedno lahko daš še več. Osem let 
že igram pri članih, moja vloga se iz 
leta v leto povečuje in ni me strah 
prevzeti odgovornost,« je dejal sicer 
tudi marljiv študent na Fakulteti za 
družbene vede. Kot pravi kapetan, 
prednost pred lastnimi dosežki daje 
ekipi, zato ni preveč zadovoljen 
zgolj z borbo za obstanek. »Ekipno 
smo pričakovali več, je pa res, da 

se je sistem tekmovanja spremenil, 
liga se krči in deset ali enajst zmag 
ni več dovolj za obstanek,« je razložil 
košarkar, ki se bo o prihodnosti, bodisi 
v hrastniškem dresu bodisi katerem 
drugem, odločal po koncu sezone. 

O naslednji sezoni pa vsaj malo že 
razmišljajo v upravnem odboru klu-
ba, četudi je večina njihovih misli za 
enkrat popolnoma usmerjenih v ob-
stanek v ligi. Če so z rezultati članske 
ekipe nekoliko razočarani, je dru-
gače z mlajšimi kategorijami. »Z naši-
mi mlajšimi kategorijami smo zelo za-
dovoljni, trenerji delajo odlično. Kar 
pa se tiče članske ekipe v prihodnji 
sezoni, je tako, da zasavski klubi od-
lično sodelujemo med seboj, tako 
da bomo poskušali pripeljati kakega 
mladinca, na primer iz Zagorja. Če 
lahko uspešno igrajo mladinsko ligo, 
mislim, da bi lahko tudi člansko 2. 
ligo,« je načrte za naprej, pa naj bo 
to v tem ali nižjem rangu tekmovan-
ja, razkril predsednik kluba Godicelj. 
Obstanek v 2. ligi sicer zagotavlja 
osvojitev (vsaj) končnega 9. mesta, 
10. in 11. mesto vodita v dodatne 
kvalifikacije, medtem ko 12., 13. in 
14. mesto vodijo direktno v nižji rang 
tekmovanja. 

               Gregor Lisec

Dolani popravili medel jesenski vtisPo izjemno uspešni lanski sezoni, 
ko so rokometaši Dola TKI Hrastni-
ka osvojili končno tretje mesto v 1. 
b ligi, je letošnja sezona malenkost 
slabša. Rumena podmornica krmari 
nekje po sredini lestvice, s čimer so 
Dolani že zdavnaj rešili vprašanje 
obstanka, zaradi majhnih razlik pri 
vrhu pa je še skok mogoč tudi tja do 
četrtega mesta. Veseli dejstvo, da 
z izjemo vratarja Primoža Cenkarja 
rumeno-črne barve branijo zgolj do-
mači, na Dolu vzgojeni rokometaši.  

Po neprepričl-
jivem prvem delu 
sezone, ko so 
Dolani igrali po načelu toplo-hlad-
no (pogosteje hladno) in pogosto 
doživljali nerazumljive padce v igri, 
je njihov spomladanski del precej 
prepričljivejši. Na njihovih tekmah sta 
ponovno vidni želja po zmagi in bo-
jevitost, ki smo ju na začetku sezone 
morda nekoliko pogrešali, precej 
bolj kompaktna pa je tudi obramba 
z vratarskim prišlekom iz Šmartnega 

Cenkarjem na čelu. Trdnejša igra v 
obrambi posledično omogoča več 
lažjih zadetkov v napadu, kjer ob 
nepredvidljivemu organizatorju igre, 
Domnu Hribšku, glavno breme dose-
ganja zadetkov nosi kapetan ekipe, 
Gregor Klepej. Neusmiljeni bom-
barder z leve strani napada je slabši 
začetek sezone pripisal kadrovskim 
spremembam v ekipi pred letošnjo 
sezono. »Na začetku sezone se je 

poznalo, da sta šla 
dva, trije starejši ig-
ralci, tako da smo 
ostali sami domači 
igralci in potrebovali 
smo določeno obd-
obje, da se na to pri-
lagodimo. Zamenjal 
se je tudi trener in 
vsi skupaj smo potre-
bovali nekaj časa, 
da se prilagodimo 
drug drugemu,« je 
dejal 27-letni Dolan, 
ki se je v domači 
klub vrnil lani po kar 
šestih odigranih se-
zonah v prvi slovenski 
ligi, ko je igral za trboveljski Rudar in 
Krško.
Ekipo Dola so pred začetkom se-
zone zapustili: Zlatan Bratanović, ki 
je odšel v prvoligaško Sevnico, Mitja 
Lesjak je odšel k zasavskemu rivalu v 
Radeče, kamor je odšel tudi večletni 
uspešni trener Dolanov Robi Šafarič. 
Ta je kemičarje pred tem najprej 
pripeljal iz 2. v 1. b ligo, lani pa ob 
končnem tretjem mestu tudi v prvo 
ligo, a je vodstvo kluba po tehtnem 
razmisleku povabilo zveze zavrnilo in 
se odločilo ostati v 1. b ligi. Šafariča 
je pred začetkom letošnje sezone na 
klopi zamenjal izkušeni Aleš Filipčič, ki 
je pred tem treniral mlajše kategorije 
Dolanov. Prav njim na Dolu posveča-
jo veliko pozornosti, o čemer ne naz-
adnje priča dejstvo, da člansko ek-
ipo Dola, z izjemo prvega vratarja, 
tvorijo domači rokometaši. »Mi ne 

bomo kupovali tujcev in jih plačeva-
li, ampak se osredotočamo na do-
mače fante. Poudarek dajemo mla-
jšim kategorijam, ki jim damo nato 
priložnost v članski ekipi. To bomo 
delali tudi v prihodnosti,« je vizijo klu-
ba predstavil predsednik kluba, Rok 
Petrič.

Ta je z dosedanjim delom sezone, kot 
pravi, načeloma zadovoljen, tudi on 
pa napredek vidi predvsem v dru-
gem delu sezone. S slabšimi rezulta-
ti v prvi polovici so namreč Dolani 
zapravili večino možnosti za uvrstitev 
na eno izmed prvih dveh mest, ki 
vodita med prvoligaško druščino. 
Nedavno se je sicer govorilo, da bi 
morebitna vključitev najboljših slov-
enskih klubov v regionalno ligo SEHA 
odprla vrata slabše razvrščenim eki-
pam 1. b lige, a iz tega očitno ne bo 
nič: »Jaz sem slišal, da bodo v tem 

primeru prvo ligo zman-
jšali, tako da ne bi prišli 
zraven. Če pa bi kako-
rkoli prišlo do možnosti 
uvrstitve v prvo ligo, bi 
o tem razmislili. Ničesar 
ne izključujemo. So pa 
potem določeni pogoji, 
od igralcev bi na primer 
zahtevali, da podpišejo 
dolgoročne pogodbe, 
ki bi obveljale tudi ob 
morebitnem izpadu.« 
Petrič ob tem poudarja, 
da tudi v primeru more-
bitnega nastopanja v 
prvi ligi v bližnji ali malo 
manj bližnji prihodnosti 

filozofije kluba ne bi spreminjali. »Tudi 
primeru igranja v prvi ligi bi igrali 
samo z domačimi igralci, kar tako 
ali tako počne tudi večina drugih 
ekip v prvi ligi. In če se primerjamo 
npr. s Sevnico, ki igra v ligi za prvaka, 
mislim, da bi lahko tudi mi igrali med 
prvoligaši,« je povedal predsednik 
dolskega kluba, ki je svojo kakovost 
navsezadnje dokazal v pokalnem 
tekmovanju, kjer je izpadel tik pred 
sklepnim turnirjem četverice, na svo-
ji poti pa izločil tudi četrtouvrščeno 
ekipo prve lige Ribnico. Garderoba 
s kapetanom Klepejem na čelu se 
morebitnega izziva ne bi ustrašila: 
»Vse več kvalitetnih rokometašev se 
podaja v tujino, tako da kakovost 
lige pada, zato ne vidim razloga, za-
kaj ne bi šli v prvo ligo, če bi se za to 
ponudila priložnost.« 

ŠPORT

Odličen start mladih 
hrastniških nogometašev
V nedeljo, 6. aprila 2014, so odigrali 
svojo prvo tekmo v spomladanskem 
delu sezone hrastniški igralci selekcije 
U-13. Na domačem igrišču so jim stali 

nasproti igralci ND Polzela. Do-
mačini so takoj na začetku poka-
zali odlično igro. Videlo se je, da 
so že komaj čakali na prve tek-
movalne preizkušnje. „Res jim je 

treba čestitati za veliko borbenost,“ 
je dejal trener Franci Privšek. „Še 
posebno pa sem vesel, da izžarevajo 

voljo do igre, kar nam daje upanje, 
da bodo s tako igro tudi nadaljeva-
li.“ Polčas se je končal z rezultatom 
3:0, končni rezultat tekme pa 6:2 v 
korist igralcev NK Hrastnik.

