Časopis brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v občini Hrastnik.

številka

11
2015

INTERVJU

DRAGO KOPUŠAR
direktor Doma starejših
Na Dolu obudili tradicijo
pokopa Pusta
Potepanje Anje in Vanje

BALI

MLADINSKI CENTER HRASTNIK

DARKO JORGIĆ
najmlajši državni prvak
8 februar

Proslava ob
slovenskem
kulturnem
prazniku

OBČINA HRASTNIK

KAZALO
1

ŠPORT

26

ZGODOVINSKE CVETKE IN BODICE HRASTNIKA

30

UVODNIK
Spremembe

2

INTERVJU
DRAGO KOPUŠAR, direktor Doma starejših Hrastnik

6

KULTURA
7

8

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku
Ko ko komedija

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

11

NOVICE

24

ALTERNATIVE

31

PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCA

32

izleti in kam potujejo hrastničani

34

Bali, Gili trawangan in Lombok

JUŽNA

36

Kava
Enostavni kavni kolač

Veter je tvoj prijatelj in ne sovražnik

25

Hrastničani pri Maistru
Stari ljudski zagovori zoper bolezni v Hrastniku

NAGRADNA KRIŽANKA

Spremembe

37

GOSPODARSTVO
Kickstarter v Mladinskem centru Hrastnik
Steklarna Hrastnik za naziv evropski javni šampion
Spodbuda za zagon mladih podjetij

Voltaire je zapisal, da smo odgovorni za to, kar delamo, pa tudi za
tisto, česar ne delamo. Vsi imamo
priložnost, da se zavzamemo za
sočloveka, da mu pomagamo, da
ga morda samo poslušamo, da se
postavimo v bran njegovim pravicam, da živimo in pustimo živeti. Naši
odnosi, okolje in celotna družba se
neprestano spreminjajo, žal ne vedno na bolje. Zato je nujno, da se ne
pustimo utišati glasnim in sovražnim
klicem, ampak da uporabimo razum, argumente v konstruktivnih razpravah in pozitivno energijo.
Ravno ta vikend po vsej državi poteka dan za spremembe, s katerim želijo številni prostovoljci ljudi
spomniti na pomembno vrednoto
- solidarnost, ki zaradi hitrega načina
življenja vedno bolj izginja iz našega

vsakdanjika. Vsak lahko doda svoj
košček v mozaik sprememb, ki bodo
v končni fazi pomenile splošen razvoj
in napredek.
Tudi časopis, ki ga držite v rokah, je
bil deležen nekaterih sprememb,
še več jih lahko pričakujete. Nekaj
predlogov in idej smo dobili v odgovorih ankete iz prejšnje številke,
ki ste jo številni poslali na naš
naslov. Z zadovoljstvom beremo,
da vam je časopis načeloma všeč,
vaše pripombe pa bomo vsekakor upoštevali. Kljub zamenjavi
uredništva, ekipa ustvarjalcev ostaja
bolj ali manj ista. Kar pa ne pomeni,
da gre za zaprt krog, vsi smo namreč
pripravljeni sprejeti nove zamisli in
nove obraze v ustvarjalnem procesu. Hočemo pozitivne spremembe in
zato vas na tem mestu tudi vabimo,
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da se nam pridružite.
Ljudje vse bolj iščemo zatočišče v
svojih koreninah, v svojem domu in v
stvareh, ki so nam blizu. Pri Hrastovem
listu si prizadevamo, da bi ohranili
vrednote, medgeneracijsko povezanost in sodelovanje, ki se s kontekstom novic na globalnem nivoju
povsem izgubljajo. Zavedamo se,
da mora biti lokalni časopis družinski
in da se mora v njem najti nekaj za
vse rodove. Izkoristiti želimo možnost,
da lahko ustvarjamo dogodke in dejstvo, da imamo najboljše in najbolj
neposredne vire.
Pocukajte nas za rokav, pokličite
nas ali nam pišite. Sporočite kaj se je
dogajalo pri vas, pošljite nam fotografijo. Vse zanimive dogodke bomo
z veseljem objavili in si prizadevali, da
ne bi nikogar izpustili. Vključili bomo
tudi lokalno politiko, vendar ne
način, da bo časopis postal poligon
za neproduktivno obračunavanje,
ampak platforma za predstavljanje
idej, ki bodo našim krajem prinašale
napredek.
Čeprav se včasih zdi, da v našem
okolju vlada apatija je vsaka številka
Hrastovega lista dokaz, da temu ni
tako. Toliko dogodkov in prireditev,
energije in življenja, kot jih prikažejo
naša društva, organizacije in posamezniki, je najti redkokje. Podprimo
jih, pomagajmo, dajmo jim priložnost.
Bodimo sprememba!

Za oglaševanje pišite na
info@mch.si
Mali oglasi so brezplačni.
www.hrastov-list.si
www.mch.si
www.hrastnik.si

Franci Lamovšek, Kozolci
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glavnini je to naš zastavljen program
prireditev.

»Da je dom v Hrastniku, je za
njih najpomembnejše.«

Omenili ste, da je bil to nekdaj Dijaški
dom. Koliko in kakšne imate sobe ter
v kolikšni meri ustrezate evropskim
standardom, ki priporočajo, da sta v
sobi dva stanovalca?

Drago Kopušar,
direktor Doma starejših Hrastnik

Drago Kopušar, Hrastničan, oče
dveh študentk in ljubitelj knjig, je
direktor Doma starejših Hrastnik, ki
v tem letu praznuje 20. obletnico
delovanja. Dom spremlja vse od
njegovega začetka, saj vse od ustanovitve opravlja funkcijo direktorja.
Za direktorsko mesto se je prijavil
tudi na zadnjem razpisu, rezultati

katerega bodo znani malo po izidu
časopisa. Kot največji uspeh si šteje
to, da so v lokalnem okolju uspeli
odpraviti predsodke o domu, da jih je
lokalna skupnost toplo sprejela in da
se stanovalci pri njih dobro počutijo.
In to se, če jih boste kdaj obiskali v
živo ali le prek njihove nove facebook strani, močno čuti. Navkljub

finančnim težavam, ki pestijo dom
in o katerih odkrito in brez zadržkov
spregovori, sprehod po stavbi dokazuje, da je tu doma življenje, življenje
vredno naših starostnikov. Izjemen
sogovornik, ob katerem začutiš, da
ima močan čut za sočloveka, kar je
pri vodenju takšne ustanove nujno.

Dom letos praznuje svojo dvajseto
obletnico. Kaj vam osebno, glede
na to, da ga vodite vse od njegovega začetka, ta obletnica pomeni?

zavodi in društva k nam z veseljem
redno prihajajo. Ravno tako šola in
vrtec. Z vsemi smo vzpostavili zelo
dobre odnose. To je tisto, kar po
dvajsetih letih lahko štejem za velik
uspeh prizadevanj celotnega osebja v teh preteklih letih in na to sem
pravzaprav tudi najbolj ponosen.

v Hrastniku. To, da so v Hrastniku, jim
veliko pomeni. Mislim, da je to tudi
zelo pomembno sporočilo ob naši
dvajsetletnici.

Osebno mi dom pomeni veliko.
Mislim, da smo v teh dvajsetih letih
v Hrastniku dobro razvili in dali vsebino institucionalnemu varstvu. V ta
objekt, ki je bil včasih dijaški dom
in nato v začetku devetdesetih
let prejšnjega stoletja preurejen in
adaptiran v dom za starejše, smo
vnesli novo življenje.
Zadovoljen sem tudi zato, ker menim, da smo v lokalnem okolju več
ali manj uspeli preseči predsodke o
bivanju v domovih in tega, da se s
prihodom v dom življenje nekako kar
zaključi. Dokazali smo, da je življenje
v domu lahko prijetno in da se v
njem da doživeti veliko lepih trenutkov. Veliko ljudi je že vrsto let v domu.
Pet je celo takšnih, ki so z nami že od
samega začetka, torej dvajset let, in
še vedno so zadovoljni. Tudi drugi
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Katere aktivnosti ste pripravili ob tem
jubileju?
Ob jubileju je bilo kar nekaj aktivnosti. Kot vsako leto okrog 16. februarja, torej dneva, ko so se leta 1995
v dom vselili prvi stanovalci, smo
obeležili naš rojstni dan. Vsako leto
ob obletnici organiziramo pogovore
s stanovalci po nadstropjih. Povabimo vse, ki lahko pridejo, in jim pripravimo čajanko s čajem, kavo in
s piškoti. Usedemo se skupaj in se
pogovorimo. To so vedno prijetna
druženja. Tisto najpomembnejše,
kar je bilo izpostavljeno tudi letos, je,
da stanovalci vedno znova poudarjajo, kako so zadovoljni, ker je dom

Imeli smo osrednjo prireditev, ki se
je odvila prav 16. februarja v domu
ter nastop Adija Smolarja. Pripravili
smo posebno srečanje za zaposlene
ter srečanje s člani občinskega sveta. Čeprav je naša ustanoviteljica
država in občinski svet formalno gledano nima pristojnosti, je naše delovanje tesno povezano z okoljem
občine in lokalne skupnosti. V domu
namreč prebivajo občani Hrastnika
– seveda prihajajo nekateri tudi iz
drugih občin –, zato je razumljivo,
da tudi članom občinskega sveta ni
povsem vseeno, kako stvari tečejo in
kako so organizirane.
Priredili smo še srečanje lastnikov
pasemskih psov s področja Zasavja.
Postavili bomo razstavo ročnih del
naših stanovalcev in stanovalk in
morda še kakšno manjšo stvar, a v

HRASTOV LIST št. 11

Prostorske razmere so ena največjih
težav našega doma. Poleg same kapacitete, seveda. Leta 1994/95, torej
ob odprtju, smo imeli le 112 postelj.
To število smo kasneje povečali na 130,
saj smo morali slediti
potrebam. Vsaj triposteljne sobe so pri
nas dovolj velike, da
smo brez težav dodajali nove postelje, ne
da bi bile te preveč
natrpane. To je bilo
treba narediti tudi z
vidika
ekonomskih
pogojev poslovanja.
Je pa kapaciteta
in struktura sob pri
nas velik problem.
Imamo preveč triin štiriposteljnih sob
in premalo eno- in
dvoposteljnih
sob.
A stanovalci so še
vedno
zadovoljni
z bivanjem pri nas.
Zlasti dejstvo, da so
v Hrastniku, odtehta
tudi omenjene pomanjkljivosti. Objektivno gledano pa je to
težava. Tako da na vprašanje, ali naš
dom izpolnjuje evropske direktive in
priporočila o minimalnih tehničnih
pogojih, ki jih je sprejela tudi naša
država leta 2006, je odgovor ne. V
tem smislu se že dolgo trudimo, da
bi uspeli zagotoviti boljše pogoje za
bivanje stanovalcev v domu.
V prejšnjem desetletju je bilo
predvideno širjenje. Investicija je bila
potrjena, vendar je prišlo do pomanjkanja sredstev, zato je ministrstvo
zagotovilo sredstva le za prvo fazo
investicije. Takrat smo razširili kuhinjo, kar je bilo potrebno na podlagi
odločbe zdravstvene inšpektorice.
Na zahtevo smo dobili še dodatno
dvigalo za dostavljanje hrane in
pa novo jedilnico. Za vse ostalo,
kar je bilo predvideno (določena
preureditvena dela v domu, v katerem bi večposteljne sobe spreminjali
eno- ali dvoposteljne, ureditev lastnih sanitarij v sobah ter sprememba
podstrešja v peto etažo), pa ni bilo
denarja. Po zaključeni prvi fazi inves-
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ticije je bilo ocenjeno, da je stavba
statično zelo problematična, zato
taka velika vlaganja v stavbo z vidika varnosti niso bila smiselna.
Takrat se je govorilo tudi o novem
domu …
Res je. Takrat so bili zelo hitro izdelani
projekti za nov dom. Občina je našla
ustrezno lokacijo za novogradnjo,
in sicer na Leši, kjer je bil pred dvajsetimi leti begunski center. A žal je,

še predno se je lahko karkoli začelo
dogajati, nastopila kriza in projekt
je bil sprva odložen na bližnjo, nato
pa še na nekoliko daljšo prihodnost.
Zdaj se pa bojim, da se to ne bo zgodilo. Z županom, ki nas podpira in je
na naši strani, si aktivno prizadevava,
da bi se z našim ustanoviteljem dogovorili o iskanju ustrezne rešitve za
naš dom. Prepričan pa sem, da je cilj
in želja tako nas, kot tudi župana ter
občinskega sveta, da dom ostane v
Hrastniku. Potrebno bo iskati rešitev
v smeri ohranitve, obnove in seveda
tudi nove gradnje. To velja še posebej v luči vsebine novega zakona o
dolgotrajni oskrbi in osebni asistenci,
ki bo sprejet v letu 2015 ali 2016. Tako
se bo področje socialno-varstvenih
storitev opredeljevalo kar precej
drugače in na novo.
Koliko pa ima dom trenutno stanovalcev?
Postelj je 131, število stanovalcev
pa se neprestano spreminja. Nekdo

umre, nekdo se preseli v drug dom,
ker je bil pri nas zgolj prehodno,
dokler ni dobil prostora bliže svojemu kraju ali svojcem. Tako da ta
številka niha. V Sloveniji je bilo pred
krizo prošenj zelo veliko, kapacitet
pa je bilo manj. Takrat se je veliko
razmišljalo o graditvi novih domov
tudi na podlagi koncesij. Pri nas sicer
pretirano dolgih čakalnih vrst nikoli
ni bilo. Mislim, da so bile od enega
meseca do meseca in pol, najdaljša
pa približno tri ali štiri mesece. Ob

nastopitvi krize se je stanje začelo
spreminjati. In tudi pri nas smo se s
problemom nezasedenosti kapacitet začeli soočati v letu 2013. Prošenj
ni bilo več in kljub trudu, ki smo ga
vložili v pridobivanje novih stanovalcev, nam ni šlo. Od maja 2014 pa k
sreči znova beležimo konstantno zasedenost na nekem visokem nivoju.
In to nam daje podlago za nekoliko
mirnejše poslovanje.
Od leta 2010 se spopadate z negativnim poslovanjem. Kljub sanacijskemu načrtu in njegovem doslednem izvajanju so finančne težave še
vedno prisotne. Kaj je vzrok?
Leta 2010, ko smo imeli postelj še
manj kot danes, smo iz različnih razlogov zabredli v položaj, na podlagi
katerega smo po dopustih ugotovili,
da nam gredo stvari navzdol. Pojavljati so se začele zamude s plačili in
spraševali smo se celo, ali nam bo v
prihodnjem letu sploh še uspelo zagotoviti denar za plače. Morali smo
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narediti sanacijski načrt in povečati
kapaciteto še za tri postelje. To pomeni, da smo zapolnili čisto vse prostore, za katere smo ocenili, da bi
lahko postali sobe. Uvedli smo precej ukrepov, s katerimi smo šli nad
nižanje stroškov. Poslovati smo začeli
precej varčevalno. Na srečno nam
je uspelo.
V letu 2011 smo tako spet uspeli
postati likvidni in imeli smo le še

INTERVJU
znižanih izdatkih ne nakaže toliko
denarja, ki ga potrebujemo, da celotno dejavnost izpeljemo v skladu
z normativi in zahtevami. Morda to
zveni kot neko opravičevanje mojega dela. Ne bežim in nikoli nisem
bežal od odgovornosti, ki jo kot direktor imam. Dejstvo pa je, da je
problematično, še posebej ob naši
majhni kapaciteti in strukturi sob, ki
jo imamo. Tri- in štiriposteljne sobe
so označene kot podstandard in mi

za odhod v dom ali je to rešitev za
otroke, ker ti zanje ne utegnejo več
skrbeti?

praven. Naše delo je še
vedno manj vrednoteno
skozi ceno kot pa drugje.

Verjetno
gre
za
preplet
odločevalcev. Seveda so ljudje, ki se
sami odločajo, kar je najboljše. Ker
ko se nekdo sam zavestno odloči in
ugotovi, da doma zase težko skrbi,
je dom ustrezna izbira. Tudi način
sodobnega življenja je pripomogel
k temu, da sorodniki in drugi zanje
težko skrbijo vsak dan.
So še druge okoliščine,
v katerih svojci ugotovijo, da je oskrba
in skrb za starostnika
fizično in/ali psihično
prezahtevna in jemlje
preveč časa za lastno
družino. Žal so včasih
manj
človekoljubni
motivi za napotitev
svojca v dom, zato
človeka brez njegovega podpisa v dom
ne sprejmemo.

Katere dejavnosti izvajate
za zunanje porabnike?

Omenili ste že, da
je včasih je veljalo
prepričanje, da se v
dom pride samo še
umret. V resnici pa
se tu dogaja pravo
življenje. Kaj lahko
starejši počnejo?
V delu, kjer je bila knjižnica, so uredili prostor za delavnice.

manjšo izgubo. Leta 2012 pa smo
že uspeli poslovati pozitivno. Kasneje pa so se začeli v okolju dejavniki, ki so zelo negativno vplivali na
naše poslovanje: odprava plačnih
nesorazmerij,
povišanje
DDV-ja,
odločitev države, da posredni
proračunski uporabniki, kamor spadamo tudi mi, niso več upravičeni do
nagrade za zaposlovanje invalidov,
kar je za nas na letni ravni pomenilo
med 30 in 35 tisoč evrov prihodka
manj.
Predpisi nam nalagajo dodatne obremenitve, sredstev pa ne zagotavljajo ali pa nam določena jemljejo.
Največji negativni učinek imajo tudi
varčevalni ukrepi Zavoda za zdravstveno varstvo. Že od leta 2009 se
cena storitev administrativno znižuje.
Sedaj upamo, da se bodo razmere
v letu 2015 vsaj toliko popravile, da
bomo lahko zagotovili neko normalno poslovanje. Čeprav se bojim, da
bo neko normalno poslovanje s temi
pogoji težavno. Zavod za zdravstveno zavarovanje nam pri že vseh
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imamo takšnih sob kar precej. Za triposteljno sobo stanovalec plača 5
% manj, za štiriposteljno sobo pa 10
% manj. Podstandardna pa je seveda tudi takšna, ki je za več kot 20 %
manjša od predpisanega standarda. Takšnih postelj imamo mi v domu
okoli 80 %. Zneski se seštevajo, pod
črto pa se zelo težko izidejo.
V prihodnje bomo morali skupaj z
občino in ministrstvom najti umestitev
doma v Zakon o dolgotrajni oskrbi in
v lokalni prostor z rešitvami, s katerimi
bomo lahko svojo dejavnost izvajali
še naprej. V novi evropski perspektivi bi se tako dalo črpati sredstva
predvsem v smislu dezinstitucionalizacije. Ideje gredo v smer gospodinjskih skupnosti, sobivanja do 12 ljudi
na neko samostojno enoto. Stanovalci bi imeli sobe s sanitarijami in
pa skupni dnevni prostor s kuhinjo in
jedilnico. Zaenkrat naj bi šel ta zakon
letos v javno razpravo in nato naprej
v nadaljnjo proceduro.
Se starostniki danes sami odločajo

Da, tu se veliko dogaja. Princip življenja v
domu je pravzaprav
prostovoljna vključitev posameznika v aktivnosti. Nikomur od oskrbovancev ni treba početi ničesar.
Vsako jutro je telovadba, ki jo vodi
fizioterapevtka. Pa branje časopisa,
za vse tiste, ki ne vidijo več ali pa
jim je preprosto bolj prijetno v družbi
sovrstnikov, poslušanje delovne terapevtke, ki jim prebere najbolj zanimive vesti iz časopisa. Zanimivo
je to, da se vedno obvezno prebira
horoskop. To je rubrika, mimo katere
se ne sme. Potem imamo pa skupine, na primer ugankarje, ki se sestajajo že praktično vseh dvajset let,
ter različne skupine ročnih del pod
vodstvom delovnega terapevta. Za
naše stanovalce program večkrat
pripravijo člani obeh društev upokojencev – Društva invalidov, lutkarji ter
ekipa Funšterc Team iz Bobna.

da bi popoldne raje imeli več časa
zase. Zato so prireditve večinoma
dopoldne oziroma v času po kosilu.
Vsak zadnji petek v mesecu organiziramo praznovanje rojstnih dni za
tiste, ki so v tistem mesecu praznovali
rojstni dan in zraven povabimo svojce. Organiziramo izlete s kombijem
v okoliške hribe, peljemo jih tudi na
kramarski sejem. Maja bomo skupaj s
stanovalci posadili rože. Sodelujemo
z domovoma v Trbovljah in Zagorju,
s katerima enkrat na leto pripravimo
športne igre stanovalcev.
Vse te dejavnosti mi govorijo, da
nas okolje sprejema kot običajen zavod. Življenjska pot posameznika se
vedno nekje zaključi. Če si doma in
ne greš v dom, to še ne pomeni, da
si ubežal smrti. Se bo pač doma enkrat zgodilo. Torej smrt in dom ..., to
ni ta povezava. V dom gremo zato,
da laže živimo v nekem življenjskem
obdobju. In v tem okolju doživimo še
marsikaj lepega. In kar mislim, da je
zelo pomembno: kvaliteta odnosov

med starostnikom in svojci, sploh
med otroci in starši, se lahko bistveno
izboljša.
Se vam zdi, da domovi postajajo že
negovalne bolnišnice in da bi morala država to področje bolj urediti ali
vsaj bolj ovrednotiti?
Bolj ovrednotiti. Absolutno. Recimo,
za naš dom lahko povem, da ko smo
začeli izvajati to dejavnost, je bilo
v domu več kot polovica stanovalcev, ki so lahko sami skrbeli zase.
Danes pa praktično ni človeka, ki
ne bi potreboval naše pomoči. Tudi
zahtevnost stanj pri stanovalcih je
bistveno večja in težja, kot je bila
pred dvajsetimi leti. Nepokretnih je
sedaj približno ena tretjina. Zato je to
absolutno podcenjeno in zahtevnost
storitev, ki jih moramo opravljati, je
bistveno večja. Deloma postajamo
negovalna bolnišnica. A na žalost
odnos do domov in do drugih, predvsem bolnic, pa s strani Zavoda
za zdravstveno varstvo, ni enako-

Prva je pomoč na domu.
Od leta 1992 je to izvajal
Center za socialno delo
Hrastnik, leta 2000 smo
to dejavnost sporazumno prevzeli mi. Trenutno
imamo v tem programu
zaposlene štiri delavke. V
program pa je vključenih
okrog 60 uporabnikov
iz celotnega območja
Občine Hrastnik. V okviru
pomoči na domu se izvaja pomoč v gospodinjstvu, pri hišnih opravilih,
vzdrževanju osebne higiene in pri vzdrževanju
osebnih stikov. Po drugi strani pa je tu tudi
dostava enega obroka,
navadno kosila. To so
storitve, za katere menimo, da uporabnikom
lahko pomagajo, da dlje
časa in kvalitetneje živijo v
domačem okolju.
Izvajamo še catering, ki pa je seveda
čisto tržna dejavnost. Izvajati smo ga
začeli že kar nekaj let nazaj. Mislim,
da smo si na tem področju ustvarili
tudi ime.
Kje vidite največji izziv doma v
naslednjih dvajsetih letih?
Največji izziv doma bo povezan z
eksistenčnimi vprašanji, kar sem prej
že omenjal. Torej, kaj in kako zagotoviti pogoje za nadaljnji obstoj in
za nadaljnje dobro delovanje. Ta
odločitev ne bo enostavna. Upam
in računam pa, da nam bo uspelo
in da bo v Hrastniku tudi v prihodnje
ustrezno poskrbljeno za tiste, ki bodo
potrebni pomoči.

Mateja Jecl

Iz izkušenj pa ne pretiravamo s popoldanskimi prireditvami. Priredimo
največ dve na mesec. Privlačnost
mehiških nadaljevank je namreč
precejšnja in po skupnem pogovoru
s stanovalci smo prišli do spoznanja,
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Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku
Letošnji 8. februar ni bil obarvan
samo kulturno, ampak tudi v znamenju športa in obilnega sneženja.
Na svetovnem prvenstvu v Vailu je
Tina Maze s svojimi enkratnimi zmagami »prisilila« Američane, da so

lepo, v slovenskem jeziku,
večkrat zapeli Zdravljico,
kar je dvigovalo samozavest
Slovencem ravno ob kulturnem prazniku.

V Hrastniku proslave kljub obilnemu
sneženju niso prestavili, tako da so
številni občani napolnili dvorano
delavskega doma v petek, 6. februarja. Po Zdravljici iz zvočnika, recitaciji v izvedbi Dramske sekcije
KUD Svobode Dol in nastopu kvarteta trobil Rudarske godbe, je povzel besedo slavnostni govornik Jurij
Bantan, predsednik Zveze kulturnih
društev Hrastnik. Poudaril je, da tvori
temeljno vez med ljudmi kultura, ki
je slovenski narod prepeljala čez vse
težke preizkušnje svoje zgodovine.
»Lani smo se spominjali 100-letnice
začetka prve svetovne vojne,« je dejal, »letos bomo obeleževali 70-letnico osvoboditve druge svetovne vojne. Ali ni v teh težkih dneh Slovence
dvigovala prav kultura?« Nekaj

misli je posvetil tudi ljubiteljski kulturi na Slovenskem
in v našem kraju, ki je bila
od nekdaj nadpovprečno
razširjena. Ohranja in skrbi za
pisano in govorjeno besedo,
pesmi, glasbo, likovno umetnost, folkloro ... »Moramo
jo prenašati na mlade in
jih vzgajati, da bodo kulturne dobrine razumeli kot
zelo pomembno dediščino
našega naroda ...«.
V kulturnem programu, ki ga
je povezoval Matej Kaiser,
so nastopili še MoPZ Svoboda Hrastnik, trio KUD Veter
Hrastnik (harmonika, kitara
in ritem kitara), navdušili pa

Zveza kulturnih društev Hrastnik je tudi letos ob kulturnem prazniku podelila Priznanje 8. februar kot najvišje priznanje za delo na
področju ljubiteljske kulture. Prejeli so jih:

Glasbena skupina VETER - zasedba 1974 - za dolgoletno aktivno
delo na glasbenem področju

PRIMOŽ FRAJLE za dolgoletno aktivno in predano delo v Rudarski
godbi Hrastnik

ROMAN RUPNIK za dolgoletno
in uspešno udejstvovanje na
področju lutkarstva

Primoža je glasba navduševala
že kot malega fanta, ko je začel
obiskovati Glasbeno šolo Hrastnik.
Takrat se je navdušil nad igranjem trobente, a kmalu presedlal
na klarinet. Vključil se je v Rudarsko godbo in ji ostal zvest vse do
danes. Poleg rednega obiskovanja
vaj in igranja na številnih koncertih,
srečanjih in revijah, kot glavni arhivar zgledno skrbi za notno in drugo
gradivo. Primož vedno poskrbi, da
imajo vsi godbeniki na pultih svoje
note, tudi tisti, ki pred koncertom
ugotovijo, da so jih izgubili prav na
dan koncerta. Je član upravnega
odbora, kjer aktivno sodeluje pri
vseh dejavnostih društva. V letu
2013 je v veselje vseh godbenikov
pripravil monografijo z naslovom
Zgodbe knapovske godbe in pustil
viden pečat ob 160-letnici njihovega delovanja. Petkove večere in
sobotne dopoldneve ima Primož
rezervirane za godbo. Lahko bi rekli, da je pri Rudarski godbi njegov
drugi dom. Godbeniki pa želijo, da
tako ostane tudi v bodoče.

Roman je odrski ustvarjalec prav
posebne vrste. Je namreč lutkovni animator, kar pomeni, da pod
njegovimi spretnimi rokami marioneta postane živo bitje, ki hodi,
skače, pleše in počne še tisoč drugih stvari. Z lutkami se je srečal že
sredi šestdesetih let, ko se je kot
mlad fant pridružil Lutkovni sekciji
tedanjega Kulturno-umetniškega
društva Svoboda I. Hrastnik.
Sprva je pomagal pri raznih
odrskih opravilih, kasneje pa so
mu dali v roke lutko. Z veliko vaje
in potrpežljivosti so bile lutke vse
bolj vodljive in Roman je postajal
vse boljši animator. Tudi potem, ko
je lutkovna tradicija v Hrastniku za
nekaj časa zamrla, nanjo ni pozabil. Ob ponovni oživitvi lutkovne
dejavnosti se je pokazalo, da zna v
lutko še vedno vdahniti življenje. V
Marionetnem gledališču Jurček je
tudi nepogrešljiv izdelovalec scenskih rekvizitov in tehnični svetovalec. Lutkarji si želijo, da bi v veselje
majhnih in velikih otrok ustvarili skupaj še veliko predstav.

Skupina Veter je v letu 2014
praznovala 40. obletnico svojega
uspešnega delovanja. Dejstvo,
da se po tolikih letih še vedno
družijo in ustvarjajo na glasbenem
področju, si zasluži vse priznanje.
Če se vrnemo v preteklost, se
bomo spomnili Kluba 67, ki je deloval v tako imenovani Podmornici.
Takrat se je nekaj mladih ljubiteljev
glasbe odločilo, da ustanovijo
svojo glasbeno skupino. Najprej je
bila skupina Sence, nato Odmev,
sledila pa je skupina Veter, ki je v
prvotni zasedbi delovala do leta
1976, ko je del članov zajadral v
profesionalne vode. Številni projekti, gostovanja na različnih radijskih in televizijskih postajah, festivalih, organizacija prireditev …,
vse to dokazuje o pestrem glasbenem udejstvovanju. Za hrastniške
športnike, kajakaše in nogometaše
so napisali in posneli tudi himni.
Ne glede na dejstvo, da se je v
štiridesetih letih zamenjalo veliko
članov, je prvotna zasedba iz leta
1974 še vedno zelo aktivna. To so:
Anita Greben, Mira Guček, Mojca
Ulaga, Anton Avbelj, Jože Buden,
Milan Crnkovič, Slobodan Filipovič,
Edi Pap, Janez Škofic in Danilo
Železnik.

KO KO KOMEDIJA

so še Miha
Bantan
kot
solo
pevec
ob spremljavi
Tjaše Šketako
in
skupina
Veter s pevci iz zasedbe
leta 1974.
V počastitev
slovenskega
kulturnega
praznika
je
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bila dan poprej v galeriji tudi likovna
razstava Zlatka Praha, akademskega slikarja. Imel je že več kot trideset
samostojnih razstav in okoli dvajset
skupinskih. Njegove slike pa lahko
vidimo v različnih državah Evrope in
tudi na drugih kontinentih. Ponaša se
s številnimi nagradami in priznanji.

Fanči Moljk
Foto: Branko Klančar
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3. januarja je bila dvorana Delavskega doma Hrastnik spet polna do
zadnjega kotička. Pričakovati je
bilo, da bodo mnogi obiskovalci
gledališkega abonmaja in izven kljub
imenitni predstavi ostali doma, ker so
bile napovedane hude vremenske
razmere. Niso se ustrašili. In nikomur ni
bilo žal, saj jih je predstava z imenitno
Katarino Čas in Ano Marijo Mitić nadvse navdušila.
Presenečeni so bili tudi tisti, ki so
pričakovali stand up varianto ... A je
bila Ko ko komedija prava gledališka
predstava z vsemi svojimi elementi.
Že scena je presenetila. Ozadje sta
imeli pod nadzorom dekleti sami in
ga menjavali glede na potrebe teksta in časa. Odpirali oziroma zapirali
sta jo kot knjigo. Ni bilo čisto enostavno. Kar nekaj spretnosti in moči sta

marec 2015

pokazali.
Obvladovanje prostora
imata v malem prstu. Da
ne govorimo o tekstu,
ki je bil večidel v rimah.
Vsa čast tudi sestavljavcem in režiserju. Začelo
se je tako, da blesti Ana
Marija, ki ima prijetne
obline, Katarina pa ima
zaradi svoje vitkosti kar
nekaj kompleksov, saj v
srednjem veku niso bile
v modi suhe ženske. Skozi
stoletja pa se ta pogled spremeni,
kot smo priča danes.
Obe razpravljata o življenjskih nesmislih sproščeno, pametno, duhovito, zabavno in neposredno, tako
da sta imeli dvorano skoraj uro in

pol v šahu. Bolje: v smehu. Gašper
Tič, Jure Karas in Lado Bizovičar, ki so
predstavo zakuhali, so seveda vedeli, komu je treba zaupati vlogi.
Fanči Moljk
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Pripravlja Jani Medvešek

Verjetno nas ima veliko izkušnjo, kako
BREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE
težko se je odločiti, kaj
npr. vgraditi v hišo, s
kakšnim ogrevalnim
lahko izognete. In še eno prednost
sistemom jo opremiti, kako debelo
imamo: naši nasveti so brezplačni.
in kakšno toplotno izolacijo vgraditi
»Časti jih« država.
ipd., če hišo ali stanovanje prenavvečstanovanjske)
ljamo ali celo na novo gradimo.
Občanom svetujemo in nudimo
- toplotno izolacijo fasade
Mogoče imamo problem z vlago
pomoč tudi v zvezi s pridobivanjem (za starejše stavbe, tudi za
ali plesnijo, pa ne vemo, kako bi se
nepovratnih sredstev in ugodnih večstanovanjske)
tega rešili. Ponavadi povprašamo pri
kreditov Eko sklada. Za nekoga, ki - toplotno izolacijo podstrešji
trgovcih, pri mojstrih, pri sosedih in
na tak razpis kandidira prvič, zgleda (za starejše stavbe, tudi za
glej ga zlomka, vsak svoje hvali.
vse zelo komplicirano in se človek večstanovanjske)
ne znajde. Za pomoč se lahko mirno
- vgradnjo prezračevanja z
Kvalitetne odgovore na ta vprašanja
obrnete na nas. V kratkem (mogoče vračanjem toplote (za nove in stare
pa lahko občani dobijo tudi pisarni
že v marcu ali v začetku aprila) stavbe)
ENSVET, ki je projekt energetskega
pričakujemo nov razpis subvencij Eko - gradnjo ali nakup skoraj nič energisvetovanja za občane in deluje
sklada. Nepovratna sredstva bodo jske stavbe
pod pokroviteljstvom Eko sklada. V
namenjena za:
- celovita obnova stanovanjske
ENSVET pisarnah svetujemo posestavbe
bej izšolani energetski svetovalci, ki
- solarne sisteme (ogrevanje vode
- nakup stanovanja v obnovljeni
smo neodvisni od raznih komercialin prostorov in manjše elektrarne
pasivni oz. skoraj nič energijski tri- in
nih ponudnikov. Svoje znanje stalno
za samooskrbo) (za nove in stare
večstanovanjski stavbi
nadgrajujemo in nosilec projekta nas
stavbe)
s periodičnimi izpiti tudi redno pre- kotle na biomaso (za nove in stare
Zasavje bo imelo pri tem razpisu
verja. Naša prednost je ta, da smo
stavbe)
poseben status. Spada med tako
neodvisni in imamo na zadevo neko- sanitarne in ogrevalne toplotne
imenovana degradirana območja
liko širši pogled. Svetujemo vam tisto,
črpalke (ne za vsako črpalko!) (za
s sprejetim odlokom o varstvu zrakar je dobro, da kot investitor veste,
nove in stare stavbe)
ka. Za tovrstna območja Eko sklad
preden se v neko naložbo podate.
- zamenjavo oken z lesenimi tripripravlja višje spodbude kot za osOpozorimo vas, katere napake ljudje
slojnimi (za starejše stavbe, tudi za
tala območja v Sloveniji. Kogar to
v praksi pogosto delajo, da se jim vi
zanima, naj se oglasi čim prej, kajti
povpraševanje za temi sredstvi je veliko in kmalu poidejo. Pri subvencijah
Pisarna se nahaja na Gimnazijski c. 22a v Trbovljah.
velja načelo: »Kdor prej pride, prej
melje!«

V pisarni bova svetovala večinoma dva svetovalca: Carmen
Hladnik Prosenc (tel.: 040 868 211, carmen.hladnik.prosenc@
gmail.com) kot vodja ENSVET pisarne in Ervin Renko (tel.: 051
365 380 renko.ervin@gmail.com), ki ima do septembra še status
pripravnika, nato pa bo deloval samostojno.

Odprt bo tudi razpis za subvencije za
nakup električnih vozil. Eko sklad pa
razpisuje tudi razpise za kredite, ki so
ponavadi na voljo vse leto.