     FM

Konec strelske sezone
V 1. B državni članski ligi v streljanju z 
zračno puško je ekipa članov v posta-
vi Mateja Napret, Jasmina Lisec in 
Sebastian Lisec, na podlagi skupne-
ga seštevka točk, po 6 kolih v enotni 
konkurenci zasedla odlično 5. mesto. 
Posamezno je Mateja Napret na zad-
njem kolu zasedla 3. mesto, s čimer 
je le še potrdila 8. mesto v skupnem 
seštevku. Jasmina Lisec je posamezno 
po 6. kolih osvojila 30. mesto, takoj za 
njo pa se je uvrstil še Sebastian Lisec. 

Vredno pa je poudariti, da je to njiho-
va 1. sezona nastopanja v 1. B državni 
ligi.

Odlično se je uvrstila tudi ekipa SD 
Rudnik Hrastnik II. Po 6. kolih je v 2. 
državni ligi vzhod zasedla 6. mes-
to, prav tako v enotni konkurenci. 
Posamezno pa so si po seštevku točk 
naši strelci pristreljali: Matic Spor 13. 
mesto, Patrik Gnus 16. mesto, Matic 
Rot 23. mesto in Aleks Pavlič 29. mes-
to.

Tudi letos so se kadeti, mladinka in pi-
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Valter Moljk ponovno državni prvakKonec februarja je potekalo v AD 
Kladivar v Celju prvenstvo Sloveni-
je v dvorani za veterane, kjer je kot 
že vsa zadnja leta v svoji starostni 
skupini postal državni prvak Valter 
Moljk z Dola pri Hrastniku. Tekmovalo 
je okrog 80 udeležencev iz Sloveni-
je, Hrvaške, Bosne, Italije in Avstrije. 
Poleg višine so tekmovali še v teku 
na 60 metrov, v teku na 60 metrov 
z ovirami, v skoku s palico in v su-
vanju krogle. „To je že deveto odpr-
to prvenstvo Slovenije za veterane 
v dvorani,“  je povedal Jure Novak, 

predsednik Združenja atletskih vete-
ranov Slovenije. Kakovost veteran-
skih dosežkov raste in tudi vedno več 
nas je. Posebno smo veseli mlajših 
veteranov, ki uspešno nadomeščajo 
starejše.“

Konec marca pa je v Budimpešti 
potekalo svetovno prvenstvo vete-
ranov v dvorani, kjer je sodelovalo 
kar trideset starejših atletov iz Sloveni-
je, med njimi tudi Valter Moljk. Kljub 

manjši poškodbi je osvojil sedmo 
mesto. „Tokrat niti nisem pričakov-
al kakšnih odličij,“ je povedal, „saj 
sem med starejšimi v svoji starostni 
skupini. Bolje bo naslednje leto, ko 
bom prestopil v starostno skupino 
od 75 do 80 let in bom torej mladi-
nec ...Vendar je bilo letos svetovno 
prvenstvo tako blizu, da sem se ga 
moral vseeno udeležiti.“

     FM

ŠPORT

Karateistki brez konkurence
Barbara in Urša Haberl. Osnovnošolki, 
sestri … in državni prvakinji v ka-
rateju. Za pogovor se dobimo pri 
njiju doma, v njuni sobi. Pogled na-
jprej zaide nad Barbarino postel-
jo, kjer visijo medalje s tekmovanj. 
Z očesom preletim, v mislih želim 
na hitro prešteti, a po preštetih več 
deset medaljah se vdam. Zato se 
pri pogledu na medalje nad Uršino 
posteljo sploh ne trudim več s štet-
jem. Preveč jih je.

In vse se je začelo z enim samim 
plakatom, ki je vabil k vpisu h kara-
teju. Dekleti, ki sta takrat šele dobro 
vstopili v osnovnošolske klopi, sta že-
leli trenirati gimnastiko, a ker je takrat 
ni bilo na voljo, sta se odločili za ka-
rate. In ljubezen je bila rojena. No, 
vsaj pri mlajši od sester, trinajstletni 
Urši, pri dve leti starejši Barbari pa je 
bilo malo drugače. ‘’H karateju sva 
se vpisali istočasno, jaz sem kmalu 
po začetku odnehala, a se že po 
dobrem letu vrnila nazaj in začela 
znova,’’ pove Barbara.

Že vse od vpisa trenirata v Karate 
klubu Hrastnik, in sicer pod vodstvom 
mojstra borilnih veščin Bojana Viktor-
ja Pižmohta, ki je njun stalni trener. O 
njemu imata le pohvalne besede, 
pa čeprav na treningih zahteva res 
veliko in so ti zato izjemno naporni. 
Ves trud je poplačan z dobrimi rezul-
tati na tekmah. ‘’Najin trener je eden 
najbolj spoštovanih trenerjev pri nas, 

s karatejem se 
ukvarja že več 
kot 40 let, zato 
ga vsi sprašuje-

jo za nasvete in mnenja. Na tekmah 
včasih inštruira celo nasprotnike, 
če ga prosijo za pomoč,’’ v smehu 
povesta sestri. 
Dekleti po starosti in teži spadata v 
kategorijo kadetinj do -47 oziroma 
do -54 kilogramov. Treninge imata 
štiri do petkrat na teden. Vedno je 
najprej ogrevanje oziroma kondicij-
ski trening, nato pa se vadi borbe, 
udarce in taktiko. Na vsaka dva 
tedna imata navadno čez vikend še 
reprezentančne priprave, saj se obe 
lahko pohvalita še z enim neverjetnim 
dosežkom -  da sta članici slovenske 
karate reprezentance. ‘’Da te pov-

abijo v reprezentanco, moraš imeti 
res dobre uspehe. Reprezentančni 
selektorji izberejo tekme, ki se štejejo 
za izborne, lažje tekme se s tem izloči, 
in nato se odločijo na podlagi rezul-
tatov. V kadetski reprezentanci nas 
je trenutno približno 15 članic, izmed 
katerih se nato izbira tiste, ki gredo  
na evropska ali svetovna tekmovan-
ja. Na takšna tekmovanja gre vedno 
le ena iz kategorije, izbor se tudi tu 
naredi na podlagi rezultatov in pa 
udeležbi na pripravah,’’ o izbirnih 
postopkih razloži Barbara.  

Vedno znova se je torej treba doka-
zovati in imeti nadpovprečne rezul-
tate. Kar pa za večkratni državni pr-
vakinji ni noben problem, saj je poleg 
Barbare članica reprezentance že 

onirka merili v državni ligi za mlade oz. 
Pokalu prijateljstva. Pionirka Valerija 
Tišler je na zadnjem kolu zasedla 3. 
mesto in se tako v skupnem seštevku 
zavihtela na odlično 2. mesto. Kadeti 
so ekipno v skupnem seštevku osvojili 
4. mesto. Posamezno pa sta se kljub 

močni kadetski konkurenci visoko 
povzpela Matic Sapor (4. mesto) in 
Patrik Gnus (6. mesto). Sladila sta 
jima še Aleks Pavlič na 22. mestu in 
Matic Rot na 24. mestu.

Mateja Napret, članica mladinske 

državne reprezentance, ki letos prvo 
leto nastopa med mladinkami, je na 
zadnjem kolu osvojila 3. mesto in si 
s tem zagotovila odlično 4. mesto v 
skupnem seštevku. 

     JM

tudi Urša, čeprav je uradno še pre- 
mlada. Zaradi rezultatov in talenta 
so selektorji izrazili željo, da se pridruži 
reprezentanci in da trenira z njimi. A 
ker po starosti še ni v skupini kadetinj, 
na evropskih in svetovnih tekmovan-
jih še ne sme tekmovati. 

Tekmovanja so odvisna od sezone, 
a ni jih malo, vsaj eno do dva na 
mesec, ob koncu leta pa še po-
gosteje. Tu so še vse priprave in 
seminarji med vikendi. Še vedno 
tekmujeta za svoj domači klub, več-
je in zunanje tekme pa kot članici 
slovenske reprezentance. Urša je v 
lanskem letu osvojila naslov državne 
prvakinje v kategoriji starejših deklic, 
Barbara pa v kategoriji kadetinj, kot 
tudi že eno leto prej.  Barbara je lani 
osvojila tudi peto mesto na moč-
nem mednarodnem tekmovanju v 
Budimpešti ter bila med reprezen-
tančnimi članicami izbrana za nas-
top na evropskem prvenstvu ter za 
nastop na svetovnem prvenstvu v 
Barceloni. 
Nastop v Barceloni je bil njen prvi na 
svetovnih tleh. ‘’Imela sem ogrom-
no tremo. Pričakovanja so bila veli-
ka, a zaradi preveč kontaktov sem 
izgubila prvo tekmo in s tem je bilo 
tekmovanja zame konec. Sistem 
tekmovanja je namreč takšen, da 
lahko že po eni sami izgubljeni tek-
mi končaš. Ni se končalo po pričak-
ovanjih, sem se pa zato na ev-
ropskem odrezala toliko boljše, saj 
sem se uvrstila med desetim in šest-       
najstim mestom,’’ opiše svoje izkušn-
je s svetovnih tekmovanj Barbara. 
Tekmovanje namreč poteka tako, 
da se tekmuje v minuti in pol oziro-
ma dveh minutah dolgih borbah. 
Urša razjasni: ‘’V času borbe moraš 
delati udarce za točke, ki morajo 
biti dovolj blizu, a hkrati ne preblizu 
in ne premočno, imeti moraš distan-
co. Točke dobiš za udarce z nogo ali 

roko v glavo in telo, za rušenje in za 
zaključek udarca. Za prestop, za po-
teg tekmovalca nase med rušenjem, 
za premočan udarec, če predolgo 
skačeš in nič ne delaš pa dobiš ka-
zenske točke. Štiri kazni so dovolj za 
izključitev, kaznuje se tudi simulacija 
prekrška. Tekmo sodi pet sodnikov, 

zmaga tisti, ki ima ob koncu borbe 
več točk. Zmaga je ob doseženih 
osmih točkah razlike možna že tudi 
pred samim koncem tekme.’’ In 
takšne absolutne zmage sta Urša in 
Barbara dobili že večkrat. 

Čeprav pri karateju ne gre za nasilen 
šport, so poškodbe tu vseeno večkrat 
prisotne. Ne dolgo nazaj jo je od 
nasprotnice močno skupila Barbara. 
‘’Na eni od tekem me je nasprotnica 
tako močno udarila, da sem padla 

skupaj in nekaj časa nisem smela tre-
nirat. Za točko je pač potrebno priti 
dovolj blizu in je lahko hitro preveč.’’ 
Sicer pa te treningi karateja ne učijo 
nasilja, temveč zgolj samoobrambo 
in disciplino, pa tudi malo vzhodn-
jaške filozofije, kar po mnenju dekle-
tovih staršev na mlade vpliva dobro. 
Obe dekleti namreč ne blestita le v 
karateju, temveč tudi v šoli. Zahva-
la pa gre verjetno tudi staršem, saj 
se vidi, da imata močno podporo 
doma, kar pri vsem zagotovo poma-
ga. 

Barbara in Urša v športu, ki stereoti-
pno velja za moški šport, kakršnih-
koli razlik ne čutita. V njunem klubu 
trenira celo več deklet kot fantov, 
mešane borbe na treningih tudi niso 
nobena redkost. Kot tudi ni redkost, 
da tekmujeta druga proti drugi, celo 
na tekmovanjih. Nad čemer pa ni-
sta navdušeni. Urša pove: ‘’Ni ravno 
fajn, druga drugo kar čakava, kdaj 
bo katera udarila in ne vemo, kaj na 
naredimo, da ne bi bilo potem kake 
zamere.’’ Ko ju povprašam o tem, 
katera takrat običajno zmaga, se le 
nasmehneta in odgovorita da enk-
rat ena, drugič druga.

In njuni načrti za prihodnost? Obe 
želita ostati zvesti karateju, kar je tudi 
eden od razlogov, da bo Barbara 
svoje šolanje naslednje leto nadalje-
vala na športni gimnaziji. Po isti poti 
pa namerava tudi Urša. 
   
 
               Mateja Jecl

ŠPORT

Točke dobiš za udarce z nogo ali roko v glavo in telo, za rušenje in za 
zaključek udarca.

Urša (levo) in Barbara Haberl (desno) skupaj s trenerjem Bojanom 
Pižmohtom (na sredini spodaj)
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NARODNI DOM PRED 90 LETI
ZGODOVINSKE CVETKE IN BODICE HRASTNIKA

Telovadno društvo Sokol je že 
leta 1908 v Hrastniku želelo zgra-
diti svoj dom, vendar mu finan 
čno stanje tega ni omogočalo. 
V obdobju 1910 –1914 je po-
tekala zbiralna akcija, vendar 
je svoje naredila 1. sv. vojna in 
kasneje devalvacija valute.1  
Po vojni leta 1923 so za izgrad-
njo doma v Hrastniku osnovali 
t. i. Konzorcij za gradnjo narod-
nega doma, ki mu je predse-
doval Alojz Hofbauer, starosta 
Sokolov in glavni pobudnik.  
Zbiralne akcije so potekale ob 

različnih priložnostih in verjetno 
prostovoljno. Po javno objavl-
jenih podatkih darovalcev so 
tako na primer zbirali prispevke 
pri rudniških delavcih in urad-
nikih, pri učiteljskem zborovan-
ju kot tudi ob ženitvah ali na 
primer ob 20-letnici strelskega 
društva. Prispevki pa so prihaja-
li še izven hrastniške doline, saj 
so denar darovali posamezniki 
iz Celja, Ljubljane, Maribora, 
Krškega.2 