NEPROFITNA STANOVANJA
Oblikovani bosta prednostni listi –
lista A za stanovanja, predvidena
za oddajo v najem prosilcem, ki
glede na dohodek niso zavezanci za
plačilo varščine in lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem
prosilcem, ki so glede na dohodek
zavezani za plačilo varščine. Kljub

II. faza projekta regijskega centra
za ravnanje z odpadki v Zasavju bo
prinesla bolj učinkovito in celovito
zbiranje in nadaljnje ravnanje z odpadki, saj se bodo odpadki v sortirnici, kompostarni in na obratu za
sprejem gradbenih odpadkov tudi
ustrezno predelali in bodo koristno
uporabljeni kot vir novih surovin, je
na novinarski konferenci, ki je potekala 18. marca, pojasnil župan
občine Hrastnik Miran Jerič. Drugi
od pomembnih ciljev, ki jih bodo s
projektom dosegli, je zmanjšanje
odloženih odpadkov na odlagališču
na 35 odstotkov, ostali odpadki
bodo ustrezno obdelani in ponovno
uporabljeni.
Župan je pojasnil tudi, da naj bi se
projekt predvidoma končal 15. sep-

Carmen Hladnik Prosenc
Vodja ENSVET pisarne v Trbovljah
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Kljub temu
bo občina
SPREJEM PRORAČUNA ZA LETO 2015
zagotovila
sredstva
za
zagoenergetske sanacije šole, zaključek
tavljanje socialnih in drugih pravic urejanja mestnega jedra, priprakot doslej, za javna dela za 30 ljudi, vo dokumentacije za odločitev
sredstva javnim zavodom in nev- o
rekonstrukciji ali novogradnji
ladnim organizacijam za nemoteno šole na Dolu, vlaganja v center za
delovanje, za podjetništvo s poudar- ravnanje z odpadki, energetsko sankom na novih delovnih mestih, za acijo večstanovanjskih stavb, nadkmetijske projekte s ciljem izboljšanja aljevanje izgradnje infrastrukture za
lokalne samooskrbe, sredstva za vodooskrbo, kanalizacijo, izvajanje
štipendiranje mladih in ostalo.
ukrepov in načrta za kakovost zraka, sofinanciranje nakupa gasilske
Na investicijskem področju bodo lestve za reševanje iz visokih objekprioritetna vlaganja v dokončanje tov in drugo.
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uvrstitvi prosilcev na listo B
pa občina Hrastnik, v skladu z določili Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, ne
zaračunava varščine.
Prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo tisti prosilci, ki
imajo slabše stanovanjske razmere,

NA CEROZU SE OBETAJO NOVA DELOVNA MESTA

ENSVET pisarna je odprta ob torkih od 17h do 18h in to če se
stranka predhodno naroči.

Občinski svetniki so na februarski seji po drugi obravnavi sprejeli
proračun za leto 2015. Pri sestavi
proračuna so imele strokovne službe
in vodstvo občine precej težav, saj
jih je ministrstvo o višini povprečnine
obvestilo šele konec januarja po
podpisu sporazuma med reprezentativnimi združenji občin in vlado.
Povprečnina prvih šest mesecev
tega leta tako znaša 525 evrov na
prebivalca, v drugi polovici leta pa
samo dobrih 500 evrov, kar pomeni
občutno zmanjšanje sredstev za
občine.

Občina Hrastnik je objavila Javni razpis za dodelitev neprofitnih
stanovanj v najem, ki se bodo izpraznila v letih 2015 in 2016. Rok
za prijavo je 7. april 2015.

tembra letos in da je do podaljšanja
časovnih rokov prišlo predvsem zaradi sprememb več uredb, ki zadevajo
tudi gradnjo objektov v sklopu projekta. Ker so v tem obdobju nastale spremembe nekaterih vhodnih
podatkov projekta in tudi nepredvideni dodatni stroški, ki jih ob pod-

večje število družinskih članov. Tisti, ki
živijo v slabših socialno-zdravstvenih
razmerah, mladi, mlade družine, invalidi, žrtve nasilja v družini ... Več
podrobnosti in celotno besedilo razpisa z razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani Občine Hrastnik.

pisu pogodbe ni bilo mogoče
predvideti, se s pristojnim ministrstvom za okolje in prostor
dogovarjajo o novi finančni
strukturi projekta, saj želijo, da
bi bil prispevek sofinancerjev države in Evropske unije - večji,
s čimer želijo finančno razbremeniti sodelujoče občine. Na
občini pričakujejo, da bo nova
finančna struktura znana v roku
enega meseca. Vrednost celotnega projekta sicer znaša
dobrih 12 milijonov evrov.
Direktor Ceroza Vili Petrič je
povedal, da so končana dela
na lokaciji Neža v Trbovljah,
kjer je zgrajen obrat za sprejem
in predelavo nenevarnih inertnih
gradbenih odpadkov. 11. marca
2015 je bil izveden tehnični pregled,
ki je pokazal določene pomanjkljivosti, ki se bodo v roku enega meseca
odpravile. Po tem bo lahko obrat
začel z delovanjem. Na Uničnem
je zgrajena sortirnica, nadstrešnica
za skladiščenje bal, skladišče za
sprejem biorazgradljivih odpadkov,
transformatorska postaja, v gradnji
pa je talna plošča bio filtra, zorilnica
gotovega komposta in sistem za
ustrezno odvodnjavanje. Za 3. odlagalno polje je pridobljeno okoljevarstveno soglasje, v teku pa je
pridobivanje gradbenega in okoljevarstvenega dovoljenja. Z dogradnjo Regijskega centra je predvidenih
16 novih delovnih mest.

Posamezniki,
stranke,
kraObčina Hrastnik je objavila
javni razpis za zbiranje predjevne skupnosti, družbe, zaOBČINSKA PRIZNANJA 2015
logov za podelitev občinskih
vodi, društva in druge pravne
priznanj v letu 2015 (častni
osebe lahko podajo predobčan, zlato, srebrno in
loge za podelitev priznanj do
najzaslužnejšim posameznikom in
bronasto
priznanje
občine
31. marca, in sicer na prijavnih
Hrastnik). S podelitvijo občinskih civilnim ter pravnim osebam za iz- obrazcih, ki so dostopni na Občini
priznanj in nagrad želi Občinski svet redna prizadevanja in uspehe na Hrastnik ali na občinskih spletnih
Občine Hrastnik tudi v letu 2015 posameznih področjih človekove straneh, kjer je objavljeno tudi ceizročiti priznanja najuspešnejšim in ustvarjalnosti.
lotno besedilo razpisa.
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NOVICE

ju nepovratnih sredstev razširil na zadruge,
POSPEŠEVANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA V HRASTNIKU
socialna podjetja, pri
sobodajalstvu pa na
fizične osebe in društva.
Občinski svet je na februarski seji
Z novim pravilnikom so se uskladila
sprejel nov Pravilnik o dodeljevanju
določila in postopki s trenutno vel- Uvajajo se posebne spodbude
sredstev za pospeševanje razvoja
javnimi predpisi .in Nova določila za podjetja, ki odpirajo naenkrat
podjetništva v Občini Hrastnik. Občina
omogočajo podjetnikom hitrejši več kot deset delovnih mest.
Hrastnik je med redkimi lokalnimi skuprazvoj njihove dejavnosti, s subven- Upravičenci morajo pri vseh ukrenostmi, ki že vrsto let namenja sredstva
cioniranjem novega zaposlovanja pih izpolnjevati svoje obveznosti
neposredno vlagateljem prek javnega
pa se želi zmanjšati brezposelnost najmanj 2 leti, izločeni so nastopi
razpisa, z namenom, da se podjetniki
med občani Hrastnika. Med spre- na sejmih in razstavah, višina sosami odločajo za svoje aktivnosti, ki so
membami se je tako med drugim financiranja podjetniških krožkov
najbolj primerne za njihovo dejavnost.
krog upravičencev pri dodeljevan- znaša 100% upravičenih stroškov, ...

Župani
Hrastnika,
investicij in podati
Trbovelj in Radeč ter
odločitev o pomoči
POZIV VLADI ZA IZPOLNJEVANJE ZAVEZ
direktorja zasavske in
podjetju
Radeče
IZ PROGRAMA KONKURENČNOSTI
posavske regionalne
papir Nova d. o. o.,
razvojne agencije so
ki čaka na denarno
napisali odprto pismo
pomoč že več kot
janju programa prihaja do precejšnjih
predsedniku
vlade
eno leto.
Cerarju in ministru za gospodarski zamud, oziroma da se program
razvoj in tehnologijo Počivalšku, ne izvaja in tako gospodarstvo na Z ministrstva za gospodarstvo so
v katerem ju pozivajo, naj pojas- problemskem območju še ni dobilo odgovorili, da ponovljenega janita zamude pri izvajanju Programa omembe vredne pomoči. Podpisniki vnega razpisa v prvi polovici leta
spodbujanja konkurenčnosti in ukre- pozivajo, da mora vlada za dosego zaradi proračunskih omejitev ne bo,
pov razvojne podpore območju želenih učinkov, kot so na primer načrtujejo pa nov razpis ob koncu
občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje in nova delovna mesta, zagon novih tega leta. O ostalih zahtevah se
od podrejenih zahtevata prioritetno inovativnih podjetij in spodbujanje bodo na ministrstvu pogovarjali na
tujih vlaganj, takoj začeti izpolnjevati sestanku, ki bo potekal konec meobravnavo izvajanja programa.
zaveze iz programa konkurenčnosti, seca marca.
Župani Miran Jerič, Jasna Gabrič in še v prvi polovici leta ponoviti javni
Tomaž Režun ugotavljajo, da pri izva- razpis za sofinanciranje začetnih

UKREPI ZA KAKOVOST
Župani vseh treh zasavskih občin
pa so 20. marca ponovno pisali
predsedniku vlade Miru Cerarju.
Zapisali so, da je vlada decembra
2013 sprejela Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja.
Najpomembnejši so ukrepi, ki spod-

V mesecu februarju oz. v začetku
meseca marca so bili že zaključeni
nekateri javni razpisi. Na javni razpis
za sofinanciranje društev, združenj,
neprofitnih organizacij in humanitarnih organizacij v občini Hrastnik
za leto 2015 je prispelo 44 vlog, za
sofinanciranje pa se namenja skupaj 34.160 €. Na javni razpis za sofinanciranje programov v ljubiteljski
kulturi v občini Hrastnik za leto 2015
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bujajo dodatne priklope gospodinjstev na
ZRAKA
daljinsko ogrevanje,
priklope na plinovodno omrežje, zamenjave kurilnih naprav,
vgradnjo toplotnih črpalk, spodbujanje trajnostne mobilnosti in drugo.
Podrobnejši program predvideva,
da se bodo sredstva s strani države
zagotovila v okviru Podnebnega
sklada in kohezijskih sredstev v ob-

dobju 2014-2020.
Župani so zapisali, da doslej s strani
države ni bilo ustreznih spodbud, ki bi
omogočale izvajanje ukrepov, zato
od Vlade RS pričakujejo zagotovilo,
da bo država izpolnila svoje zaveze
in poleg ukrepov, ki jih načrtujejo v
okviru integralnega projekta LIFE,
sofinancirala izvedbo ključnih komplementarnih investicijskih ukrepov iz
programa.

je prispelo 13 vlog, za
sofinanciranje pa se naZAKLJUČENI JAVNI RAZPISI
menja 29.580 €. Na javni
razpis za sofinanciranje
športnih programov v
godbe pa bodo podpisane predviobčini Hrastnik za leto 2015 se je
doma koncem meseca marca oz.
prijavilo 27 športnih organizacij in
začetku meseca aprila, ko bodo
klubov, za sofinanciranje pa se nasklepi pravnomočni.
menja skupaj 81.570 €. Prijavitelji so
že prejeli sklepe o višini sofinanciranja iz proračuna občine Hrastnik, po-
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LESENE IGRAČE SKOZI ČAS
Potujoča razstava lesenih
igrač se je 14. marca ustavila v prostorih Mladinskega
centra Hrastnik. Na ogled
je bil del bogate zasebne
zbirke dragocenih lesenih
igrač Mohorja Demšarja, ki
so jih otroci lahko tudi preizkusili. Otroci, ki so danes
sicer bolj vajeni elektronske
zabave, so bili nad izvirnostjo in pristnostjo starih igrač
očarani.

Razstavi je sledilo predavanje, na katerem je
izkušeni pedagog Demšar
pojasnil, kako nekatere
igrače spodbujajo zdrav
razvoj in ustvarjalnost, druge pa otrokom celo škodijo.
Sprehodil se je tudi skozi
zgodovino igrač in povedal
številne zanimivosti o njihovi
pedagoški vrednosti.
		

MCH

SMC ODPRL SVOJE PROSTORE V HRASTNIKU

Lokalni odbor Stranke
Modernega
Centra in poslanka
Vojka Šergan so
odprli svoje prostore v stolpnici Log 3 v Hrastniku.
Otvoritve prostorov sta se udeležila
tudi namestnik generalnega sekretarja SMC Horst Hafner in svetovalka

UNIČUJOČ POŽAR
V PRAPRETNEM
V petek, 20. marca, je prišlo v Prapretnem do silovitega požara. Mansarda stanovanjske hiše je povsem
zgorela, močno poškodovano je
ostrešje, fasada, škoda je nastala tudi
v spodnjem nadstropju. V požaru na
srečo nihče ni bil poškodovan, vzrok
požara in višina škode pa še nista
znana.

predsednika vlade Mojca Stropnik.
V SMC pozivajo vse občane, naj
predloge in pobude posredujejo
med uradnimi urami: poslanska
pisarna Vojke Šergan – vsak pone-

Požar so gasili gasilci PGD
Hrastnik, Dol pri
Hrastniku, Prapretno, Sedraž,
PIGD Steklarna
Hrastnik in PIGD
Rudnik. Pomoč s prevozi vode so nudili
gasilci PGE Trbovlje.
Na kraju je bila prisotna tudi policija in
delavci elektro podjetja. Gasilci so ponoči izvajali tudi
požarno stražo, v soboto pa cel dan
odstranjevali posledice požara in

deljek med 11. in 13. uro; svetniki
in člani lokalnega odbora pa vsak
četrtek med 9. in 11. uro ter med 16.
in 18. uro.
				

JM

pokrivali uničeno ostrešje s folijo.
JM
Foto: PGD Hrastnik - mesto

PRIDIH ŠPANIJE V MLADINSKEM CENTRU
V Mladinskem centru Hrastnik so se 25.
februarja ponovno družili ob kuhanju
z Albertom, EVS prostovoljcem, ki je
številnim kuharskim navdušencem pokazal dva nova preprosta in okusna recepta. V sodelovanju z obiskovalci, ki so z
veseljem pomagali pri kuhanju, je Alberto pripravil migas (špansko jed iz starega
kruha – vegi) in tajine/tagine (maroško
piščančjo obaro).

marec 2015

Namen kulinaričnih večerov je tudi
spoznavanje španske kulture in jezika.
S tem namenom v Mladinskem centru
Hrastnik organizirajo tudi večere španske
kinematografije in špansko koverzacijo,
ki poteka vsak torek ob 18. uri.

				

MCH
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Zakonca Drnovšek
skupaj že petdeset let
V Sedražu sta 27. decembra zaobljubo po petdesetih letih skupnega
življenja obnovila zlatoporočenca
Šeri in Jožef Drnovšek, ki sta svojo
mlado, a veliko ljubezen okronala s
poroko pred petdesetimi leti.

Župan
Občine
Hrastnik
Miran
Jerič je v svojem
nagovoru
med
drugim
povedal:
»Vajina ljubezen je
vzplamenela na služenju vojaškega
roka, od takrat naprej pa so vajine
poti nerazdružljive že celih petdeset
let. V tem času sta si ustvarila tudi prijeten dom, ki je vajino zavetje.«
Jožef je zaposlitev našel v
Rudniku Hrastnik, kjer je sprva
opravljal delo
rudarja in minerja.
Zaradi
velikega
zaupanja njegovih kolegov je
nato
15
let
širokosrčno
opravljal delo
reševalca. Veljal je za pridnega in zanesljivega
člana

Izdaja posebne volilne številke
Hrastovega lista nam je septembra
preprečila objavo še ene obeležitve
petdesetih let skupnega življenja.
V poletnih dneh sta praznovala
Ivan in Alojzija Kreže. Okrogel jubilej sta potrdila župan Miran Jerič in
matičar Rok Jenko, v navzočnosti
družine in številnih gostov. Sonce je
lepo obsijalo prečudovito dvorano,
ko sta si Ivan in Alojzija tako kot pred
petdesetimi leti izmenjala poročna
prstana, v navzočnosti prič – Vesne
Pečan in Sama Krežeta. Slovesnost je
bila čudovito organizirana in nabita
s čustvi.
Ivan je po zaključenem šolanju
poklicno pot pričel v Strojni tovarni
Trbovlje, nadaljeval pa v Steklarni Hrastnik kot orodjar. To delo je
opravljal z velikim veseljem, pri tem
pa bil vesten, marljiv in zanesljiv. Veliko časa je skupaj z ženo posvetil
gradnji hiše in njene okolice, na katero ste zelo ponosna. Kadar obišče
zasavske gore, se mu razvedri obraz
in zapoje srce.
Alojzijo je želja po boljšem življenju
gnala, da se je se po končani osnovni šoli najprej zaposlila v Steklarni
Hrastnik, delo pa nato nadaljevala
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v Jutranjki. Njuna ljubezen
je vzplamenela na deževno
nedeljo leta 1961, ko si je Ivan
od nje sposodili dežnik in ga je
seveda čez teden dni moral
še vrniti. Pred
več kot petdesetimi leti sta
bila na istem
križišču življenja
in sta se našla.
Ustvarila sta si
prijeten
dom,
ki je od nekdaj njuno zavetje. Kadar jo
obiščejo vnukinje, ji zapoje
srce, v posebno
veselje pa ji je,
ko se vsi skupaj
zberejo ob nedeljskem kosilu.
Takrat v njeni
kuhinji zadiši po
sveže pečeni orehovi potici ali pecivu.
Župan je v svojem nagovoru dejal: “Danes so zanesljivo vsi srečni in
ponosni, da vama lahko čestitajo
in izrečejo toplo zahvalo za vso vajino ljubezen, skrb in prizadevnost

kolektiva vse do upokojitve. Do svojega okolja in kraja je vedno izkazoval odgovoren odnos, sebi in širši
družbi pa ga izkazuje še posebej s
sodelovanjem pri dolskih gasilcih.

PO DESETIH LETIH STA ZAKONCA
ŠTESL PONOVNO SLAVILA

Šeri in Jožefa je usoda povezala v
Mostarju in tako sta se pred petdesetimi leti odločila, da pričneta
z novim poglavjem življenja. Z rojstvom Zlatka in Daške so postali
prava družina. Poslej je bila skrb za
družino vedno na prvem mestu, saj
je svojima otrokoma v njuni mladosti
posvečala največjo pozornost. Šeri
je zaposlitev našla v Jutranjki na Dolu
pri Hrastniku, kjer je opravljala delo
šivilje 30 let. Odlična kuharica, predvsem pa skrbna žena, topla mati,
ljubeča stara mama, širokosrčna soseda – tako bi jo opisali.

Marija se je po končani gostinski šoli
zaposlila v menzi v Trbovljah, kjer je
spoznala svojega Ernesta in tako se
je pričela njuna skupna življenjska
pot. Z rojstvom Miloša in Erne so postali prava družina, skrb za družino in
starše pa ji ni omogočala, da bi bila
še vedno zaposlena, saj je prednost vedno dajala družini in potrebam njenih članov. Danes sta jima v
veselje delo na njivi in skrb za pravnuke, ki ju radi obiščejo na domu.