Leta 1924 je bilo poslopje zgrajeno. 
Ob odprtju doma je Konzorcij organi-
ziral pester kulturni program.  Ta pro-
gram je na dopisnika časopisa Jutro 
naredil veličasten vtis. Prav tako pa 
je bil navdušen nad samo stavbo, ki 
jo opisuje takole: »Že pri vhodu do-
biš vtis, da stopaš v moderno mest-
no stavbo; v prostanem fojerju je na 
levi strani lepo izdelana garderoba z 
blagajno, na desni vhod v klet, oziro-
ma hodnik, ki vodi v stranske prostore 
in na balkon. Skozi velika vrata prideš 
v dvorano, kjer začuden obstaneš, 
saj v Hrastniku pač nisi pričakoval te 
elegance. Velika, parketirana dvora-
na s krasno razsvetljavo in prostornim 
odrom, pred njim dokaj obsežnim 
znižanim prostorom za orkester, te 
zopet spominja na velikomestno 
zgradbo. Pogled na balkon te pa 
prepriča o dobrem okusu graditel-
jev. Ako si ogledaš še stranske pros-
tore v pritličju; kuhinjo, garderobo za 
telovadce, društveno sobo, shram-
bo za telovadno orodje in gardero-
bo za igralce, odkoder vodijo male 
stopnjice direktno na oder, ter stano-
vanje za hišnika in prostoren balkon 
v prvem nadstropju, si uverjen, da so 
imeli graditelji  tudi smisel za praktič-
no izrabo prostora. Vsa čast jim!...« 3  
Ob odprtju leta 1924 pa je bilo še 
vedno 300.000 din dolga. Zaradi 
plačila anuitet je dom zašel v težave, 
zato ga je hotela leta 1929 prevzeti 
klerikalna banska uprava. Ogledat 
si ga je prišel tudi ban Natlačen ter 
ga hotel spremeniti v cerkev, ven-
dar so hrastniški nacionalisti zadnji 
hip poiskali drug način plačila dol-

ga, hkrati pa so dom preimenovali 
v sokolski dom.  V obdobju 1935—
1940 so v domu potekale dramske 
prireditve delavskega društva Svo-
bode II iz spodnjega Hrastnika.   Med 
2. svetovno vojno je bil v stavbi Hei-
matbund.  Po drugi svetovni vojni 
do leta 1950 je bil v stavbi Mladinski 
dom, pozneje je poslopje uporablja-
lo telovadno društvo Partizan. V po-
vojni Jugoslaviji so bili prostori doma 
namenjeni različnim družbeno-kul-
turnim dogodkom. Leta 1955 so v 
severnem delu stavbe odprli gos-
tilno, ki so ji nadeli hudomušno ime 
Podmornica.  V spominih starejših 
občanov je stavba znana predvsem 
pod imenom »Partizan«, po istoimen-
skem telovadnem društvu.  Dobro so 
se vtisnile v spominu starejših občan-
ov zabave, ki so se prirejale večino-
ma v gostilni Podmornica ter delo-
vanje boksarskega kluba, v katerem 
so se v svojih boksarskih veščinah urili 
hrastniški športni nadobudneži in pri 
katerih jih je marsikdo »dobil« do te 
mere, da je bila potrebna zdravniška 
pomoč. 

Pomanjkanje idej z umestitvijo stavbe 
se je nekako začelo v samostojni 

Sloveniji. Nekaj časa so bili prostori 
namenjeni za trgovino s pohištvom, 
potem pa je bila stavba večinoma 
opuščena. V občasnih dobrodelnih 
akcijah so prostori služili shrambi, npr. 
zbiranju zamaškov.  Nekdanji Narod-
ni dom je danes prepuščen zobu 
časa. 

Program prireditev v časopisu 
Jutro iz leta 1924

Glasbeni nastop pred poslopjem 
doma v 60-ih (vir: arhiv Rudarske 
godbe Hrastnik)

1 vir: Irena Ivančič Lebar: Hrastnik, leto 
2000;  str. 93

2 vir: Jutro: dnevnik za gospodarstvo, 
prosveto in politiko (23.10.1924), letnik 
5, številka 250. 

3 vir: Jutro: dnevnik za gospodarstvo, 
prosveto in politiko (31.12.1924), letnik 
5, številka 304. 

4 vir: Stanko Brečko: Hrastnik skozi de-
setletja II. izdaja, str. 151

5 Heimatbund: je bila organizacija, ki 
je v času nemške okupacije skrbela 
za ponemčevanje na zasedenem ob-
močju Spodnje �Štajerske med drugo 
svetovno vojno) 

6 vir: Irena Ivančič Lebar: Hrastnik, leto 
2000;  str. 94

Primož Frajle

GOSPODARSTVO

Strateška usmeritev Steklarne 
Hrastnik je na pravi poti 

Prvo tromesečje letošnjega leta bo 
steklarna zaključila s predvidoma 
13,06 milijona evrov prihodkov od 
prodaje, kar je 7,14 odstotka več kot 
v enakem obdobju lani. Kar za ena-
jstkrat pa se bo predvidoma povečal 
dobiček iz rednega poslovanja in bo 
po ocenah v prvem kvartalu letošn-
jega leta znašal 1,44 milijona evrov.
 
Podjetje ohranja svoj položaj vodil-
nega proizvajalca butičnih steklenic 
in na tem področju osvaja nove trge. 
Podpisali so pogodbo za svetovno 
priznano vodko Elit, Bacardi pa jih je 
potrdil kot dobavitelja za najzahte-
vnejše izdelke. Med drugim osva-
jajo še britanski, ameriški, romunski, 
makedonski, indijski in albanski trg. V 
Albaniji na primer oskrbujejo s kozarci 
za pivo vseh šest pivovarn v državi. 
Največji preboj pa so dosegli na bra-
zilskem in južnoafriškem trgu.  

V letu 2013 so pridobili 46 
novih velikih kupcev, v tem 
letu pa se pridobivanje nadal-
juje. Pred njimi je sodelovanje 
s priznanimi hotelskimi veriga-
mi, proizvajali bodo kozarce 
za podjetje Disney, in sicer za 
zabaviščni park Disneyland 
pri Parizu. »Zelo nam ustreza 
tudi oblikovanje maloproda-
je v Sloveniji, ki obsega že 228 
kupcev,« je poudaril direktor.

Za leto 2014 Steklarna Hrastnik 
načrtuje osem milijonov ev-
rov vredno naložbo v rekon-
strukcijo B-peči v programu 
Special, s katerim proizvajajo 
steklenice. Gre za nasledn-
jo zelo pomembno naložbo 
v proizvodnjo po lanskoletni 
investiciji G-peči v poslovni 
enoti Vitrum. Vgradnja nove 
B-peči je predvidena za av-
gust in september. Montaža 

bo trajala 48 dni, izvajalo pa jo bo 
250 ljudi 24 ur na dan. Z novo omen-
jeno pečjo se bosta povečali zmogl-
jivost in kakovost proizvodnje steklen-
ic, in sicer s trenutne proizvodnje 120 
ton na 140 ton na dan z dvakrat bol-
jšo kakovostjo stekla. 

»Nova peč nam bo prinesla več-
jo učinkovitost proizvodnje, kar za 
naše podjetje pomeni večji donos 
na enoto izdelka. Hkrati bo to okolju 
prijaznejša naložba, saj bo nova peč 
bistveno bolj tehnološko napred-
na od obstoječe. Po naših izračunih 
bomo imeli za 15 odstotkov nižjo 
porabo energije in  znižanje emisij 
dušikovih oksidov za 30 odstotkov,« je 
pojasnil Janez Tomažin, svetovalec 
generalnega direktorja za vodenje 
projektov in investicije.

Larisa Kobe, ki skrbi za stike z javnos-

tjo, je na začetku konference spom-
nila še na dogodek preteklega ted-
na, ki je v ponos vsem zaposlenim 
v Steklarni Hrastnik: »Že drugo leto 
smo se uvrstili med najboljših sedem 
zaposlovalcev Zlata nit 2013, ki jo or-
ganizira družba Dnevnik. V Zlati niti 
je sodelovalo 86 podjetij, ki so žele-
la preveriti kakovost odnosa med 
zaposlenimi in organizacijo dela. V 
anonimni anketi, ki jo izpolnijo zapos-
leni v podjetjih, sodelujoči v Zlati 
niti, je sodelovalo 6413 zaposlenih.« 
Razdeljeni so bili v tri kategorije glede 
na velikost podjetja – steklarna sodi 
med večja. »Gotovo je v večjih pod-
jetjih še težje ustvariti dobre medse-
bojne odnose, zato smo tega izbora 
še posebej veseli,« je dodal direktor 
Andrej Božič.

    Fanči Moljk

V torek, 25. marca 2014, je bila v 
steklarni novinarska konferenca, 
na kateri so predstavili lanskoletne 
rezultate in načrte za leto 2014. »V 
letu 2013 je Steklarna Hrastnik ust-
varila za 48,6 milijona evrov skupnih 
prihodkov, dobiček iz poslovan-

ja pred obrestmi in davki (EBIT) pa 
je bil najvišji v zadnjih desetih letih 
in je znašal 8,2 milijona evrov,« je 
povedal Andrej Božič, generalni di-
rektor Steklarne Hrastnik. »Dobiček 
iz rednega poslovanja se je povišal 
za 63 odstotkov – na 2,8 milijona 

evrov. Nadaljevali bomo z vlaganji 
v posodobitve proizvodnje in izo-
braževanje zaposlenih ter si tako 
zagotovili tehnično zelo zahtevne 
izdelke, pri tem pa ohranili najvišjo 
možno raven kakovosti stekla.« 
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Zasavčani, ki so zavrnili Walmart
Konec lanskega leta se je na Kick-
starterju, spletni platformi, preko 
katere podjetniki zbirajo denar za 
zagon svoje poslovne ideje, za pod-
poro boril tudi izdelek ekipe mladih 
Trboveljčanov Chipolo. Chipolo je 
okrogel obesek, ki se ga namesti na 
različne izdelke (npr. ključe), nato pa 
lahko s pametnim telefonom preko 
bluetooth povezave določite njego-
vo lokacijo. Kot cilj na Kickstarterju 
so si določili za zagon potrebnih 15 
tisoč dolarjev, zbrali pa so jih skoraj 
300 tisoč. Svojo prodajno mrežo širi-
jo po celem svetu, a njihove proiz-
vodne prostore lahko sedaj najdete 
nikjer drugje kot v Hrastniku.

Vse se je začelo s prijateljem, ki je 
vedno izgubljal stvari. ‘’Do ideje je 
prišlo čisto po naravni poti. Kolega 
iz prejšnjega startupa je svoje stvari 
ves čas izgubljal, zato smo združili 
svoja znanja za rešitev našega Dom-
na,’’ o ideji za Chipolo pove Tadej 
Jevševar, član sedemčlanske eki-
pe Chipola. Ideji je sledila združitev 
dveh startupov, in sicer Nollie apps 
, kjer so strokovnjaki na razvoju pro-
gramske opreme in so najbolj znani 
po razvoju družabne igre Activity za 
Ipad (delali so s samimi avtorji igre 
-  podjetjem Piatnik z Dunaja) ter 
čisto nov startup Geatronik, kjer so 
strokovnjaki za razvoj tehnologije, 
ki bazira na bluetooth tehnologiji. 
Chipolo je njihov prvi skupni produkt, 

sodelovali pa so že prej. Naredili so 
še analizo trga, za morebitne že ob-
stoječe konkurenčne izdelke, a jih v 
letu 2012 prav takšnih ni bilo, zato so 
šli v razvoj produkta.

Dati produkt na Kickstarter ni bila 
prvotna ideja. Tadej pove:’’Naša 
pot ni bila iti iskati osnovni kapital 
na crowdfunding platforme ampak 
smo želeli iti po klasični podjetniški 
poti, torej po kredit na banko in nato 
zagon. A ker živimo v času recesije in 
v Sloveniji, kjer ni dovolj posluha, smo 
ugotovili, da bo prvič to najboljša 

pot za dobiti osnovni kapital za start 
produkta, drugič za samo promocijo 
produkta, tretjič pa za test trga če 
je sploh povpraševanje po takem 
produktu. In tako smo se odločili za 
crowdfunding - množično zbiranje 
osnovnih sredstev oziroma zagonske-
ga kapitala. Naredili smo primerjavo 
med Kickstarterjem in Indiegogo, ki 
sta najbolj popularna in že po prvi 
statistiki o uspešnosti  produktov ene 
in druge platforme je prednjačil Kick-
starter. Poleg tega smo se združili z 
uspešnimi slovenskimi kickstarter pro-
jekti, ki so nam pomagali, da nismo 
ponavljal istih napak.’’ 

Kot cilj so si postavili zbrati vsaj 15 
tisoč dolarjev, kar bi bilo dovolj 
za pokritje vseh stroškov izdelave 
naročenih obeskov, ne pa za zagon 
vzpostavitve masovne proizvodnje. 
Na koncu so zbrali skoraj 300 tisoč 
dolarjev, a to je seveda pomeni-
lo tudi toliko več naročil. Zbrana 
sredstva na Kickstarterju niso tipič-
na zagonska sredstva. ‘’Če dobiš 
kapital od banke ali od investicij 
ske družbe, ga lahko porabiš za 
karkoli, rezervirana sredstva tudi 
za kaj drugega. Pri Kickstarter-
ju je drugače, denar zbran tu, 
moraš namreč v celoti porabiti 
za produkt. To je obljuba kup-
cem, ki so produkt kupili le na 
podlagi predstavitve na internetu. 
Vseh 300 tisoč je tako šlo v sam pro-

GOSPODARSTVO

dukt, v razvoj in proizvodnjo. Vsi 
ostali prihodki, ki prihajajo, pa 
gredo v razvoj samega projek-
ta, torej stran od Kickstarterja,’’ 

obrazloži Jevševar.

Točne številke, koliko Chipolov je 
bilo do sedaj že prodanih, še nima-
jo, samo za Kickstarter pa jih je bilo 
preko 10 tisoč kosov. Povpraševanje 
pa je tudi po zaključku kampanje še 
vedno enako oziroma celo večje. 
In če bi se morali danes odločiti še 
enkrat, bi šli po isti poti, če ne zara-
di drugega, zaradi promocije, ki jo 
Kickstarter prinese.

V teh mesecih pa se pri chipolovcih 
dogajajo velike spremembe. Ene se 
nanašajo na sam produkt, druge pa 
na poslovne prostore. ‘’V aprilu se 
dogaja prelomnica, saj začenjamo 
še z izboljšanim produktom, uporab-
nost in videz bosta enaka, precej se 
bo naredilo na testu kakovosti. Vseh 
čez 10 tisoč izdelkov za Kickstarter je 
bilo ročno delo, kar se je pokazalo za 
velik strošek. Dosti stvari se je še treba 
naučiti in tudi mi smo se.  Še izboljšan 
izdelek se trenutno že testira, konec 
aprila bo že na voljo za prodajo. Iz-
boljšave so bile tudi v smeri, da smo 
sedaj tudi končno pripravljeni na 
masovno proizvodnjo. Določen del 
ostaja ročen, vse ostalo pa se bo v 
sodelovanju z našimi poslovnimi part-
nerji avtomatiziralo. Izdelavo ohišja 
nam opravijo partnerji iz Kopra, za 
elektroniko pa poskrbijo v Polzeli. 
Izdelek je v celoti izdelan v Sloveniji in 
se šteje kot 100 % slovenski proizvod. 
To proizvodnjo sicer podraži, a naš 
cilj je dokazati, da se da v Sloveni-
ji narediti kvaliteten proizvod ter da 
damo zaslužek slovenskim podjet-
jem in da imamo nadzor nad vsemi 
komponentami. Celotna pakirnica, 
torej zaključek proizvodnje, ostaja v 
Hrastniku, kjer smo si končno uredili 
svoje prostore in od tu gre vse naprej 
v svet,’’ pove Jevševar.

V februarju se jim je namreč iztek-
la pogodba za prostore v pod-
jetju Dewesoft, kjer so jim prijazno 
priskočili na pomoč in jim začasno 

oddali prostore. Z Dewesoftom 
sicer sodelujejo že od samega 
začetka, trenutno pa uporablja-
jo še njihovo merilno tehniko za 
samo izboljšanje produkta. Po 
izteku pogodbe so začeli z iskan-

jem prostorov v Zasavju in po neus-
pešnih dogovorih v Trbovljah, so svoj 
prostor našli v Hrastniku, v Mrežno 
podjetniškem inkubatorju pri Sparu. 
Tadej pove: ‘’Kljub temu, da smo 
vsi iz Trbovelj, ni bil noben problem 
iti v Hrastnik. Z veseljem smo se odz-
vali vabilu župana, saj je bil posluh 
na občini odličen, ponudili so nam 
zelo dobre pogoje za poslovanje, 
zato ostajamo tu. Ko je podjetje na 
začetku, mora ves kapital vložiti v 
vse drugo kot v previsoke najemnine 
in podobno. Res so nam priskočili na 
pomoč in zelo smo jim hvaležni.’’ 