Zlatoporočenca Drnovšek sta se
tako drug drugemu zahvalila za
skupna leta ter si obljubila, da se čez
deset let ponovno zaobljubita na
biserni poroki.
			

RJ

50 let zveze
zakoncev Kreže

Tako kot pred desetimi leti, ko sta
Marija in Ernest Štesl praznovala
zlato poroko, sta 27. decembra
2014 v poročni sobi Občine Hrastnik,
pred županom Miranom Jeričem,
matičarjem Rokom Jenkom in
obkrožena s sorodniki, svojo obljubo
ponovila kot bisernoporočenca.

Župan Miran Jerič je zakonca nagovoril z naslednjimi besedami: »Danes
so zanesljivo vsi srečni in ponosni,
da vama lahko čestitajo in izrečejo
toplo zahvalo za vso vajino ljubezen,
skrb in prizadevnost v življenju.«

Ob koncu je župan dejal: »Draga
bisernoporočenca, iskrene čestitke
za dopolnjenih šest desetletij skupne,
bogate in lepe življenjske poti; iskrena hvala za vse, kar sta dala Hrastniku, ob koncu pa še iskrena želja
vseh, da čez pet let zopet obeležita
okrogel in častitljiv jubilej.«

Bisernoporočenec Ernest se je sprva
našel v gradbeništvu, nato pa oprav-

			

Društvo Diabetikov Hrastnik vsako
leto pripravi enodnevni pohod za
svoje člane. Točno na dan diabetikov so se člani društva na izlet
odpravili z avtobusom iz Hrastnika.
Na poti jih je pričakala Dolinškova
skala – v vsej svoji velikosti obsijana

z modro svetlobo, ki je simbol
diabetikov sveta. Avtobus je
prispel na Zgornje Brezno, kjer
je članom društva domačin
– rudar – razložil pomen rudarskih objektov in delovanje rudnika
Laško skozi stoletja. Po krajši vožnji
je avtobus prispel na Zavrate
do Brunarice pri
Knapu, kjer jim
je dobrodošlico
izrekel predsednik rudarskega
društva.
Sledilo je merjenje
sladkorja v krvni
plazmi in pohod
proti Govcam.
Spotoma so se
ustavili še pri
križu zaobljube,
ki so postavili
vaščani Sedraža
za srečno vrnitev

v življenju.” Sproščeno vzdušje se
je ob glasbi nadaljevalo še naprej.
“Bodita vesela in zdrava še mnogo let!” smo zaželeli nasmejanima
zlatoporočencema.
			
			

ljal delo rudarja v hrastniškem rudniku, kjer je veljal za pridnega in zanesljivega člana kolektiva. Gospo Marijo
je spoznal v Trbovljah, od takrat naprej pa so njune poti nerazdružljive
že celih šestdeset let. Strelstvo mu je
predstavljalo veliko zadovoljstvo in
sprostitev, dosegel pa je tudi številne
tekmovalne uspehe. Mnogi pa se ga
spominjajo kot odličnega trenerja pionirjev. Zelo rad ima planine, zato se
je včlanil v Planinsko društvo Hrastnik.

RJ

DAN DIABETIKOV
iz taborišča Dachau. Prispeli so na
prijetno planoto, na kateri je nekoč
obstajala vas Govce s petimi kmetijami in cerkvijo Sv. Magdalene. Od
vsega je ostala samo še ogromna
lipa, ki raste nekoliko nad nekdanjo
cerkvijo na skalnem grebenu. Sledil
je postanek pri lovski koči in ogled
najmanjše pastirske kapelice, ki je za
pohodnike posebno doživetje. Med
spustom so si ogledali še ostanke
rudnika sive gline, ki so jo uporabljali v tovarni porcelana Liboje. V
Sedražu je sledilo obvezno merjenje
sladkorja v krvi in spodbudno je, da
so bili rezultati zelo pozitivni za skoraj
vse udeležence pohoda.
		

Drago Podreberšek

RJ
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NA DOLU OBUDILI TRADICIJO POKOPA PUSTA
»Da vidimo, kako se bodo zrihtali in
kakšne hece bodo imeli,« so bili veseli krajani Dola in okolice, ko so slišali,
da bo novoizvoljena ekipa sveta KS
Dol poskušala oživeti tradicijo pokopa Pusta. »Na začetku smo se lotili
propagande in navezali stike s tistimi,
ki so pred leti pri tem že sodelovali,«
je dejala Nataša Kreže, predsednica
KS. »Včasih so sprevod ob pokopu
Pusta organizirali copatarji, zato smo
povabili k sodelovanju tudi predstavnike te posebne skupine, ki deluje že od leta 1957. Nad projektom
so se poleg copatarjev navdušili tudi
KUD Svoboda Dol, ekipa izkušenih
pogrebcev iz Radeč, Rudarska godba, Mladinski center Hrastnik, društvo
Rast, Študentski klub ŠOHT, Želodki in
različni posamezniki, ki so veseli, da
se ta tradicija obuja ...«
Timotej Funkel, član sveta KS in copatar, na začetku ob predlogu ni bil najbolj navdušen: »Jaz sem pravzaprav
rasel s temi sprevodi in otroci smo bili
zelo ponosni, če so nas copatarji za
kaj uporabili. Ko se je začelo krhati,
sem pred kakimi dvajsetimi leti sam
skušal peljati voz naprej. Pa je bilo
prenaporno in sem odnehal. Zadnja
leta sem se vključeval k Radečanom
in oni so prišli zdaj pomagat na Dol.
Cela pogrebna skupina za Pusta je
bila tukaj. Obisk pa presenetljivo velik. Sodelovanje s takšno zasedbo
mi je bilo v izredno veselje. Zdaj že
vemo, da bomo drugo leto nadaljevali in dogajanje nadgradili. Hvaležni
smo tudi za vse pohvale obiskovalcev ...«

Andrej Logar, tudi dolgoletni copatar, se spominja: »S pripravami smo
včasih začeli že dva meseca prej,
saj smo ob pokopu obravnavali aktualne občinske in državne teme,
okrasiti je bilo treba
vozila, jih opremiti
z napisi, poskrbeti
za ozvočenje …
Tisto leto na primer,
ko sta se združila
Steklarna in Sijaj,
smo organizirali na
Logu v Hrastniku
pred takratnim hotelom tudi poroko
obeh firm. Sicer pa
se je začel sprevod
vedno pri Majcenu
na Dolu, včasih šel
do Steklarne in na
Rudnik ter končal
v centru Dola, kjer
se je zbralo veliko
ljudi. Nekateri so
imeli vsako leto enake vloge. Tako
je bil Golouhov Lojze vedno župnik,
žalujoča vdova Jože Drgan - Jogi,
Vili in Maks sta skrbela za ozvočenje.
Med glavnimi organizatorji je bil še
dolgoletni predsednik Alojz Funkl pa
Drago in Jure Kozole, Jože Premec,
Franci Majcen, Lojze Šterbucl, Mile
Velej, Joško Štravs in drugi ... Poleg
Majcenovega traktorja so se vozile
maškare in godba na pihala tudi s
tovornjakom, kombijem, džipom in
drugimi avtomobili ...«
Nekaj posebnega je bil Draksler-

jev Ladko, ki je
vsako leto vložil
ogromno časa
in denarja v
svoje pustne like
in vedno požel veliko občudovanja:
»Če bi opisal vse, kar sem predstavljal, bi zmanjkalo prostora. Žena Anica mi je začela šivati že dober mesec prej. Enkrat sem imel meter veliko

prostovoljno javil za kelnerja. Žal pa
so ga že po kakšni uri izdale noge.
Rekel je: Pil bom še, hoditi pa ne morem več. In še jezno dodal: Poglejte,
kako so me v Škofljici barabe dohtarske zašuštrale. Imel je opravka tudi s
policijo. Ko je pri rudniku kolm kradu,
ga je policaj vprašal: Tovariš Pust, kaj
boste s tem premogom? Psa bom
futru, če ne bo žrl, ga bo pa baba u
šporhet vrgla.«

glavo v premeru, zato sem rabil
pomagača, ker nisem dobro videl.
Tudi pri krokodilu je bilo tako. Bil je
tako velik, da smo iz avta nekaj metrov repa vlekli za sabo. Tudi obleka,
pokrita z vrečkami od kave, je vzbujala smeh. Ali pa siamski dvojček! S
Povšetovim Tonetom sva imela skupaj povezano eno nogo in sva ves
čas padala, da so naju morali pobirat. No, pa saj so ga tudi drugi biksal.
Jogi na primer je enkrat prebarval
svojega osla v zebro …»

Dolani se lahko ponašajo, da je
imel dogodek tudi mednarodne
razsežnosti. Pred občinstvom se
je pojavil namreč Alberto, prostovoljec iz Španije, ki je razlagal o svojih tajkunskih prevzemih hrastniškega
Sijaja, ki ga že zdavnaj ni več. Jani
Medvešek, direktor Mladinskega
centra Hrastnik, je poskrbel za pre-
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Fanči Moljk
Fotografije: Branko Klančar

Arhiv Copatarjev – Pokop Pusta v 80. letih

V Knjižnici Antona Sovreta
Hrastnik so si obiskovalci 22.
januarja ogledali dokumentarni film Moja zgodba. Film je
nastal v produkciji Centra za
usposabljanje, delo in varstvo
Dobrna. Ekipo in film je predstavila Urška Perko, ki je v Centru zaposlena kot individualna
habilitatorka/knjižničarka. Pri
predstavitvi so sodelovali še
trije uporabniki Centra – Nina,
Ina in Aljaž, ki so nastopali tudi
v filmu. Obiskovalci so dejali,
da so nastopajoči pravi sončki,
zelo odkriti in nasmejani. Dekle
na vozičku je bila zaradi filma
celo en snemalni dan na morju. Ni bilo mrzlo, je povedala,
čeprav je bila zima. Skratka,
snemanje jim je polepšalo
dneve. Sedaj pa uživajo, če se
lahko odpravijo po Sloveniji in
predstavljajo film.

Ko so na nosilih prinesli iz vežice pokojnega Jožeta, ki je zadnja dva
dneva ležal v prostorih KS, so se najprej poslovili od njega radeški pogrebci s Francem Collautijem na
čelu. Dolg in ganljiv govor o njegovem težkem življenju je marsikoga
presunil, a jih je utolažilo dejstvo, da
so zanj ves čas skrbeli strici iz ozadja.
Sam pogreb z zažigom so spremljali
tudi streli s fračami, tako da se je
Jožefa, žalujoča vdova, onesvestila
in so morali poskrbeti zanjo.

HRASTOV LIST št. 11

Ne samo mednarodne razsežnosti;
lahko trdimo, da je ime pokop tudi
odmev z drugih celin. Iz Avstralije se
je namreč oglasila Katja Šterbucl,
ki je preživela mladost na Dolu: »Z
največjim veseljem sem si pogledala
vaše fotke na Facebooku. Kako lepi
spomini …!! Pa čestitke organizatorjem, da so oživeli ta pokop.«

Moja zgodba v filmu iz Dobrne

Pred tem so se od njega poslovili še
drugi. Tako na primer Antek Pust,
predsednik copatarjev: «Vsa ta
leta mu ni bilo težko prenašati križe
in težave in vedno znova in znova
je dokazoval pripadnost svojemu
copatarskemu življenju. Jože je bil
Copatar z veliko začetnico, vedno
pripravljen pomagati in na naših
vsakoletnih srečanjih se je vedno
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vod v slovenščino. Kasneje nam je zaupal tudi
to, da imajo v Španiji nekaj podobnega v času
pustovanja. Medvešek:
»Alberto pravi, da imajo
en lik, ki se imenuje kralj
karnevala. Dovoljuje vse
ekscese in vsi počnejo,
kar želijo. Zato se v torek ljudstvo odloči, da
to ni dobro za njih in
za družbo in ga obsodijo na smrt ter ga ob
polnoči zažgejo.«

Po ogledu filma so odgovarjali na vprašanja publike
in povedali, kje in kako je snemanje potekalo. Obiskovalci so
ustvarjalce filma zelo pohvalili in
dejali, da v centru delajo dobro
in v pravi smeri.
Dodajmo še njihovo sporočilo:
»To je moja zgodba. Vsakdanja,
ne posebna. Povem jo tebi. V
njej so utrinki nekega doživetja,
ki naju spomni, da si deliva skupen svet. Jaz in ti. Z roko v roki.
Naj bo najina skupna zgodba
glasnejša in slišana.«
Prijetno so presenetili člani
Društva Sožitje Hrastnik, ki so se
ogleda filma udeležili v velikem
številu, hkrati pa za zaključek
pripravili pogostitev za vse
prisotne.

Fanči Moljk
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DEBATA O DISKRIMINACIJI
ISTOSPOLNIH PAROV IN DRUŽIN
Mladinski center Hrastnik (MCH) je 11.
marca gostil aktivista za človekove
pravice in člana društva Informacijski center Legebitra Mitjo Blažiča.
Debata o odpravljanju sistemske diskriminacije istospolnih parov in družin
je bila še kako aktualna, saj je Državni
zbor ravno v tistih dneh z 51 glasovi
za in 28 glasovi proti sprejel novelo
zakona o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih, na podlagi katere istospolni pari dobivajo pravico sklenitve
zakonske zveze in posledično tudi

možnost posvojitve otrok.
Pogovor je vodil direktor MCH Jani
Medvešek, ki je uvodoma pojasnil,
da so debato organizirali zato, ker
ocenjujejo, da je zelo pomembno,
da se borimo proti vsem vrstam diskriminacije, predvsem pa zato, ker
so v javnosti zaznali številne primere
sovražnega govora nasprotnikov
novele in ugotovili, da je razprava
o istospolnih parih in družinah na
porazno nizki, nedostojni in žaljivi

Adi Smolar razveselil stanovalce Doma starejših

ravni.
Blažič je tako med pogovorom
z obiskovalci delil svoje osebne
izkušnje s soočanjem z diskriminacijo
ter pojasnjeval, kako sistemska ureditev ne omogoča osnovnih pravic
istospolnim parom na vsakdanjih
področjih življenja, kot so na primer
dedovanje, obiski v bolnišnicah in
podobno. Z argumenti, številnimi
primeri in znanstvenimi raziskavami
je ovrgel tudi številne neresnice, ki
se pojavljajo v javnosti, predvsem
glede posvojitve otrok.

Prireditve, razstave, predavanja,
čajanke … se v Domu starejših Hrastnik ob njihovi 20. obletnici kar vrstijo.
Tako so konec februarja v sodelovanju z Občino Hrastnik organizirali
koncert kantavtorja in pesnika Adija
Smolarja. V večnamenskem prostoru
so se zbrali stanovalci in njihovi svojci
ter zaposleni v velikem številu, saj se
je obetal čudovit večer. In tako je
tudi bilo.

MCH

20 LET USTVARJANJA SONČNIC
V Galeriji Delavskega doma
so 2. marca odprli razstavo
ročnih del članic sekcije
ročnih del Društva invalidov
Hrastnik. Sončnice, kot so se
članice sekcije poimenovale,
ustvarjajo že okroglih dvajset
let, zato je imela razstava, ki
jo sicer pripravijo vsako leto,
letos še toliko večji pomen.
Na razstavi so predstavile
svoje izbrane izdelke – nakit,
kvačkane in pletene umetnine, slike, voščilnice ter
mnoge druge.

Člani Društva
invalidov
Hrastnik
so
se 14. marca zbrali na
rednem
letnem
zboru članov. V
športni dvorani v
Hrastniku se jih je
zbralo približno 200
in vse je najprej
pozdravil predsednik društva Rajko
Žagar.
Sledil
je
kratek kulturni program v izvedbi Nike
Špajzer in Friderika
Ivana Pirca, nato
pa so predstavili in
potrdili opravljeno

16

Otvoritve razstave so se kot povabljeni gostje udeležili tudi župan Miran
Jerič, direktor Doma starejših Hrastnik
Drago Kopušar, predsednik Društva
invalidov Zagorje Zvone Poznič,
predsednik Društva upokojencev
Hrastnik Franjo Krsnik ter ravnateljica
OŠNH Rajka Hrastnik Marina Kmet.
Vsi so pohvalili delo društva ter se jim
zahvalili za sodelovanje. Sončnice z
delavnicami namreč že dolga leta
sodelujejo tako z Domom starejših
Hrastnik kot tudi z osnovno šolo.
			

MJ

Zbor članov Društva invalidov Hrastnik

marec 2015

delo v letu 2014
ter program dela
in finančni plan
za leto 2015. Ob
koncu so člane
društva pozdravili
še povabljeni gostje, jim čestitali za
dobro opravljeno
delo in jim zaželeli
še obilo sreče in
volje za naprej.