V Hrastniku imajo pisarno, razvojni 
center ter celotno proizvodnjo, 
prostor pa še urejajo.  V ekipi jih je 
še vedno istih sedem, pomaga pa 
jim še okrog deset študentov oziro-
ma po potrebi tudi dvajset ali več, 
odvisno od naročil. In prodajni načr-
ti? ‘’V aprilu smo štartali s prodajo 
v Simobilovih trgovinah, ki ima se-
daj eks-kluzivno pravico za prodajo 
Chipola v Sloveniji ter zunaj, sklenili 
smo prodajni dogovor z italijan-
sko verigo Media World, prodajni 
dogovor s Poljsko, nato pa gremo še 
čez lužo,’’ prodajne načrte razkrije 
Jevševar. Kot eden redkih startupov 
na svetu pa so zavrnili Walmart, eno 
največjih ameriških trgovinskih ve-
rig. Razlog je bil v umestitvi samega 
izdelka. ‘’Pri Walmartu nam ni bilo 
všeč pozicioniranje samega izdel-
ka, saj naš cilj ni le eksponentna 
rast prodaje, pomembna nam je 
tudi umestitev izdelka v trgovine. Z 

vsakim poslovnim partnerjem, ki si ga 
izberemo, delamo zelo intenzivno 
na sami umestitvi izdelka v trgo-
vine, saj želimo, da ima izdelek nek 
poudarek, da ni samo en obesek. V 
ja-nuarju smo Walmart tako do na-
daljnjega zavrnili, saj zaenkrat ne vi-
dimo skupnega sodelovanja,’’ njiho-
vo drzno odločitev obrazloži Tadej.

Problemov s prodajo nimajo, sit-
uacija je ravno obratna, saj je 
povpraševanje večje od ponudbe, 
zato proizvodnjo iz tedna v teden 
povečujejo. K hitrejši in kvalitetnejši 
proizvodnji bo močno pripomogel 
tudi že omenjeni redizajn izdelka. 
Rok čakanja za naročen izdelek je 
trenutno konec aprila.  Kljub prihod-
kom še naprej delujejo kot startup, 
prijavljajo se na razpise. Za leto 2014 
so napovedali 100 tisoč prodanih 
izdelkov, a bodo to številko glede na 
trenutno prodajo morali povečati. 

V prihodnosti načrtujejo še druge 
izdelke, ki bodo bazirali na bluetooth 
tehnologiji, a glede tega v tem tre-
nutku ostajajo še skrivnostni. Pol leta 
po kampanji na Kickstarterju se je 
Chipolo na trgu namreč šele dobro 
pojavil, zato je leto 2014 rezervirano 
zanj. 

               

Mateja Jecl
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Spomladi se vse prebuja in raste, tudi naša rubrika, ki je iz Prigo-
dic zrasla v Prigode. V Planici smo se končno poslovili od zime, 
vigred pa nas je navdušila tako za ustvarjanje kot za razisko-
vanje bližnjih in daljnih krajev; seveda nismo mogli niti mimo 
lepot svojega.

      
       Kaja Mejač 

Med sanjami in
 resničnostjoTakšen je bil naslov naše naloge na 

festivalu Turizmu pomaga lastna 
glava, ki ga je na temo Na zabavo 
v naravo letos razpisala Turistična 
zveza Slovenije. Festival pod njenim 
okriljem poteka že 28. leto, vsebina 
projekta pa je vezana na raziskovan-
je turizma v domačem kraju, ugo-
tav- ljanje možnosti za hitrejši razvoj 
in   oblikovanje ponudbe.

V nalogi smo učenci in mentorica iz-
birnega predmeta Turistična vzgoja, 
Belinda Ladiha, uporabili vse svoje 
znanje o turizmu v našem domačem 
kraju, Hrastniku. Sestavili smo dvod-
nevni program za tri starostne sk-
upine, in sicer 7–12 let (ogled 
predstave, plavanje, skriti zaklad, 
pohod), 13–15 let (kajakaštvo, ogled 
predstave, plezanje, pohod) ter za 

odrasle (kaja-
kaštvo, ogled 
s t e k l a r n e , 
plezanje, po-
hod). Na festi-
valu, ki poteka v 
večjih Mercator-
jevih centrih po 
Sloveniji (Kranj, 
Ljubljana, Celje, 
Maribor, Novo 
mesto, Koper, 
Velenje, Ptuj) 
in se zaključi 
22. aprila 2014, 
sodeluje 120 šol.

Učenci naše šole 
smo hrastniško 

t u r i s -
t i č n o 

ponudbo predstavljali v Celju. Vsaka 
osnovna šola je imela na voljo stoj-
nico velikosti dva kvadratna metra. 
Svojo stojnico smo opremili z izdelki 
Steklarne Hrastnik, ki so jih poslikali na 
stekloslikarski koloniji, s plezalno steno 
z vsem, kar spada zraven, ter s kanu-
jem. Načrtovali smo, da bo z nami 
šel še Peter Kauzer, kar pa žal ni bilo 
mogoče, a nam je podpisal nekaj 
svojih kartic, da smo jih lahko podarili 
obiskovalcem naše stojnice. Ocen-
jevala nas je petčlanska komisija, 
vrednotili pa so našo nalogo, stojni-
co in predstavitev turističnega pro-
grama. Če odštejemo odbitek točk 
zaradi preveč porabljenega prosto-
ra, smo se zelo dobro odrezali in po-
kazali, da nismo od muh. S srebrnim 
priznanjem Turistične zveze Slovenije 
je bil poplačan ves trud, ki smo ga 
vložili v to kar zahtevno nalogo.

       Kaja Mejač, 8. b

Šolsko stran 
uredila: 

Tadej Kralj in
Vesna Žnidar
Kadunc

PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCA

Planica, Planica ...!
V četrtek, 20. 3. 2014, smo se osmošol-
ci zgodaj zjutraj zbrali pri Dolanki in 
nestrpno čakali avtobus, da bi nas 
popeljal na ogled smučarskih skokov 
v Planici. Enemu avtobusu učencev 
je to doživetje omogočila Zavaroval-
nica Triglav, preostalim osmošolcem 

pa naša šola.

Pot je bila dolga in okrog devete ure 
smo prispeli v dolino pod Poncami, 
kjer so se nam pridružili še hrastniški 
učenci. Dan je bil sončen in prijetno 
topel.

Vse to sem 
videl prvič in 
jemalo mi je 
dih. Vsake-
ga skakalca 
smo sprem-
ljali najprej 
na zaslonu, 
let in doskok 
pa smo vi-
deli z našega 
mesta na tri-
buni.

Gledalcev je bilo veliko in bili smo 
zelo glasni, še posebej, ko je bil 
na vrhu skakalnice slovenski pred-
stavnik. Najbolj smo navijali za Petra 
Prevca, saj nas je s svojimi uspehi že 
kar malce razvadil in od njega ve-
dno pričakujemo vrhunske skoke. 
Tudi v Planici nas ni razočaral, pa 
tudi ostali Slovenci ne, saj se jih je de-
set uvrstilo na tekmo.

Domov smo se odpravili okrog 13. 
ure. Bili smo polni lepih vtisov in 
ponosni, da smo Slovenci, da živimo 
v tako lepi deželi in imamo vrhunske 
skakalce, ki so v samem svetovnem 
vrhu.
       
   
     

     Desimir Žunić, 8. c

»Ves svet je oder«
ShakespearePomladni dnevi nam pri-

našajo kup šolskih ob-
veznosti, zato je dobro, da 
se včasih nekoliko sprostimo. 
Pomembno pa je, da to stori-
mo na primeren način. In kaj 
je bolj »prijetno s koristnim« kot 
obisk gledališke predstave?

Tako smo si ogledali igro 
Rdeča kapica, ki so jo za nas 
pripravili učenci dramskega 
krožka. Bila je zelo zanimiva, 
saj nam je prikazala sodobne 
najstnike. Začela se je s prizo-
rom, v katerem je mama svojo 
hčerko Rdečo kapico poslala 
k babici, da bi ji odnesla kavo. 
Na svoji poti je srečala vol-
ka, ki jo je želel požreti, a ga 
je pretepla, tako da se je na 
koncu vse dobro izteklo.

V ljubljanskem Cankarjevem 
domu pa smo uživali ob pred-
stavi z naslovom Prosto po 
Prešernu, ki je prikazala na-
jvečjega slovenskega pesni-
ka skozi njegove pesmi in igro 
– še posebej jo je popestrilo 
zanimivo petje igralcev. Na 
začetku so se na odru poja-
vile muze, ki so se zdele zelo 
temačne, nato pa še Turjaška 
Rozamunda, ki je menila, da 
je najlepša, vendar so ji doka-
zali, da se moti.

Obe predstavi sta pritegni-
li našo pozornost, saj sta bili 
smešni in zanimivi.

                      Nina Mešiček, 9. a

PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCA

Pomladi vsi se veselimo,
narava vsa oživi.
Gozdovi so ozeleneli,
drevesa na travniku so se razcvetela.

Sonce toplo nas bo grelo,
vse okrog nas bo zaživelo.
Vsa bitja se bodo prebudila,
ki mrzlo zimo so prespala.

Nina Volaj, 3. c

Pomlad
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OBČINA HRASTNIK IN
ZDRUŽENJE BORCEV ZA 
VREDNOTE NOB HRASTNIK
                                              
VABITA NA PROSLAVO                                       
OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATOR-
JU, KI BO V PETEK, 25. APRILA 2014, OB 
19.00 V ŠPORTNI DVORANI HRASTNIK
 

V PROGRAMU SODELUJEJO:

*ŽENSKI PEVSKI ZBOR 
KOMBINAT 

*SLAVNOSTNI GOVORNIK - EVROPSKI 
POSLANEC JELKO KACIN

*NAPOVEDOVALEC DRAGO KOPUŠAR



IZLETI IN KAM POTUJEJO HRASTNIČANI

Štangovc - jama z drugačno vsebino
Z A S A V S K O  P O D Z E M L J E

Jamo Štangovc najdemo v katast-
ru kraških jam Slovenije pod katastr-
sko številko 3893, z imenom Markov 
Štangovc. Izvemo tudi, kakšen je tip 
jame - jama z breznom, pa tudi brez-
no z jamo, poševna jama in jama z 
etažami. Vse to na dolžini 99 metrov 
in v globini 30 metrov. Še to, da je 
vhod v jamo na nadmorski višini 580 
m pod Veliko skalo nad naseljem 
Kisovec. Zapiski v katastru navaja-
jo, da so leta 1973 jamo obiskali dr. 
Peter Habič, član Inštituta za razisko-
vanje krasa, Ivan Kenda, jamar, ki je 

napisal prvi zapisnik o vstopu v jamo 
in jo tako registriral v katastru, Alo-
jz  Vadnjal, in Franc Malečkar. Kdaj 
se je razširil glas o jami, ni znano. Vsi 
pa poznamo zgodbe o luknjah in o 
tem, kako dolgo je padal kamen, 
preden je priletel na trdna tla, ki so 

jih širili kratkohlačniki po vr-
nitvi s svojih potepanj. Ne-
sporno je dejstvo, da je bil 
že pred tem uradnim vsto-
pom v jami domačin Mar-
ko Juvan, po katerem se 
jama, Markov Štangovc, 
tudi imenuje. 

Kljub nedostopnosti vhoda 
in zahtevnega spusta v ta 
del zasavskega podzem-
lja, je v letih 1997 do 2000 
jamo večkrat obiskal Andrej 

Kapla, rojak iz Hrastnika 
in v njej preučeval svet 
jamskih hroščev. Re-   
zultat njegovega dela 
je odkritje Anophthal-
mus ajdovskanus kaplai, 
edinstvenega hrošča, ki 
živi v tem delu kraškega 
podzemlja in ugotovite, 
da v jami domuje še 
7 vrst njegovih bližnjih 
in daljnih sorodnikov, 
pozimi pa tudi netopirji.

In zgodilo se je lani pole-
ti, skoraj 40 let po prvem 
uradnem vstopu v naše 
kraško podzemlje v Za-

gorju. Po predhodnih 
preverjenih organizacijskih prijemih 
Alojza Klančišarja smo se zbrali trije 
nič hudega sluteči prvopristopniki, 
od tega dve predstavnici nežnejše-
ga spola in domačin, ki si je jamo že 
ogledal, pa si je želel osvežiti spomin. 
Varnost in opremo so zagotovili člani 

D o m ž a l s k e g a 
j a m a r s k e g a 
društva Simon 
Robič in še ne-
kaj drugih zelo 
izkušenih jamar-
jev. 

Bolj ko se je 
bližal čas vsto-
pa v podzemlje, 
pogosteje smo 
opazovali špran-
jo pod vznožjem 
skale, v kateri je 
bila vdolbina, ki 
pa je že kazala 
sledi kraškega 
podzemlja. V 

to špranjo je prvo izginila vrv, dol-
ga kakšnih petdeset metrov, katere 
konec je bil pritrjen na skalo ob vho-
du. Nato najstarejši jamar, s kupom 
priponk in vponk ter kosov krajših vrvi 
in kmalu zatem ostali jamarji in zelen-
ci. Počasi spoznavam dele opreme, 
ki jo imam na sebi. Izkušene roke me 
pritrdijo na vrv in sledi resno opozori-
lo. »V nobe-nem primeru ne spusti te 
vrvi, ker boš po vrvi zdrvel v globino!« 
Torej zdrenjam se skozi špranjo in že 
me objame tema. Trdno držim tisti 
del vrvi in ga počasi popuščam skozi 
nekakšno zavoro pritrjeno z jermeni, 
trakovi in vponkami na mojih prsih. 
Takoj ugotovim, če nekoliko trdneje 
primem za vrv, se spuščanje ustavi. 
Saj zadeva deluje, si oddahnem. 
Po zelo strmem žlebu se spustim do 
točke, kjer me kot železniški vagon 
premestijo na drug del vrvi. Na ukaz 
popu-stim vrv in v tem trenutku mi 
noge obvisijo v zraku, vrv se nate-
gne, telo pa udobno obsedi v spletu 
že omenjenega jermenja, ki objema 
telo. Modro molčim in raje zadržim 
dih, da ne se ne bi oglasil z nearti-
kuliranimi glasovi naših prednikov, 
ki so živeli v podobnih jamah. Kma-
lu spoznam, da lahko za udobnejše 
spuščanje uporabim tudi noge. Na-
gon po samopreživetju popušča in 
počasi daje prednost razumskemu 
delu možganov. Spust skozi neka-
kšen dimnik, še zadnji prag in prične 
se užitek spuščanja kakšnih 20 
metrov. Priznam, da je bil pristanek 
zelo nežen predvsem zaradi mehke-
ga podvozja. Za mano pride še opre-
ma, to je moja fotografska kamera. 