Miran Potrč, univerzitetni diplomirani pravnik, je umirjen in priljubljen
politik, ki je bil šest zaporednih mandatov, od tega dvakrat v volilnem
okraju Hrastnik, izvoljen za poslanca
v Državnem zboru. V tem času smo
ga imeli večkrat priložnost srečati v
Hrastniku, saj je bil prijeten in zaželen
(so)govornik na mnogih delovnih
srečanjih, tribunah in prireditvah.
V Knjižnico Antona Sovreta so ga
povabili Socialni demokrati ob predstavitvi njegove knjige Klic k razumu.
Dobrodošlico mu je izrekel Soniboj
Knežak, predsednik OO SD Hrastnik, ki je na kratko orisal politično
pot Mirana Potrča. Skozi pogovor,
ki ga je vodil Drago Kopušar, je bilo
predstavljeno njegovo politično delovanje, v katerem je opravljal vrsto
odgovornih političnih funkcij.
Spomini so razdeljeni v dva dela. Prvi
je bolj kronološki in sega od otroštva
do let, prebitih v parlamentu. Miran
Potrč je poseben poudarek namenil sprejetju ustavnih amandmajev
septembra 1989, ki so zagotovili
pravno podlago slovenski osamosvojitvi. Drugi del knjige je tematski.
Govor je o slovenski desnici, o odnosu do narodnoosvobodilnega boja,

Mojca Trbovc
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Smolar je pred izvajanjem sleherne
pesmi pojasnil njen nastanek, ob
tem pa razkril tudi svoj odnos do
sveta, do ljudi, posameznih dogodkov. Tako si je na primer ob pesmi
Če svet prijazen bi postal zaželel, da
nas ob dnevnih novicah mediji ne
bi bombardirali samo z nesrečami,
ampak naj bi poročali več pozitivnih
novic. S svojim prijaznim značajem
je takoj osvojil publiko, tako da so
radi sodelovali, kadar jih je povabil k
dodatnim ritmom
z rokami ali nogami. Glede na
to, da je mnogo
njegovih
pesmi
ponarodelih, pa
so zraven večkrat
tudi prepevali –
Jaz sem nor, Ko
sem bil mlad,
sem bil trapast,
Daleč je za naju
pomlad … Na
Facebook profilu
Doma starejših je
zapisano, da se

sprave,
izbrisanih,
posameznih
zakonskih
rešitvah … in
do upokojitve.

je še nekaj dni na njihovih hodnikih
slišalo prepevanje stanovalcev – Bo
treba delat pa Bog ne daj, da bi
crknu televizor ...
Med koncertom se je med obiskovalci sproščeno sprehajala njegova
psička Megi, ki jo je Adi s sinovoma
dobil v zavetišču. »Ne laja, ne grize,
prijazna je do vseh ljudi in živali,« je
povedal. »Pravzaprav bi potrebovala napis Pozor, prijazen pes.« Med
obhodi se je simpatična Megi ustavljala pri poslušalcih, da so jo lahko
pobožali ali pa se je komu s tačkami
oprla na kolena in se zazrla naravnost v oči, češ: »Smo kumarati al
nismo?!«
Drago Kopušar, direktor doma, ga
je na koncu izjemno razveselil z vezanim Zvitorepcem Mikija Mustra, ki
ga Adi obožuje še iz otroških dni. Razveselili smo ga s serijo fotografij, ki jih
je naslednji dan dodal na svoj FB zid.
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Potrčev Klic k razumu v
hrastniški knjižnici

O zapisanem avtor v predgovoru
pravi: »Opisi dogodkov in okoliščin,
vse do tistih v skupščini SRS, temeljijo na mojih spominih in mojem
doživljanju takratnega časa. Z vso
moralno odgovornostjo trdim, da se
je vse to res zgodilo in da je opisano
korektno ... Knjiga ni moj življenjepis,
temveč le izbor pomembnih dogodkov in dejanj, ki so zaznamovali
moj značaj in delo. Opisujem tudi
družbene okoliščine, kakor sem jih
sam videl in doživljal, in vesel bom,
če bo knjiga zanimala tudi mlade, ki
teh obdobij niso doživljali osebno in
jih zato ne poznajo ali pa poznajo le
zavestno izkrivljeno resnico o tistem
času. Svoj zapis dogodkov in časa,
ki ga opisujem, dajem tudi v kritično
oceno sodobnikom, ki preteklost
morda vidijo drugače.«

ni konfliktna oseba in da se je hotel
izogniti kakim napadom, ki ne vodijo
nikamor.
Fanči Moljk
Fotografija: knjižnica Hrastnik

V živahni razpravi so ga nekateri pobarali, zakaj je nekaj pomembnih
tem izpustil. Potrč je odgovoril, da
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POČITNICE V MLADINSKEM CENTRU

kaj stvari, v čemer se odlikuje mladi
rod Hrastničanov.
V sredo in četrtek smo se vrnili med
naravne materiale. Pod mentorstvom izkušenega rokodelca Sama
Gašperšiča smo iz lesa in vrvi naredili
igrače, ki smo jih nato skupaj še zavrteli. Z nami so bili tudi predstavniki
Zadruge Vez, ki so nam pomagali
narediti lesene hiške ter korita za
rože. Svoje male sive celice smo
razgibali s kvizom, z ugankami tete
Pehte pa smo spoznali okuse in vonjave zelišč in začimb.

V Mladinskem centru Hrastnik so
med zimskimi počitnicami pripravili
pester ustvarjalno-izobraževalni program. Gostili so mojstre iz vse Slovenije, s katerimi so odkrivali divje ritme
tolkal in čare ustvarjanja iz naravnih materialov. Ekipa Mladinskega
centra Hrastnik pa je te vsebine še
dodatno obogatila z lastnim programom. Zadnji počitniški dan pa
se je počitniška skupina podala na
raziskovalno pot v Ljubljano.
V ponedeljek je bila z nami Alja
Venturini, ki nas je naučila, kako
se iz nepredene ovčje volne polsti
žogice, izdelali smo si tudi vrvice, s
katerimi smo se naučili igrati prstne
igre. S pripovedovanjem zgodb smo
urili svojo domišljijo, zanimivi prepleti
vrvice pa so nam dobro razmigali
prste.
V torkovi delavnici smo se iz sveta naravnih materialov preselili v
glasbeni direndaj, ki smo ga začeli
že zjutraj s tolkalnim krogom. Otroci

so lahko pod budnim očesom tolkalista Francija Kevha spoznavali
različna tolkala iz vseh koncev sveta
ter skupaj ustvarjali divje ritme. Vsak
si je lahko izdelal še svoje glasbilo in
svoj talent pokazal tudi na odru, kjer
smo skupaj ugotovili, da »Hrastnik
ima talent«. Pa ne le enega. Petje,
ples in pripovedovanje šal, je le ne-

MCH TIM
Točko Inovativnosti Mladih in
otrok v Mladinskem centru Hrastnik smo zasnovali kot strukturirano
dejavnost, ki bo dvakrat tedensko
(torek in četrtek od 14. do 16. ure)
pod mentorstvom usposobljene
odrasle osebe učence usmerjala pri pisanju domače naloge,
iskanju potrebnih podatkov iz interneta in knjig, oblikovanju seminarskih nalog, izdelavi plakatov,
miselnih vzorcev ter učenju za
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Gasilska zveza Trbovlje je bila letos organizator 8. Regijskega kviza
gasilske mladine zasavske regije.
Tekmovanje je potekalo 21. februarja na OŠ Trbovlje. Gasilsko zvezo
Hrastnik je zastopalo 21 ekip iz petih
gasilskih društev. Tekmovalci so
morali poznati zgodovino gasilstva,
pokazati zanje iz požarne preventive in gasilskih znanj ter pokazati
gasilske spretnosti pri vezanju vozlov, navezavi gasilskega orodja,

KRAMARSKI SEJEM NA DOLU
Turistično društvo Hrastnik je tudi letos 10. marca pripravilo tradicionalni
Kramarski sejem pred športno dvorano Dolanka na Dolu pri Hrastniku.
»Poskrbeli smo za stojnice, elektriko
in jutranji napitek – kavo in čaj,« je
povedala Radojka Odžič z oddeleka za družbene dejavnosti in gospodarstvo na Občini Hrastnik.
Večina prodajalcev se vrača vsa
leta, nekaj pa je bilo novih. Med
njimi Špela in Boštjan z Bizeljskega:
»Pravzaprav sva na Dolu že drugo
leto in nama je všeč. Le zdi se nama,
da je preveč tiste krame, ki jo lahko
dobijo ljudje v trgovinah. Tu pa bi
morali prevladovati izdelki domačih
proizvajalcev.« Ki pa jih tudi ni manj-

JM
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Se je v teh dvajsetih letih tehnika
reza kaj spremenila? »Ves čas se
spreminja, ker prihajajo do novih
spoznanj,« je povedala. »Zadnjih nekaj let pa se vedno bolj zanimajo za
jagodičje,« je dodala. »Popularne
so goji jagode, sibirska borovnica,
vračajo se domače maline ...« Na
Lazu se je zbralo okoli petdeset sadjarjev, kar potrjuje dejstvo, da se odnos do sadjarstva izboljšuje.

Fanči Moljk

REGIJSKI KVIZ GASILSKE MLADINE

teste. Ostale dni v tednu pa lahko učenci poleg učenja izkoristijo tudi za druženje, razgibavanja
ob igranju namiznega tenisa ali
namiznega nogometa, brskanje
po spletu, igranju družabnih iger
in podobno.
Program ni namenjen klasičnim
inštrukcijam niti organiziranemu
varstvu otrok, zato je morda bolj
primeren za učence zadnje triade
oziroma tiste, ki niso več vključeni
v OPB.

Tako so se letos spet srečali v sadovnjaku Borisa Deželaka na Lazu, kjer
so se lotili obrezovanja jablan. Glav-

no besedo je imela Alenka Caf, univ.
dipl. inž. agr. s Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Alenka Caf
ima dvajsetletne strokovne izkušnje
s tega področja, zato jo vabijo v
različne sadovnjake po celi Sloveniji.

			

MCH

pevec skupine Malibu,
vsi otroci pa so se lahko
posladkali z brezplačnimi
krofi in sokom.
		

Namen Sadjarskega društva Hrastnik
je predvsem izobraževanje članov,
kamor sodi tudi delo v sadovnjaku.

Teden z MCH TIM-om smo zaključili
z izletom v Ljubljano, kjer smo se najprej ustavili v Hiši eksperimentov. Ste
vedeli, da se dva lahko šepetaje
pogovarjata preko sobe polne ljudi
in da različne kemijske spojine gorijo
s plameni drugačnih barv? Fizika in
kemija sta preko zabavnih poizkusov
postali lažji in zanimivejši. Sprehodili
smo se po naši prestolnici, svoje pohajkovanje pa smo zaključili s spoznavanjem dela muzejskih detektivov
v Mestnem muzeju Ljubljana.

OTROŠKO PUSTOVANJE
Občinska
zveza
prijateljev mladine je v
nedeljo, 15. februarja, v
hrastniški športni dvorani organizirala otroško
pustovanje. Maškare je
zabaval Marjan Uljan,

SADJARJI OBREZOVALI NA DOLU
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kalo – bila
je pestra
ponudba
suhe robe,
domačih
dobrot od blizu in daleč, drevesnih
sadik, sadja, sokov in še marsičesa.

spajanju cevi na trojak, iskanju
pravilnih parov …
Vse sodelujoče ekipe so prejele
pisna priznanja, najboljše tri ekipe iz
vsake kategorije pa medalje in pokale. Na državno tekmovanje, ki bo
28. marca, sta se v kategoriji pionirji
in mladinci uvrstili dve ekipi PGD Dol
pri Hrastniku.
			

JM

je, da jih mnogi ne opazijo. Bi si bilo
pa dobro kar zapomniti, da je na
dan mučenikov sejem na Dolu že
več kot sto let.
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Na splošno so
se prodajalci
pritoževali, da
je kupna moč
precej upadla.
Naslednje dni
pa so se oglasili
tisti, ki so sejem
zamudili. »Bolj
bi ga bilo treba
oglaševati,«
so dejali. No,
plakati so opozarjali že od
daleč, res pa
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ZIMSKA ŽELODKIJADA

Društvo Želodki je 15.
februarja v Gorah pripravilo že tradicionalno
tekmovanje družin v izdelavi najbolj izvirnega
snežaka. Vreme jim je bilo
naklonjeno, snega pa je
bilo v Gorah na srečo še
dovolj. »Ravno sneg smo
hoteli še izkoristiti, ker ob teh
nepredvidljivih zimah ne
moremo računati, da ga
bo letos še kaj,« je povedal
član Želodkov Damjan Pap.
Tudi zato so Želodkijado
organizirali samo teden

Na Marnem so 17. januarja že tretjič
organizirali pohod na Ostri vrh v
počastitev svojega praznika. 12.
januarja pa so ob spomeniku z napisi
krajanov, ki so jih okupatorji odpeljali na ta dan in se niso več vrnili,
položili venec. Letos pohodnike ni
oviral sneg ali dež, vendar število
udeležencev ni preseglo števila 30.
Priznati je treba, da zahteva ta pot
zaradi strmine pred vrhom kar nekaj
kondicije.
V prostorih gasilskega doma so ta
čas pripravljali na program, ki se je
začel z govorom Jožeta Velikonje,
predsednika KS Marno. Povzel je nekaj uspehov preteklega leta: »Investicijski del realizacije plana smo začeli
že sredi leta s posodobitvijo cestnega odseka Zajc, nato pa smo nadaljevali v novembru in dela uspešno
zaključili. Uredili smo kar nekaj cestnih
odsekov: Kramar, Kandolf, Jovan,
Mastnak, Stritar in skupaj z občino
naselje spodnje Marno cona B. Prav
tako smo pripravili vse potrebno za

Seveda smo priskočili na pomoč pri
reševanju manjših problemov krajanov, ukvarjali pa smo tudi s posledicami nadpovprečnih padavin.
Dobili smo kar tri nove plazove, in
sicer pri Selinšku, pri Golouhu in nad
cesto proti deponiji. Zasilni ukrepi so
opravljeni, pričakujemo pa, da bo
sanacija kmalu dokončana.«
Krajane Marnega je pozdravil tudi
Vinko Žagar, podžupan, in prenesel
pozdrave župana Mirana Jeriče, ki
je bil zadržan. Izrazil je zadovoljstvo,
da so na občini kljub varčevalnim

Članice ustvarjalne skupine Plave
Orlice že ves čas sodelujejo z
Mladinskim centrom Hrastnik in
tako skrbijo za izmenjavo izkušenj
in spoznanj, druženje, učenje,
pomoč ene generacije drugi ter
ohranjanje kulturne dediščine. 2.
marca so tako pripravili medgeneracijsko delavnico izdelovanja rož
iz krep papirja. Znova pa so skupaj
ustvarjali 23. marca, ko so v mladinskem centru s Plavimi orlicami
pred materinskim dnevom prip-

marec 2015

V Gorah sicer vsako leto izberejo
in posebej nagradijo tudi tri najbolj izvirne snežake – letos je slavila
ekipa Božič –, vendar organizatorji
Želodkijade vedno poudarjajo, da
je najpomembneje, da se družijo in
zabavajo, zato simbolične nagrade
prejmejo prav vsi udeleženci.

V Mladinskem centru Hrastnik je 26.
februarja potekalo zanimivo potopisno predavanje novinarja Primoža
Siterja s potovanja po okupiranem
palestinskem Zahodnem bregu.
»Pravi obraz Palestine sem doživel,
ko so mi pomolili puško na čelo in
prijatelja vprašali, zakaj je bil pred
leti na počitnicah v Egiptu, če je tam
koga spoznal in ali so ga oni posla-

li,« je med drugim razmere slikovito
opisal Siter.
V deželo, ki jo zadnja desetletja bolj
kot kadarkoli trejo okupacija, vojna in
etnično čiščenje, ki so na las podobni slovenskim razmeram v času druge svetovne vojne, so se trije Zasavci
odpravili preteklo zimo. Fantje so se
brez posrednikov povezali s civilnimi

JM

ukrepom v prvi obravnavi proračuna
za leto 2015 zagotovili sredstva za KS
Marno v enaki višini kot pretekla leta.
Obljubil je, da bodo v sodelovanju z
državo – plazovi so namreč v pristojnost države – storili vse, da bodo že
v letu 2015 sanirali oba večja plaza
v KS Marno.
Sledil je nastop pevskega zbora, ki
ga je deset let vodila Kristina Lesjak,
zdaj pa ga je prevzela vnukinja Jerica Velikonja. Spremljal jih je imenitni
harmonikar Boris Gunzek iz Trbovelj, ki
spremlja tudi folkloriste, igra v ansamblu ... Program njihovega nastopa je
vseboval zelo stare ljudske pesmi, ki
so marsikoga ganile. Člani pevskega
zbora bi bili veseli, če se jim pridružijo
še kakšen moški glas, pa tudi ženski
glasovi.
			

Fanči Moljk

ravili delavnico izdelovanja umetnih rož.
Direktor mladinskega centra Jani
Medvešek je povedal, da so veseli, da izvajajo kontinuiran in izviren program medgeneracijskega
sodelovanja, ki vsem prinaša boljšo
kvaliteto bivanja. Spomnil je še, da
je odličen primer medgeneracijskega sodelovanja tudi mesečna
delavnica Simbioza giba, kjer z
različnimi tehnikami sproščanja vse
generacije seznanja Fanči Moljk, ki
ima z jogo dolgoletne izkušnje.
MCH
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ZAZIDANI

organizacijami na
Zahodn e m
bregu in sami odpotovali na odkrivanje zazidane dežele. Palestinci
so že od ustanovitve izraelske države
tarča pregona, zapornih kazni
brez sodišča, življenja v nehumanih
razmerah v begunskih taboriščih ...
Nekateri se stanju upirajo miroljubno, drugi primejo orožje. Popotniki so si Palestino v njenem jedru
ogledali v živo, ujeli v objektiv, srečali
domačine ...
»Vojna ni nikoli črno-bela, a po
letošnjem apokaliptičnem bombardiranju in masovnem poboju
v palestinski Gazi so vprašanje o
življenju in preživetju Palestine še
tako bolj pogosta in na mestu,« je
povedal popotnik in aktivist Siter.

POHOD NA OSTRI VRH

izgradnjo balinišča, ki
pa ga bomo zgradili
po končanih meritvah posedkov predvidoma še v prvi polovici
letošnjega leta. Lahko se pohvalimo
še z nadaljevanjem izgradnje gasilskega poligona, ki smo ga v okviru KS
pričeli graditi že pred tremi leti, letos
pa naj bi po zagotovilih župana vsa
dela tudi dokončali.

MEDGENERACIJSKE DELAVNICE

20

dni po uspešno izpeljanem nočnem
sankanju na Dolu. Želodki pravijo, da
se njihovih zimskih prireditev otroci in
starši radi udeležijo, saj je za vse koristno, da čim več časa preživijo na
svežem zraku.

			
			

V Knjižnici Antona Sovreta so se 26.
februarja zbrali mnogi ljubitelji gora,
saj se je obetalo zanimivo predavanje: opis petih pohodov s Kuma do
Triglava, ki ga že od lete 2010 v mesecu juliju organizirajo zasavski veterani, člani Območnega združenja
veteranov vojne za Slovenijo. Poimenovali so ga po Lojzu Juratovcu,
pobudniku, a je žal po prvem pohodu preminil.
»Trase pohoda vsako leto malo spremenimo,» so povedali, »navadno nas
gre okoli petnajst, predvsem moških.«
Pot prehodijo od začetka do konca
brez prekinitev, tako da proti večeru
padejo v posteljo, namažejo razbolele noge, pokrpajo žulje in naslednji
dan spočiti nadaljujejo pot. Za logistiko – hrano, obleke, majčke, hlačke,
nogavice – je do lanskega petega
pohoda poskrbel njihov predsednik
OZVV Zasavja Marjan Dolinšek, ki je
zdaj poslanec. Vsako noč jih gostijo
različni znanci, prijatelji v vojaških objektih, v planinskih domovih kot tudi
posamezniki. Omenili so na primer
prijazno gospo iz Radomelj, ki jim
odstopi svojo hišo. Če je vroče, se
celo okopajo v domačem bazenu.
Vsak nov dan jim prinaša veliko
veselja, smeha; vročina ali dež jih ne
ustavita. Ob stotem kilometru izvedejo prav poseben obred: dvignejo
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roke in v krogu naredijo rožo.

MCH

S KUMA DO TRIGLAVA

Na poti nadvse uživajo ob lepotah
Slovenije in ob srečanju z ljudmi, kar
so številni obiskovalci knjižnice ob
slikovitih posnetkih tudi podoživeli.
Razstavili so majčke, ki so vsako leto
druge barve (črna, zelena, rdeča,
rumena, modra), na pohodu pa

imajo tudi slovensko zastavo, ki jo
nosijo izmenjaje.