Kamera neumorno škljoca. Posnetki 
ostalih, ki se spuščajo po vrvi, saj v 
tem delu jame še ni tistega prave-
ga okrasja. Sledim snopu svetlobe 

vse do vrha jame. Takole, kakšnih 
dobrih dvajset metrov bo. Dvorana 
ima obliko zvona, vhod pa je nekje 
na robu stropa. Torej če nisi “spider 
man”, ali če ti v kratkem ne zrastejo 
krila, si lahko začneš urejati dnevno 
sobo za nekoliko daljše bivanje, saj je 
dvig možen samo po vrvi. Druščina je 
na kupu in že se odpravimo v drug 
del jame. Nekoliko se dvignemo po 
strmi polici v podoben, le nekoliko 
manjši prostor, ki bi bila v izrednih 
razmerah spalnica. Pa vendar je tu 
že opaziti izbokline, ki sta jih izob-
likovala voda in apnenec. Gladke 
ovalne izbokline, svetlo rjavkasto ru-
mene barve spominjajo na odvržena 
živalska čreva, ki se valijo v nekakš-
no kotanjo preko zidu. Samo nekaj 
korakov v stran nas narava ponovno 
preseneti. Na tleh je opaziti polno 

ponvic, ki pa nimajo vdol-
bine, kjer bi se zadrževala 
voda, zato je vse skupaj 
podobno ploščatemu 
rečnemu kamnu. Prekrasne 
oblike, ki tlakujejo del dna 
te dvorane. 

Zopet spust preko police v 
drugo dvorano. Kapniki za-
vidljivih mer, ki se vzpenjajo 
iz tal pa tudi tisti, ki visijo iz 
stropa. V vogalu je pravi 
gozd, na drugem delu pa 
viseči kapniki, manjša za-
vesa in samostojen kapnik, 
ki raste iz police sredi stene. 
Tam pod previsom, neko-
liko dvignjene nad tlemi, pa 
so ponvice z vodo, v kateri 
se lesketa odsev kapnika. 
Pred gozdom na manjši 
vzpetini je kup podrtih kap-
nikov. V bližini ni videti »pan-
jev«, zato predvidevam, da 

so padli iz stropa. Kasneje se teorija 
potrdi, saj mi povedo, da je poškod-
ba okrasja posledica potresa v 60. 
letih prejšnjega stoletja. 

Čas je za odhod. Zbrani pod vrvjo 
nemo zremo v strop in razmišljamo o 
vrnitvi. Tako imenovana vrvna tehni-
ka s pomagali omogoča samostojno 
spuščanje in dviganje po navpični 
vrvi. Levo nogo vtakneš v zanko, 
na desno nogo pritrdiš prijemalo, še 
zgornje prijemalo, vrv skozi prsno pri-
jemalo in že lahko plezaš. Tehnika je 
enostavna. Skrčiš levo nogo z levo 
roko dvigneš zgornje prijemalo po vrv 
se iztegneš in že si bližje soncu. Pred 
mano je prva ovira, polica. Previs, ki 
ga je potrebno nekako premagati. 
Gre po centimetrih, naenkrat z des-

no nogo brcnem v prazno. Iz vrvi se 
sname spodnje prijemalo. Prosim za 
nasvet, kako naprej, saj je samo še 
5 metrov. Poskušam namestiti vrv v 
prijemalo, ne gre in ne gre. Takrat se 
spomnim, da imam dve nogi. Bom 
pa ja še zmogel teh tekaj metrov 
tudi z eno. Že vidim svetlobo, kar mi 
da dodatnih moči in »priskakljam« 
do kretnice, kjer me premestijo na 
drugo vrv in po žlebu prisopiham na 
plan. 

Pozabljen je ves napor, da o tistem 
nenavadnem občutku po nezna-
nem ne izgubljam besed. Malo 
počitka in nato modrovanje. Tudi 
o tem, ali jamo odpreti širši javnosti, 
smo govorili. Moje osebno mnenje 
je, da naj bo ta podzemni biserček 
namenjen izbrancem, vsem tistim 
ki z vsem dolžnim spoštovanjem do 
narave raziskujejo naše Zasavje. Tisti, 
ki znajo ceniti te bisere, bodo jamo 
obiskali na način, kot smo ga mi. 

IZLETI IN KAM POTUJEJO HRASTNIČANI

Bojan Šibila 

Spust po vrvi do dna jame

Sprehod v sosednjo dvorano

Tako začne nastajati kapnik

Gozd

Ponvice

Okrasje, ki še raste Telovadba proti vrhu
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JUŽNA

Pomladanske temperature in prebu-
janje narave v vsej njeni lepoti kar 
kličejo po tem, da se odpravimo v 
gozd. Hoja po gozdnih tleh je meh-
ka, odsotnost zvokov civilizacije pa 
blagodejno vpliva na počutje. Veči-
na ljudi se v gozdu pomiri, kar delno 
pripisujemo tudi brezčasnosti, ki jo 
občutimo. Zasavje bi lahko opredelili 
kot gozdnato pokrajino, saj kar dve 
tretjini površine pokrivajo gozdovi. 
Gozd je lahko naš pravi živilski super-
market. Njegova ponudba je zdra-
va, raznovrstna ter visoke kakovosti. 

Ena izmed dobrot, ki nam jih ponu-
ja gozd, je čemaž, ki je v zadnjem 
času postal prava uspešnica v kuli-
nariki. Nabira se ga predvsem aprila 
in maja po senčnih, vlažnih, listna-

tih gozdovih. Užitna je cela rastlina, 
od gomolja do stebla, listov in celo 
cvetov. Najbolje ga je uporabiti v 
hladni kuhinji, saj se njegova sesta-
va s predolgim kuhanjem spremeni 
in tako izgubi veliko zdravilnih snovi. 
Svež čemaž je bogat s C-vitaminom, 
z magnezijem, železom ter eteričnimi 
olji. Odpravlja napihnjenost in krče. 
Prav tako preprečuje apnenje žil, vr-
toglavico, nespečnost, znižuje raven 
holesterola v krvi in visoki krvni tlak, 
pomaga pri jetrnih obolenjih, razstru-
pljanju telesa in varuje pred gripo. 
Uživanje čemaža ne priporočajo 
ljudem z občutljivim želodcem, ker 
ga težko prenašajo.

Toda pozor! Čemaž je podoben dve-
ma zelo strupenima rastlinama, in 

sicer šmarnici ter 
podlesku. Najlaž-
je ga prepozna-
mo po značilnem močnem vonju 
– po česnu. Čemaž lahko shranimo 
za dlje časa, tako da ga v sekljalni-
ku nasekljamo in zmešamo skupaj 
z oljčnim oljem, s soljo ter ga shran-
imo v kozarce za vlaganje. Druga 
možnost je, da ga na grobo seseklja-
mo, damo v vrečke ter zamrznemo. 
Meni je najbolj všeč sveže nabran, 
zato sem ga uporabila pri pripravi 
‘krumpantoča’, stari jedi steklarjev. 

In seveda ne smete pozabiti z 
bližjega travnika odtrgati kakšne 
štiriperesne deteljice in regratovih 
listov, ter jih uporabiti pri okrasitvi ve-
likonočnih pirhov! ;)

DOBROTE IZ GOZDA

Krumpantoč s čemažem Sestavine

3 veliki krompirji
olje ali mast
šop svežega čemaža
2 jajci
2 žlici ostre moke
ščepec soli

Priprava

1. Čemaž narežemo na drobno.

2. Surov krompir naribamo, ga osoli-
mo in ožamemo. Nato mu dodamo 
moko, jajci, čemaž ter vse skupaj 
dobro premešamo. Po potrebi še 
solimo.

3. Na vroči maščobi oblikujemo pol-
petke in jih do zlato rumene barve 
popečemo z obeh strani. 

4. H ‘krumpantoču’ se odlično poda 
vrtna solata ali navadni jogurt.

Dober tek!
Irena Rebov

NAGRADNA KRIŽANKA

Rešitev nove nagradne križanke napišite na dopisnico in s svojimi podatki 
(ime, priimek, naslov, telefon) do 26. maja 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.

Srečna nagrajenka iz 
prejšnje številke je: 

Božena Kreže
Trg borcev NOB 2

1431 Dol pri Hrastniku

Težje besede: 
AAK, ILOILO, MARI, OERSTED, PRESIP.
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