Fanči Moljk
Fotografija: knjižnica Hrastnik
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STARI ČASI OB MATERINSKEM DNEVU
V petek, 20. marca, so v dolski kinodvorani nastopale članice skupine
Stari časi, ki ohranjajo ljudske pesmi
že dobrih sedem let. Njihov program
je sestavljal dva šopka ljudskih pesmi
in še pesmi Na vaškem perišču in Na
hribčku je moj dom. V drugem delu
so spremljale svoje petje še z zanimi-

vimi, doma narejenimi instrumenti, ki
jih poznamo že od njihovega prvega
nastopa na tem odru: Anica Jamšek
– leseno tolkalo in trobenta iz buče,
Marija Vidmar – trobenta iz buče,
Joži Kocjan – saksofon iz odtočnih
cevi, Fani Košir- rifl mašina, ki jo je
zamenjal električni pralni strojž, Ida

Napret- kokiriko, ki ima zvezane
lesene ploščice, Milka Požunlončeni bas, Ljuba Rižnar- klavirska
harmonika in frajtonarica.
Na koncu so se tudi predstavile in
navedle nekaj nevsakdanjih podatkov: »V teh sedmih letih smo imele
131 nastopov, od tega sedem samostojnih koncertov. Skupaj štejemo 479
let in tehtamo malo več kot pol tone
...« Dodati je treba, da se z veseljem
odzovejo vsakemu povabilu - od
vrtca, raznih društev, prireditev, ... do
doma starejših. Popestrile so že kar
nekaj rojstnodnevnih zabav, pa tudi
kakšne pustne norčije se udeležijo.
Lansko leto pa so na golažiadi v Rimskih Toplicah po mnenju kuharskih
mojstrov skuhale najboljši golaž.
Ker je bil koncert skupine Stari časi
posvečen materinskemu dnevu, so
povabile še skupino šolarjev z Dola
pod mentorstvom Nataše Kreže. Na
to temo so sproščeno recitirali pesmi
slovenskih pesnikov. Njihovi gostje so
bili tudi člani skupine MPZ Steklar, ki
so prvi dve pesmi posvetili ženskam
- Rože je na vrtu plela in Tebi le se
glasi. Tretja pa je bila za moške - Ko
b sodov ne b´lo.
Fanči Moljk

19. marca je Uprava za obrambo
Ljubljana organizirala seznanitev
z vojaško dolžnostjo za vse novo
vpisane vojaške obveznike rojene
leta 1997 iz občine Hrastnik. Dogodka sta se poleg povabljenih vojaških
obveznikov udeležili tudi predstavnik
občine Hrastnik, predstavniki 20.
pehotnega polka iz Celja in David Srebotnik, sekretar Občinskega
združenja slovenskih častnikov Hrast-

nik.

“ŠTELUNGA” V HRASTNIKU

Novim vojaškim
obveznikom
so
predstavili
vojaško dolžnost državljanov v miru
in ob neposredni vojni nevarnosti. Po
filmski predstavitvi poklica vojaka so
prisotnim predstavili tudi oblike sodelovanja s Slovensko vojsko. Mladim
Hrastničanom so obrazložili postopek

za zaposlitev v Slovenski vojski, pogodbeno opravljanje vojaške službe
v rezervni sestavi in možnost prostovoljnega služenja vojaškega roka.
V nadaljevanju je David Srebotnik,
sekretar OZSČ Hrastnik, predstavil pomen in delovanje združenja, ki ima v
občini Hrastnik status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe. Seznanil jih je tudi z uspešnimi
dosedanjimi aktivnostmi in predstavil
najbolj zanimive dogodke, ki jih bo
združenje izvedlo v letošnjem letu.
Na zaključku dogodka so pripadniki 20. pehotnega polka iz Celja
vojaškim obveznikom predstavili osnovno oborožitev in opremo vojaka
Slovenske vojske.
Ivan Zore
Foto: David Srebotnik
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GOSPODARSTVO

ALTERNATIVE

Veter je tvoj prijatelj in ne sovražnik
"Če si enkrat okusil letenje, boš vedno hodil
po zemlji z očmi uprtimi v nebo, kjer si bil in
kamor se boš vedno hrepenel vrniti."
Leonardo da Vinci

Čeprav smo imeli čudovit pogled iz Mrzlice, nismo mogli vzleteti.
Vsakdo od nas se je že uzrl v nebo
in gledal ptice, kako brezskrbno letajo. Ob tem smo se gotovo zamislili,
kako bi bilo, če bi lahko vsaj enkrat
v svojem življenju to poskusili. Res je,
da nikoli ne bomo mogli brezskrbno
leteti kot ptice, lahko pa kanček
tega podoživimo z jadralnim padalom. Občutek, ki ga doživimo na
takšen način, ko smo enkrat v zraku,
je neopisljiv. Tadej Hriberšek prihaja
iz Hrastnika in je član društva jadralnih padalcev Albatros Celje. Že kot
otrok je iz domačega dvorišča opazoval jadralne padalce in si tudi sam
zaželel, da bi to preizkusil. Potrebne
tečaje je naredil pred štirimi leti pri
izkušenem inštruktorju in predsedniku Zveze za prosto letenje Slovenije
(ZPLS), Srečku Joštu. Danes pravi:
»Padalstvo je zame odvisnost, brez
katere si ne predstavljam več svojega življenja, z njim uspešno premagujem stres, ki ga doživljam skoraj na
vsakem koraku.«
Jadralno padalstvo velja za eno od
najbolj preprostih in varnih oblik letalskega športa. Na izbiro imamo veliko
vrst in proizvajalcev jadralnih padal,
tako da je vse odvisno od tega, kaj
nam je všeč in koliko smo sposobni.
To bomo pa na začetku najlaže odkrili s pomočjo inštruktorja jadralne
šole.
Sama sem trenutno naredila prve ko-

Mladinski center Hrastnik
vas v četrtek, 2. aprila 2015,
ob 19. uri vabi v svoje prostore na predstavitev jadralnega padalstva.
Svoje izkušnje bo z nami
delil izkušen inštruktor in
predsednik Zveze za prosto
letenje Slovenije Srečko
Jošt.
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rake na začetnem
tečaju jadralnega
padalstva, pri katerem se spoznavam z osnovami
teorije in tehnikami
letenja. Učim se obvladovanja padala
na
tleh,
čakajo
pa me še prvi poleti, ki bodo nekaj
metrov nad tlemi.
Sledil bo še nadaljevalni tečaj, v
katerem pridejo na
vrsto višinski poleti
z vajami za varno
in uspešno letenje,
vodeni po radijski postaji. Po omenjenih tečajih sledi še izpit pred komisijo, za katerega je treba imeti vsaj
50 višinskih poletov. Sestavljen je iz
teoretičnega in praktičnega dela.
Vsakomur polagam na srce, da če
se odločimo za jadralno padalstvo,
se ne smemo nikoli učiti sami, saj se
lahko konča zelo slabo. Če pa bi
radi to doživeli samo enkrat, se lahko
z izkušenimi inštruktorji popeljemo v
tandemu.
Pogosto slišimo kakšno kritiko o
padalstvu, predvsem pa o padalcih, ki jim ljudje pripisujejo samomor
in še kaj. Hriberšek pravi: »Mogoče je
včasih to res veljalo, ampak danes,
ko je to že zelo razvit in dostopen
šport, je povsem drugače. Tako kot
moraš biti zbran za volanom na cesti, je v zraku isto. Če upoštevaš veter in stvari, ki si se jih naučil v šoli za
jadralne padalce, je varnost zagotovljena. Vedno, kadar se spustim s
padalom, upoštevam besede svojega inštruktorja Srečka Jošta – veter je
tvoj prijatelj in ne sovražnik. Razmere
nikoli niso iste in vedno te lahko kaj
preseneti. Izjema nismo niti tisti, ki se s
padalstvom ukvarjamo že nekaj let.«
Zasavci imamo priložnost turističnega
razvoja na področju padalstva, saj

Jadranje nad Kalom.
imamo kar nekaj zelo lepih vzletišč.
Če piha jugozahodnik, lahko odletimo s Kala, z Mrzlice ali s Svete
planine. Prav tako pride za Mrzlico
in Rajsko dolino v poštev tudi jugovzhodnik, s Kopitnika se bomo podali s severnim ali severovzhodnim
vetrom. Vsa ta vzletišča so povsem
dostopna in lepo urejena. Odvisno je
samo od nas, kaj bi radi videli pod
seboj in kakšen dan si izberemo za
letenje oziroma kakšen veter. Pristanemo lahko v Čečah, na Brnici, v
Trbovljah, Rimskih Toplicah ali na Ruardiju, če vzletimo s Svete planine.
Če dobimo primerno višino, lahko
odletimo tudi kam drugam, npr. v
Laško, Celje ali pa še dlje.
Jadralno padalstvo je zelo razvit adrenalinski šport, s katerim
se ukvarja že precej Zasavcev in
Zasavčank. Ja, tudi ženske nismo
več izjema pri takšnih adrenalinskih
športih, saj lahko brez težav tekmujemo z moškimi. Če bi radi odkrili
svet iz popolnoma drugačnega vidika in doživeli neopisljive trenutke,
ki vam bodo odnesli vsakdanje skrbi,
se nam pridružite. In ne pozabite:
»Živimo samo enkrat.«

Darja Kneževič
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KICKSTARTER V MLADINSKEM CENTRU HRASTNIK
V Mladinskem centru Hrastnik (MCH)
so v sklopu projekta Delamo delo
– zaposlitvene možnosti za mlade
27. januarja pripravili okroglo mizo
o Kickstarterju. Kako s svojo idejo
navdušiti množice po vsem svetu? In
morda še pomembnejše vprašanje
– kako njihovo zaupanje potem
tudi upravičiti. Odgovore na ta in še
številna druga vprašanja so jim zaupali mladi, ki jim je na Kickstarterju
uspelo.
V svojo družbo so v MCH-ju povabili
uspešne ustvarjalce, ki so zagonska
sredstva za uresničitev svojih idej našli
prav v tej obliki množičnega financiranja (crowdfunding). Na okrogli

mizi so se predstavili Tadej Jevševar
iz uspešnega zasavskega podjetja
Chipolo, avtor Musgarda Jurij Lozić
in ustvarjalca filma Kresnik – prvega
slovenskega filma na Kickstarterju –
David Sipoš in Tim Žibrat.
Direktor MCH Jani Medvešek je
povedal, da je okrogla miza o Kickstarterju le ena od številnih aktivnosti,
s katerimi želijo v mladinskem centru
stopiti v korak s potrebami mladih.
»Skupaj želimo graditi na samoiniciativnosti, samoaktiviranju ter mobilnosti mladih. Zato smo zasnovali niz dogodkov s skupnim naslovom Delamo
delo, ki pokrivajo različne tematike o
zaposlovanju in boljši konkurenčnosti

mladih.«
S projektom želijo prispevati k predstavitvi, promociji in popularizaciji inovativnih, kreativnih in sodobnih oblik
dela, sodelovanja in učinkovitega
delovnega pristopa, kar je ključno
za ponoven zagon gospodarstva in
ustvarjanje boljše družbe. Mladi se
namreč čedalje bolj zavedajo, da je
namesto dosedanje vrednote varne
zaposlitve, ki je označevala pretekla
obdobja, treba krepiti samoiniciativnost, samoaktiviranje ter mobilnost
mladih.
			

MCH

Steklarna Hrastnik za naziv evropski javni šampion
Steklarna Hrastnik je postala slovenski nacionalni šampion in se je s tem
kot slovenski predstavnik uvrstila v
drugi krog tekmovanja v okviru Evropske poslovne nagrade (European
Business Awards – EBA). V drugem
krogu se za naziv evropski javni
šampion poteguje še 32 evropskih
podjetij. Zmagovalec bo izbran z javnim glasovanjem prek spleta. Vsi,

ki želijo podpreti Steklarno Hrastnik,
lahko svoj glas oddajo do 16. aprila
na spletnih straneh EBA.
Steklarna Hrastnik se je v drugi krog
tekmovanja uvrstila v kategoriji
Podjetnik leta, prijavila pa je primer
uspešne sanacije steklarne. Evropska
poslovna nagrada nagrajuje poslovno prodornost in etiko v evropski po-

Spodbuda za zagon mladih podjetij
Slovenski podjetniški sklad je objavil
razpis za spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo P2R. Na razpis se
lahko prijavijo mikro, mala in srednje
velika podjetja, ki se kot pravne ali
fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi ter socialna podjetja. Podjetja so
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morala biti
registrirana v
času od 1. januarja 2013 do 27. marca 2015, sedež pa morajo imeti na
enem izmed problemskih območij z
visoko brezposelnostjo, v zasavskem
primeru v Hrastniku ali Trbovljah.
Podjetja lahko pridobijo subvencije do višine 20.000 evrov, rok za
predložitev vlog pa je 31. 3. 2015.
Razpisna dokumentacija je dostop-

slovni skupnosti
ter nagrajuje najbolj izstopajoče
primere uspešnih
podjetij ali podjetnikov iz držav Evropske unije. Za nagrado v eni od
10 razpisanih kategorij se lahko potegujejo vsa podjetja, ne glede na
velikost in panogo. Podelitev nagrad
zmagovalcem na evropski ravni bo
potekala v maju.
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na na spletnih straneh Podjetniškega
sklada. Upravičeni stroški so stroški
materialnih naložb, obratni stroški,
stroški najema opreme in najema
poslovnih prostorov, če so ti namenjeni trgovski ali storitveni dejavnosti,
in prispevki iz osebnega dohodka ter
prispevki na osebni dohodek. Stroški
so morali nastati v obdobju od 1. januarja 2014 do 30. septembra 2015.

			

RCR

HRASTOV LIST št. 11

25

ŠPORT

ŠPORT

Takega, kot je Jorgić, v Sloveniji še ni bilo
Mladi Hrastničan Darko Jorgić
šteje šele 16 let, pa je njegovo
ime že globoko zakoreninjeno v
namiznoteniških debatah po Sloveniji in tudi širše. Lani je skupaj s klubskim soigralcem Urošem Slatinškom
postal najmlajši državni članski prvak v zgodovini slovenskega namiznega tenisa, letos pa je v polfinalu
DP namučil še prvega slovenskega
loparčka zadnjega desetletja Bojana Tokiča. Na koncu se je moral
zadovoljiti z bronom, še nekoliko
žlahtnejšo kolajno pa je na zadnjem
državnem prvenstvu osvojila njegova someščanka in vrstnica Tamara
Pavčnik.
Za razliko od obetavne članice
hrastniškega namiznoteniškega kluba je Jorgić dolino, skozi katero teče
reka Sava, zamenjal za kotlino, kjer
se vse vrti okrog Krke. V klubu z istim
imenom, ki v Novem mestu pomeni
ogromno, je Hrastničan že prevzel
glavno vlogo in si na pleča naložil
breme doseganja vrhunskih rezultatov. Nazadnje je kot član slovenske
mladinske reprezentance (tam ima
glavno besedo še en Hrastničan,
Jože Urh) na mednarodnem prvenstvu Češke pobral tri odličja. Skupaj
z reprezentančnim kolegom Denijem
Kožulom je Darko v žep za začetek
pospravil zlato v konkurenci dvojic.
V tekmovanju posameznikov se je
član Krke moral zadovoljiti z bronom,
saj ga je v polfinalu izločil končni
zmagovalec iz Romunije. Komplet

kolajn je
dopolnil
s
srebrom v ekipnem tekmovanju,
tako da je v domovino prinesel vse
tri primerke žlahtnih kovin, ter 700
ameriških zelencev za povrhu.
Po poti uspeha ga vseskozi usmerja
njegov trener v reprezentanci ter
vodja namiznega tenisa v Novem
mestu Jože Urh. Njegov obetavni
varovanec ga le redko razočara.
Na turnirjih po Sloveniji je nepremagljiv, Jorgićevo ime pa nekaj
pomeni tudi v svetu. Trenutno je osmi
najuspešnejši mladinec Evrope, na
svetovni (članski) lestvici ITTF pa od
marca naprej zaseda zavidljivo 274.
mesto. »Slovenija takega mladinca
s takim ‘rejtingom’ še ni imela. Za še
boljši razvoj pa bo moral v tujino, npr.
Nemčijo,« je poudaril Urh, ki mladega Jorgića kljub temu še ni želel
postaviti ob bok Tokiču. Najboljši
slovenski namiznoteniški igralec se
je s kar 18 let mlajšim kolegom na
začetku marca pomeril v polfinalu
državnega prvenstva in svoj primat –
sicer stežka – za zdaj še potrdil. Tokič
je na Jesenicah povedel s 3 : 0, a je
zagriženi Jorgić dobil naslednja dva
niza, za kaj več pa mu je zmanjkalo
moči. Novogoričan je po zmagi v finalu nad Janom Žibratom še osmič
postal državni prvak, a se zaveda
mladih sil, ki prežijo iz ozadja. »Vesel
sem, da sem spet državni prvak, povsem jasno pa je, da se tega ne veselim, kot bi se Žibrat ali Jorgić. Oba pa
moram pohvaliti, pokazala sta, da

imata potencial. Jaz komaj čakam,
da bo Jorgić malo starejši, jaz pa
tretji igralec reprezentančne ekipe. S
tako ekipo bi lahko kaj dosegli, samo
upam, da Jan in Darko ne bosta
prišla na pravo raven, ko bom jaz že
v pokoju,« je na Hrastničanov potencial opozoril slovenski serijski državni
prvak. Jorgić je le nekaj dni kasneje
potrdil primat med mladinci, saj je
zanesljivo osvojil naslov državnega
prvaka mlajših članov do 21. leta.
Pavčnikova presenetljivo druga
Bron
z
nedavno
končanega
članskega državnega prvenstva
na Jesenicah pa za hrastniške
športnike ni bil edini uspeh. Še zdaleč
ne. Jorgić je v dvojicah, kjer je s
Slatinškom branil celo lansko zmago, letos osvojil drugo mesto, za še
lepše presenečenje pa je poskrbela
Tamara Pavčnik. 16-letnica je v polfinalu s 4 : 0 presenetljivo izločila Alex
Galič, v finalu pa morala premoč
priznati Manci Fajmut. Prestižnemu
naslovu državne podprvakinje je
Tamara na dan žena dodala še
srebro z mladinskega DP. Članica
hrastniškega kluba, kjer mlade upe
vzgajata sestri Vesna Ojsteršek in
Andreja Urh, je tako poskrbela za
nova uspeha priznanega zasavskega kolektiva, kjer sta neizbrisljiv pečat v preteklosti pustili ravno omenjeni zdajšnji trenerki. No,
ljubezni do kluba ne manjka niti sedanjima hrastniškima šampionoma.
Oba namreč nesebično pomagata
in delita nasvete mlajšim ter z njimi
trenirata. Tamara večino
popoldnevov tudi sama
preživi v hrastniški telovadnici, Darko pa ob petkih,
ko se v domači kraj vrača
z Dolenjske.

Malček z Dola izziva velikane
Zadnji vikend v marcu bo večini,
najbrž pa kar vsem rokometašem
Dola TKI Hrastnika, prinesel največji
in najpomembnejši preizkus v dosedanjem delu kariere. Za marsikoga
tudi največji športni dosežek nasploh. Malček z Dola se bo namreč
na finalnem turnirju četverice slovenskega pokalnega tekmovanja v
Kopru soočil s tremi velikani slovenskega rokometa. Celje Pivovarna
Laško, Gorenje Velenje in Koper so
imena, o katerih ne gre izgubljati
besed.
Morebitne senzacije v obliki zmage
nad moštvoma, ki sta v samostojni Sloveniji pobrala večino naslovov
državnih prvakov, od varovancev
Aleša Filipčiča ne smemo zahtevati
in realno gledano niti ne moremo
pričakovati. Povsem drugačna pa
je računica kemičarjev v obračunu
s padlim velikanom iz Kopra, še
enim nekdanjim slovenskim prvakom. Obalni paradni konj, nekoč
udeleženec evropske lige prvakov, je pot vrnitve proti vrhu slovenskega rokometa zarisal šele v lanski
sezoni. Kanarčki so se po propadu
kluba leta 2013 pred letošnjo sezono
ekspresno vrnili v 1. b ligo (kjer nastopa tudi Dol), a po silovitem štartu
že pokazali svoje ranljivosti. Skromne
Radečane so pred dvema tednoma
ugnali le za zadetek, Dobovo še prej
na domačem igrišču za tri gole, v
Brežicah pa so domačinom oddali
točko (27 : 27). Kljub temu še vedno
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S preostalima dvema udeležencema
F4, Celjem in Velenjem, se pred
srečanjem (z enim ali drugim) ne gre
primerjati. Oboji so v elitni slovenski
ligi razred zase. Celjani so po 22. odigranih kolih še neporaženi, ose pa
so morale enkrat priznati premoč le
svojim najhujšim tekmecem iz mesta
ob Savinji.
Uvrstitev med rokometno smetano
štirih najboljših pokalnih ekip v
Sloveniji je največji uspeh v zgodovini
kluba. Junake izpod Kala bo zatorej
na Obali spremljalo veliko ljubiteljev
zasavskega rokometa, ki se zavedajo, da so dolski rokometaši dosegli uspeh, s kakršnim se v teh koncih lahko
pohvalijo le redki …
Gregor Lisec

Prireditelji v Kopru so
žreb
nasprotnikov
opravili po zaključku
redakcije
našega

Strelci SD rudnik Hrastnik
so se 14. in 15. marca
udeležili zaključka 1.B
članske državne lige in
mladinske državne lige.
V soboto so najprej nastopili člani: Mateja Napret (sicer mladinka), Sebastian Lisec in Jasmina
Halilovič. Po skupnem
seštevku točk 6. kol se
je Mateja uvrstila na 9.
mesto, Jasmina na 32.
mesto in Sebastian na
34. mesto. Ekipno so zasedli 10. mesto in si tako
zagotovili nastopanje v
1.B ligi tudi naslednjo sezono.

Gregor Lisec
Foto: Andrej Matič
(arhiv NTZS)
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Na četrtem mestu najdemo pozimi
prebujene Dolane, ki so na zadnjih
osmih tekmah šestkrat zmagali in v
zadnji tekmi zabeležili remi. Pred tem
jih je v Bonifiki ugnal ravno Koper (32 :
24), ki je izkoristil zdesetkanost dolske
zasedbe. Ta morda ne bo popolna
niti ob vrnitvi v hram koprskega rokometa. Slab mesec dni pred F4 si je
prvo ime moštva Gregor Klepej zlomil
prst na levi roki in za nastop trepetal
povsem do zadnjega. V Dolanki se
kljub zaskrbljujočem zdravstvenem
kartonu moštva – vprašljiv je tudi
drugi dolski obrambni silak Tomaž
Ribič – ne bojijo bližajočega se izziva.
»Ne obremenjujemo se z rezultatom,
kar smo naredili je že velik uspeh. Ne
glede na žreb bomo poskušali na
vsaki tekmi prikazati, da si zaslužimo
biti tu. Računamo pa tudi na žreb.
Če se v polfinalu srečamo s Koprom,
računamo na finale,« je pred odhodom na turnir povedal dolski strateg,
ki upa, da bo že
na polfinalu lahko
računal
na
vse
svoje najmočnejše
sile.
Tudi
poškodovanega
Klepeja.

časopisa, zato vam s polfinalnimi
pari na tem mestu žal ne moremo
postreči. Preverite jih lahko bodisi na
klubski spletni strani ali njihovem facebook profilu.

Zaključek strelske lige

Za
novo
pomembno poglavje v analih
hrastniškega športa lahko
mlada Hrastničana poskrbita že kmalu. Julija bo
v Bratislavi namreč mladinsko evropsko prvenstvo, ki predstavlja glavno
preizkušnjo sezone za oba
nadobudneža »Oba imata
iste cilje, ekipno šesto mesto. Za stopničke bo težko,
ampak vse je možno. Imata to v sebi,« je zaključil njun
reprezentančni trener Urh.
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zanesljivo vodijo na prvenstveni lestvici pred Dobovo
in Šmartnim.
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V nedeljo so svoje moči
merili tekmovalci v kadetski in mladinski kategoriji. Med kadeti se
je Matic Sapor po skupnem seštevku točk 6.
kol uvrstil na odlično 2.
mesto, Matic Rot na 26.
mesto in Valerija Tišler
med kadetinjami na 10.
mesto. Ekipno so kadeti
zasedli 5. mesto. Med
mladinkami se je Mateja Napret po skupnem
seštevku točk 6. kol zavihtela na 3. mesto, Patrik
Gnus pa je med mladinci osvojil 21. mesto.
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ŠPORT
Boksarski hram Partizan
odprl svoja vrata
Boks je v Hrastniku nekoč pomenil
veliko. Bil je šport, z bogato tradicijo, ki pa je v zadnjih letih skorajda
povsem zamrla. To se v občini, ki
je dala prenekatere dobre borce,
počasi spreminja, in to kar v hramu
hrastniškega boksa – v dvorani Partizan.
Gre za znameniti objekt v Hrastniku,
ki zelo dolgo ni služil svojemu namenu. Notranjost dvorane ob gasilskem domu, blizu glasbene šole, je
dolga leta samevala, na njenem
parketu se je nabiral prah. Vse skupaj
je »razjezilo« boksarske zanesenjake v
Hrastniku, ki so s pomočjo občinskih
in lastnih sredstev nekdanji dom njihovega ljubljenega športa prenovili.
V Partizanu se spet boksa in tradicija
se počasi obuja.
Desetletja so minila, odkar so se v hra-

ŠPORT
mu hrastniškega boksa borili najboljši
borci v regiji. Zgodbe o nekaterih
nepozabnih bojih med štirimi stenami Partizana pa se med Zasavci širijo
še danes. Številni Hrastničani in Dolani znajo povedati zgodbo ali dve o
moči in spretnosti v teh koncih skoraj
legendarnega Salka Brkića, sedaj
upokojenega gospoda, nekoč pa
borca, ki je sejal strah in trepet v kosti
svojih nasprotnikov v Partizanu.
Na obnovljenem parketu se spet
boksa
Skozi leta se je v bližini prav tako
legendarnega Riklovega mosta,
posledično spletla zgodovina, na
katero bi bilo škoda kar tako pozabiti. Tega se je zavedel Matevž Polak,
po rodu sicer Litijan, ki mu za boksarsko tradicijo ni vseeno. S pomočjo
Občine Hrastnik mu je zastaran objekt uspelo obuditi, tako da ta danes
spet ustreza standardom za organizacijo boksarskih dejavnosti v dvo-

rani. Šola boksa je pod Polakovim
mentorstvom v Partizanu zaživela.
»To je prostor, ki ima dušo. Tu je boksalo veliko dobrih borcev in to privablja nove borce,« je o motivih za
prenovo dejal boksarski zanesenjak,
ki o možnosti uporabe kake druge
dvorane za urjenje svojih varovancev
ni želel niti slišati. Njihovo število se od
treninga do treninga precej razlikuje.
Stalnih članov je deset, na trening
pa pogosto prihajajo nekateri novi
ljubitelji boksa in rekreacije. Starostnih omejitev za obisk šole ni, trenutno
pa se urjenja udeležujejo posamezniki med 15 in 45 letom starosti. Svojo
kondicijo, moč in udarce zaenkrat
pilijo zgolj na treningih, a njihov učitelj
ne izključuje niti možnosti za boj v
pravem ringu, pred gledalci in pod
budnim očesom sodnika. »Zaenkrat
fantje samo trenirajo, ker še niso dovolj zverzirani za tekme. Če pa bi se
treniralo bolj redno, bi razmislili tudi o
tem,« je dejal Polak, ki k obisku Partizana vabi tudi osebe nežnejšega
spola: »Imamo tudi skupinske vadbe
za ženske, treninge pa s pomočjo
nekaterih rekvizitov prilagajamo za
mlajše oziroma starejše.«
Vrata Partizana so torej odprta
vsem, željnim rekreacije in dobrega
počutja. Starostnih omejitev za obisk
šole boksa ni, zaenkrat se ne izvajajo
zgolj vadbe za najmlajše, a je tudi to
v načrtih za prihodnost. Za šport, ki je
v občini nekoč pomenil ogromno, se
torej ni bati.

prva priložnost v sezoni, da se zopet
snidejo s prijatelji iz cheer sveta. In to
je za nas primarnega pomena – gojiti dobra prijateljstva in uživati v tem,
kar počnemo,« je po tekmovanju
povedala vodja organizatorjev Vesna
Planinc.
Za uvrstitve so trepetali majhni in veliki, najbolj pa se je vendarle čutila
vročica ob koncu tekmovanja, ko
sta se zvrstili najštevilčnejši kategoriji letošnjega tekmovanja, otroške in
članske freestyle cheer plesne skupine. V konkurenci sedmih ekip so
med članicami le pol sodniške točke
pred drugouvrščenimi Divas slavile
Ljubljančanke Ladies, med osmimi
otroškimi skupinami pa je zlato odšlo k
Žabicam, na zmagovalnem odru pa
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Špela Planinc
Foto: Anja Bajda

V Bohinju je 7. marca
potekala 1. pokalna tekma v katah
in športnih borbah.
Barbara Haberl je
zmagala v kategoriji mladink do 53 kg.
Urša Haberl pa je prvič
nastopila v kategoriji kadetinj do 54 kg
in osvojila 3. mesto.
Med 383 tekmovalci
iz 42 klubov je bila še
tretja tekmovalka Karate kluba Hrastnik
Lea Šehić Kumlanc, ki

P r v o
ROM POM PON 2015
soboto
v februarju je Cheerlead- Organizacijo
teking zveza Slovenije movanja je prevs prvenstvom Rom- zelo dolsko društvo
PomPon na Dolu ŠKD Feniks, ki je v
pri Hrastniku otvorila sodelovanju z zvezo
cheerleadersko tek- tekmovalce
gosmovalno
sezono. tilo že deveto leto
Tekmovanje
je zapored. »V čast
združilo devetnajst nam je, da lahko
društev in skoraj pet- prav mi otvorimo sesto
tekmovalcev, zono. Vsako leto se
urnik
tekmovanja tako veselimo starih
pa je postregel z obrazov, hkrati pa
več kot sedemde- lahko pozdravimo še
setimi tekmovalnimi kakšno društvo, ki se
in revijalnimi nas- nam pridruži prvič.
topi, ki so kot vedno Čeprav smo majhni,
navdušili
obisko- nas ne gre ignorivalce ter sodnike.
rati. Za mnoge je to
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»Čeprav smo z letošnjo tekmo šele
zaključili, pa se z mislimi že obračamo
v naslednje leto, saj se zavedamo
odgovornosti, ki ga nosi teža desete
obletnice tekmovanja. Upam, da se
zopet vidimo v tako lepem številu,« je
rekla še glavna organizatorka tekmovanja.

Sestri Haberl osvajata odličja

Gregor Lisec
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so se jim pridružile še Mini Dolls in Gold
Zajčice. Cheerleaderske kategorije
so bile sicer manj množično zastopanem, vendar kakovostnih nastopov in
izjemnega talenta kljub temu ni manjkalo.
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je nastopila v katah v
kategoriji malčic.
Sestri Haberl sta bili nepremagljivi tudi na 10.
pokalu Nestla Žganka,
ki je potekal 14. februarja v Velenju. Med
kar 455 tekmovalci iz
5 držav je Urša osvojila
1. mesto v kategoriji
kadetinj do 47 kg. Prvo
mesto je prav tako osvojila Barbara v kategoriji mladink do 53
kg.
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K

Kadar si ljudski zdravilci
niso mogli pomagati z
domačimi zdravilnimi pripravki, je pri hudih boleznih
sledilo tudi zdravljenje z zagovori,
ki zahteva celostno duhovno usmeritev človeka v verska besedila
proti različnim »neozdravljivim« boleznim. Zanimiva so pričanja o ljudskih zagovorih zoper bolezni ljudi in
živine. V Zdravilskih bukvah jim ljudski
zdravilec Filip Orožen iz Hrastnika namenja posebno poglavje.

HRASTNIČAN PRI MAISTRU

J

ulija leta 1939 so se Slovenci spominjali 5. obletnice
smrti znamenitega domoljuba, pesnika, slikarja ter v
prvi vrsti seveda generala Rudolfa
Maistra. Tega velikega moža pa
je imel čast spoznati tudi hrastniški
rojak Miloš Roš, prav tako zaveden
Slovenec, gorečnež za narodno
svobodo. V njegovem prispevku z
naslovom »Maistrov petelinček« v
časopisu Mariborski Večernik iz leta
1939 se takole spominja svojega
prvega srečanja z, takrat še stotnikom, Maistrom:

»… groza me je kadar mi poleti
spomin nazaj v dneve ko so nas
pošiljali z značko »p.v.«1 odlikovane
iz enoletniške šole v Celje pa v Weiz2
, sem in tja, naposled pa k stražnji
stotinji v Maribor. Dasi sem tu zaradi
pomanjkanja šarž »avanziral do frajtarske časti«3 ter vodil kot tak včasih
skozi celo mesto trojico mož za stražo
prazne artilerijske vojašnice in sem
smel ob 11. ponoči tudi po gostilnah
napovedati policijsko uro ter izgnati
trudne goste, mi je bil ta posel čez
glavo in edina misel poleg dobre
večerje v Narodnem domu mi je bil
beg iz te zoprne vojaščine.
Pa mi je povedal dober tovariš, da
je v Mariboru stotnik Maister, ki je že

neštetim storil mnogo
dobrega. Naslednji dan
sem res šel na njegov
dom na Meljski cesti.
Ker se na moje trkanje ni
nihče oglasil, sem še isti
dan napisal obširno pismo v katerem sem navedel predvsem odkrito, da
me štejejo med »p.v.«,
da pa ga prosim tudi s
tem grehom pomoči,
ker življenja pri stotinji ne
prenesem. V nekaj dneh
sem dobil po tovarišu
sporočilo naj se javim na
stotnikovem domu.
Točno ob naročeni uri
sem bil tam. Ne bom
pozabil s kako ostrim pogledom me je Maister
premeril od temena do
tal, vprašal po življenjskih
razmerah ter hotel vedeti
koliko se zanimam za literaturo. Potem me je vodil v dvorano,
kjer je bilo po tleh za pol metra visoko knjig, samih lepih, vezanih knjig:
Ko je opazil moje strmenje, se mi je
smehljal s tistim iskrenim, edinstvenim
nasmehom. »Mi boste pa tele knjige
urejevali!« je dejal. »Dokler ne dobim
polic, vas bom zaposlil v pisarni.« Res
sem prišel v pisarno v domobranski vojašnici, med same
»feldvebelne«4 , hude zagrizene Švabe. Le eden, doma
iz okolice je bil Slovenec.
Lepega dne sem nastopil »službo« bibliotekarja na
stotnikovem domu. Dosedanjega »purša«5 je poslal
v vojašnico, njegovo mesto
sem zavzel jaz. Seveda le
formelno, v resnici sem se pa
kratkočasil vsak dan s knjigami. Kakšne dragocene knjige sem imel takrat v rokah.
Trubarjeve prve slovenske
knjige, pa izborno ohranjeno
Dalmatinovo sveto pismo –
veliko, težko knjigo – in menRoš Miloš, učitelj in ljudskoprosvetni delavec, starejši, r.
3. okt. 1881 v Hrastniku, u. 16.
jan. 1953 v Laškem.
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portret Rudolfa Maistra iz leta 1910
da vse kolčkaj vrednega do zadnje
dobe. S kakšno častjo sem držal v
roki Gregorčičevih Poezij I. zvezek!
Knjižico je dobil Maister od pesnika
samega z naslednjim lastnoročnim
pisanim posvetilom: Ko stražnik Slovanov Bo vedno Vojanov.
Kako se je tudi to Gregorčičevo prorokovanje uresničilo…« 6
Primož Frajle
___________________________________
Op.: politisch verdachtig – politično sumljiv
2
Op.: kraj pri Gradcu
3
Op.: napredoval do poddesetnika
4
Op: feldvebel; podoficirski čin v stari AO,
slovensko narednik
5
Op: v stari Avstriji vojak, dodeljen oficirju
za pomoč na domu
1

Slika 1; vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Maister#mediaviewer/File:Rudolf_
Maister_1910s_%282%29.jpg
Slika 2; vir: http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi519458/
Vir: Mariborski večernik “Jutra”
(25.07.1939), letnik 13, številka 167.
URN:NBN:SI:DOC-VX1FYH6O from http://
www.dlib.si
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Raziskave slovenskih etnologov dokazujejo, da naj bi bilo zdravljenje z
zagovori del našega najstarejšega
narodnega blaga. Vera v čarovno
moč besede se je v slovenski duhovni kulturi ohranila najdlje pri zagovorih. Bolezni in z njimi povezan strah so
pestile človeštvo, odkar obstaja. Veliko večino bolezni in drugih zdravstvenih tegob so si ljudje predstavljali
po svoje. Vse težave so poosebljali v
nadnaravna bitja, jih pripisovali hudobnim ljudem ali nevidnim duhovom, demonom. Tako so se razvili
različni obredi, ki so jih opravljali ljudski zdravilci. Ob tem so izgovarjali
zagovore, nemalokrat nerazumljive,
uporabljali »čarovne« predmete za
dosego zdravilnih učinkov. Tudi tu
zbrani zagovori dokazujejo, da njihova vsebina in oblika nemalokrat
koreninita v davnini. Krščanstvo pa
jih je po svoji meri vsebinsko preoblikovalo. Tisti zagovori, ki v imenu
Boga ali svetnikov rote bolezen, naj
odide, so nastali ali pa so se vsaj preoblikovali; po vsej verjetnosti po zgledu srednjeveških krščanskih obredov
izganjanja zlega duha, eksorcizmov,
ker so imeli ljudje nekatere bolezni za
delo hudobnih sil (božjast, božje ga
je vrglo).
Zagovarjalci so črpali svoje znanje
iz ustnega izročila, uporabljali pa so
tudi zapisane zagovorne obrazce, ki
so se nemalokrat prenašali iz roda v
rod. Z zagovarjanjem so se večinoma
ukvarjali starejši ljudje. Poleg moških,
ki so se večinoma ukvarjali z zdravljenjem živine in kačjega pika, so za-

Stari ljudski zagovori zoper bolezni v Hrastniku
govarjale tudi ženske, ki so odpravljale glavobol, razne slabosti in lažje
bolezni. Temeljna naloga zagovorov
je zdravljenje z besedami, ki jih je Filip
Orožen, po pripovedovanjih starejših
znancev in sorodnikov, uporabljal
za zdravljenje in odganjanje nevihte
na posestvu – na točno določenem
mestu. Največ njegove apokrifne
vraževerne vsebine je sicer v njegovi
drugi rokopisni knjižici, Kolomonovem
žegnnu, v Zdravilskih bukvah pa ima
le nekaj sledečih zagovorov:
-Bolečine zagovorit (proti vsem
bolečinam),
-Prisat zagovorit tam koje kriš (ognojitev),
-Za strup za vse oddelat, tj. zoper
kačji strup,
-Za Šen (kožna in podkožna okužba),
-Za Bramarje (tuberkulozno vnetje
vratnih bezgavk) in
-Da ne bo pšenica smetliva (snetjavost).
Moč
besede
je
že
vnaprej
preračunana na zaželeni učinek. Zagovarjalci so zagovor govorili bodisi
na pamet ali pa so ga brali iz zagovorne knjižice ali lističa. Uporabljali pa
so še nekatere predmete ali sredstva,
npr. rožni venec, kruh, kamne, šibe,
navadno in blagoslovljeno vodo,
oglje, križ itd. Zagovarjanje so lahko
spremljali tudi s posebnimi kretnjami,
z zakopavanjem pičenega uda v
zemljo. Nekatere bolezni so zdravili
le ob luni. Predvsem pa so večino
zagovorov šepetali in s tem dali še
poseben skrivnosten pečat svojemu
početju. Zagovarjalci so tako hote
ali nehote delovali sugestivno. Predpogoj ozdravitve pa je bilo trdno
zaupanje v moč čarovnega zdravljenja: »Če veruješ, boš ozdravel.« Po
pripovedovanjih je tudi Filip Orožen
zdravil z zagovori, imenovanimi
pana. K njemu je hodilo veliko kmetov z zastrupljeno živino od kačjega

BOLEČINE ZAGOVORIT
Danes je en sveti dan de bog ni nobenemo teih bolečin kojih ti na
tvojim životu terpiš poslauni. Bog te pozdravi lubizin +edvart+bog te
pozdravi lubi mož+etto bog te pozdravi sin in svtiduh+ tetra oze matrum+ jeste prosim sveta trojica po magai ti teimo N. N. Debimo v se
bolečine od padle kakor koli se imenujejo in od hudobnih reči al ludi
pride kristus vodi kristus pri nosi kristus je ktojije dobroti človek postau
in tebe obvarval od skušnjau jezus kristus nadazmeski križeni odrešnik
iz negovo lubo materjo marijo po magai teimo N.N. od usih s kušnjau
jezus nacarenus rebs judo aruni: Itum Otum Altum (Filip Orožen).
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pika. Vendar je bil do tovrstnih črnih
zagovorov zadržan, tako kot je bila
že od nekdaj umetnost zagovarjanja
velika skrivnost.
Prisad (ognojitev) je zagovarjal tako,
da je s sapo naredil križ čez oteklino
in s trdnim zaupanjem zagovoril svetnike, ki jih imenuje patroni (npr. Omribus, Agon, Amore, Ariel). Znova se
vrne k zagovoru prisada, ki ga ogovori in prosi, naj gre iz kože na kožico,
na dlačico, nato na travo in potem
na pečine, kjer petelin ne poje in
krščena kri ne obide. Na koncu zagovora mora zmoliti tri Očenaše, tri
Čaščene Marije k materi božji.
Vsi ti zagovori so pomemben del slovenskega narodnega blaga in nosijo velik pomen za slovensko ljudsko
medicino v Zasavju, saj se je človek
v najskrajnejših silah zatekal tudi k
duhovnemu zapovedovanju bolezni
in v to je moral močno verjeti. Ne
nazadnje tudi današnji zdravniki nemalokrat skušajo pomagati bolniku
tako, da ga spodbujajo z besedami
in dotikom, zbujajo v njem zaupanje
– vero v ozdravitev.
Tadej Kralj
Viri:

Orožen, F. Rokopis Zdravilske bukve.
Slovar slovenskega knjižnega jezika (1—
4). Državna založba Slovenije, Ljubljana
1991.
Makarovič, M. Podoba zdravstvene
kulture koroških Slovencev v kmečkem
okolju od Zilje do Podjune v 19. in 20.
stoletju. Slovenska akademija znanosti in
umetnosti. Ljubljana, 2001.
Stanonik, M. Magija besede = zagovori.
Žanrska opredelitev zagovorov. V: Meddisciplinarnost v slovenistiki. Obdobja 30.
Ljubljana 2011, str. 427—431.
Zupanič - Slavec, Z. Zagovori – magične
korenine medicine. V: Etnolog, št. 10,
2000, str. 85—94.

Naslovna
platnica
zvezka, v
katerem so
Zdravilske
bukve.
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Svetloba izpod zelenih peres
Zeleno pero je priznanje, ki ga prejmejo mladi novinarji, najuspešnejši na
tekmovanju iz pisanja novinarskega prispevka na temo ohranjanja
narave in varovanja okolja. Le-to
organizira Društvo Planet Zemlja in
je namenjeno učencem od 7. do 9.
razreda OŠ ter srednješolcem. Tekmovanje je bilo prvič izvedeno v lanskem šolskem letu, tematiko pa so

tedaj lahko izbrali udeleženci sami,
če je le bila povezana z glavnima
smernicama: ekologijo in pomembnostjo za lokalno okolje. Letošnje
tekmovanje, na katerem poleg
naše šole sodeluje še 14 zavodov, je
povezano z odločitvijo OZN, da leto
2015 razglasi za Mednarodno leto
svetlobe in tehnologij, povezanih s
svetlobo. Na državnem tekmovanju

Nika Špajzer se je v svojem prispevku
Naj raje sveti v naših srcih posvetila
umetni svetlobi, njenemu vplivu
na človeka in živali – slednje ta
bodisi privlači, bodisi odbija, bodisi
zmede pri orientaciji – predvsem
pa osveščenosti o učinkih umetne
svetlobe med mladimi. Svoje raziskovanje je začela z anketo o tem,

podobna, še posebej se je to pokazalo pri rudarjih. Ti naravne svetlobe
ne vidijo po cel teden, saj se na delo
odpravijo pred sončnim vzhodom, z
njega pa pridejo, ko sonce že zaide;
posledice so lahko zelo škodljive za
zdravje (npr. nespečnost, težave pri
vzpostavljanju vsakdanjega ritma).

PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCA
Šolsko stran uredila: Tadej Kralj
in Vesna Žnidar Kadunc

svetloba ovira.) do narave (Nočne
živali imajo slabo orientacijo, so
zmedene, pri rastlinah pa umetna
svetloba preprečuje dotok naravne,
kar ovira fotosintezo.).

bosta našo
šolo
zastopali
Nika Špajzer in
Kaja Mejač, ki sta
se vsaka s svojega
vidika lotili problematike
svetlobnega onesnaževanja
v Občini Hrastnik in širše.
svetlobo v Evropi. Možnost za
izboljšanje stanja Nika vidi v ukrepih, ki se večinoma navezujejo na
prostorsko načrtovanje: luči postavljajmo le tam, kjer jih potrebujemo,
in jih prižigajmo, ko jih potrebujemo;
osvetlimo le pomembne stavbe in
osvetljavo opremimo z rešetkami
za usmerjanje svetlobe; reklamne
panoje osvetlimo veliko manj; ko uporabljamo
dekorativno
razsvetljavo, uporabimo najšibkejše žarnice,
obrnjene proti tlom.
Vsakdo pa se lahko
potrudi, da ugaša luči,
da ne bodo svetile po
nepotrebnem.
Predvsem naj nam ne bo
tako pomembno, da
so naše stavbe tudi
ponoči videti lepe, ampak skrbimo za to, da
ne škodujemo sebi in
naravi.

Tudi četrtošolci so razmišljali o
svetlobi.
kovanja (Astronomi vse teže opazujejo zvezde, saj se v večjih mestih teh
skoraj ne vidi več.), zdravja (Dokazano je, da je naš bioritem pripravljen
na to, da je podnevi svetlo, ponoči
pa temno, in zato ga z umetno svetlobo ponoči zmedemo. Ponoči naj
bi se izločal melatonin, ki preprečuje
rast rakavih celic, kar pa umetna

Kajo je zanimalo še, kako je z javno
razsvetljavo v Hrastniku. Najprej je
iskala odgovore na komunali, kjer
so jo napotili na Občino Hrastnik,
Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe. Jože Gole
ji je povedal, da bodo v občini vse
svetilke uskladili z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju, s čimer
se bo zmanjšalo onesnaževanje in
posledično poraba električne energije. V Hrastniku imamo za javno
razsvetljavo 1.218 svetilk, od tega
jih je skladnih z uredbo 360, 858 pa
jih morajo še zamenjati. V letu 2013
je bilo za javno razsvetljavo porabljenih 687.494 kW energije, zanjo je
občina odštela 92.215,00 evrov, za
vzdrževanje javne razsvetljave pa je
porabila 20.925,00 evrov. Podatek
za l. 2014 še ni znan. Javna razsvetljava se prižiga s pomočjo senzorjev,
ki jo prižgejo ob zahodu, ugasnejo
pa ob sončnem vzhodu.
Kaja je za izboljšanje stanja predlagala ukrepe, kot so ugašanje luči,
skromnejše osvetljevanje objektov,
kot so cerkve in gradovi, predvsem
pa naj bodo svetilke obrnjene navzdol. Svoje razmišljanje je strnila s

pozivom: »Stopimo skupaj, opozarjajmo ljudi, naj pazijo na osvetljenost,
in storili bomo veliko za okolje. Kot
je rekel pisatelj Horace Annesley
Vachel: ‘V naravi ni kazni: so le posledice.’ Potrudimo se, da bodo te
čim lepše.«
Vesna Žnidar Kadunc
Foto: Nika Špajzer

Svetlobni snop je usmerjen navzdol, zato se izgubi manj energije.

Rezultati ankete o rabi umetne svetlobe, v katero je bilo zajetih 72 učencev osmih in
devetih razredov.
koliko umetne svetlobe uporabljajo
njeni vrstniki v določenem delu leta.
Iz ankete je izhajalo vprašanje, ali
se zdi mladim umetna svetloba ustrezen nadomestek za naravno. Z
vprašalnikom ter ob pogovorih z vrstniki je ugotovila, da ne popolnoma,
saj je 75 % anketiranim mladostnikom ljubše opravljati šolske obveznosti, brati … pri naravni svetlobi,
kar 87,5 % pa se jih zaveda, da je
umetna svetloba bolj škodljiva kot
naravna. Dela ob umetni svetlobi
se poslužujejo, ker je to, predvsem
v zimskem času, edina možnost, da
opravijo vse obveznosti, saj je naravne svetlobe veliko premalo, da bi
lahko normalno funkcionirali. Se pa
ob njej večinoma počutijo slabše
kot sicer. Pri odraslih je bila situacija
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Z umetno svetlobo kršimo zakonitosti
dneva ter noči in noč se krajša. Svetlobno onesnaževanje ne škoduje le
ljudem, ampak tudi živalim, in sicer
marsikdaj tako, da se tega niti ne
zavedamo. Zelo slabo recimo vpliva na nočne žuželke in ptice. Ko se
mladi ptički prvič odpravijo iz gnezda, se lahko zgodi, da se ujamejo
v svetlobni snop, ki mu ne morejo
uiti, ter od izčrpanosti zaradi kroženja
poginejo. Nočne žuželke in netopirje
ta svetloba zmede pri orientaciji, ker
luč zamenjajo za naravni vir, kar je
lahko zanje usodno.
Ob tej zavesti bi pričakovali, da
se umetni svetlobi izogibamo, pa
je Slovenija še vedno na drugem
mestu po onesnaženosti z umetno

Do podobnih ugotovitev je prišla Kaja Mejač
v svojem prispevku
Ugasniti luč – prižgati svetu novo
upanje. Za izhodišče je vzela sam
pojem svetlobnega onesnaževanja,
ki je: »vsak posreden ali neposreden vnos umetne svetlobe v okolje,
pa naj bo to javna razsvetljava ali
pa baterijska svetilka«. Med vzroki
izpostavlja javno razsvetljavo, ki je
potrebna za varnost voznikov in v
prometu nasploh, a seveda le, če
jo pravilno uporabimo. Zaradi tega
onesnaževanja ni onesnažena ne
voda, ne prst, ne rastline, pač pa cel
svet.
Vplivi svetlobnega onesnaževanja
so vidni na različnih področjih: od
prometa (Nepravilno postavljene
svetilke lahko zaslepijo voznika in ta
povzroči prometno nesrečo.), razis-
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Gili pomeni majhen otok. Na tem
otoku zvečer in pozno popoldne na
zahodni strani ob spremljavi reagge
glasbe opazujemo čarobne barve
sončnega zahoda.
Odločile sva se, da si ogledava tudi
lepote podvodnega sveta. Po testnem potopu z inštruktorjem Matejem
v bazenu z barko odplujemo proti
točki potopa. Potopimo se dvanajst
metrov in opazujemo čisto novi svet.
Eno uro preživimo v popolni tišini in
opazujemo korale in ribe vseh barv,
kar jih premore barvna lestvica.
Tik preden odplavamo na površje,
mimo nas še zadnjič priplava ogromna želva. Ja, življenje je res lepo.

BALI, GILI TRAWANGAN IN LOMBOK
Potepanje Anje in Vanje
Tradicionalni balinezijski ples govori o večni bitki med dobrim in zlim
Na letališču v Jakarti sva se s sopotnico Anjo prvič zavedali, da sva čisto
na drugem koncu sveta. Že takoj, ko
sva izstopili z letala, se je občutila
močna vlaga v zraku in vročina.
Prva stvar, na katero sem pomislila,
je bila: »A tako vroče bo ves čas?« Tu
sva prevzeli svojo prtljago in se napotili na drug del letališča, kjer naju je

ustavili v restavraciji, kjer sva se prvič
spoznali z indonezijsko kulinariko.
Naročili sva si tradicionalne rezance
z razno zelenjavo ter piščancem.
Zraven seveda ni manjkal niti sveže
iztisnjen sok lokalnih tropskih sadežev.
Za takšno kosilo oz. večerjo sva skupaj odšteli približno 8 evrov.

so skromne, narejene iz rdečih opek,
kamnov ter slame.
Sledila
je
vožnja
do
težko
pričakovanih riževih polj. Sanjski pogled na zelena riževa polja, kokosove palme, žuboreč potoček … ja,
sedaj sva se končno zavedali da sva
na Baliju. Vročina in vlaga naredita
svoje, zato si privoščimo še svežo
kokosovo vodo, ki naju v trenutku
zbistri in napolni z energijo. Na glavni
ulici, kjer nama otroci na vsak način
hočejo prodati od sarongov, razglednic do spominkov, se usedemo
nazaj v pretirano ohlajen avto in
nadaljujemo vožnjo do gorovja Kintamani. Ker smo na severu otoka in
približno na 1500 nadmorske višine,
temperatura pade za okoli 15 stopinj
Celzija. V samopostrežni restavraciji si
vsaj dvakrat naložimo zvrhan krožnik
indonezijskih specialitet in se odpravimo ven na teraso na svež zrak.
Razgled se razprostira na jezero, vulkan in mogočno goro Batur. Čas se
ustavi …

Naslednje jutro naju je že
čakal celodnevni izlet na
sever otoka. Izlet smo začeli
že zgodaj zjutraj, saj je bila
pot dolga ter naporna.
Šofer Gusti naju je najprej
peljal na ogled predilnice,
v kateri smo si ogledali proces predilstva. Stare ženičke
najprej izdelajo blago, nato
skicirajo motiv poslikave, v
zadnjem koraku pa blago
poslikajo z raznobarvnimi
voski. Takemu izdelku pravijo
Indonezija je tretja največja proizvajalka riža na svetu.
batik. Po ogledu predilnice
smo si šli pogledat tradicionalni balinezijski ples Barong
čakal še let na Bali. Pristali smo v Den- & Keris. Zgodba tega plesa v petih
pasarju, glavnem mestu Balija. Tam dejanjih govori o večni bitki med donaju je že čakal najin lokalni vodič brim in zlim. V soseski smo si ogledali Odpravimo se nazaj proti Seminyaku.
in šofer Gusti. Vožnja od letališča do še tipično Balinezijsko vaSeminyaka, kjer sva bivali šest dni na sico Batuan. Takšne vaBaliju, je minila relativno hitro. Obe sice imajo enak arhiteksva bili hvaležni, da sva najeli loka- turni slog po vsem otoku.
lnega šoferja. V Indoneziji namreč Ta zajema več delov:
vozijo po levi strani, na cestah je več vzhodni del je namenprometa kot verjetno v celi Sloveniji, jen darovanju, kuhinja je
ceste so pa tako tako ozke, dotra- vedno na južnem delu,
jane in polne hitrih domačinov in tu- zahodni del je namenjen
ristov.
staršem, severni del vasice pa otrokom. Vsaka
V prvih dneh sva na Baliju raziskovali vasica ima še obvezen
Kopanje v sveti vodi, ki je vir življenja in blaginje,
okolico Seminyaka, kjer sva bivali. družinski tempelj, ki pa je
je po prepričanju domačinov zdravilno in ima
Od najine vile do plaže sva imeli rav- vedno na severovzhodpomembno duhovno vrednost.
no pol ure hoje. Na poti do tja sva se nem delu vasice. Hiške
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Indonezija je raj za surfarje.
Na poti si ogledamo še najbolj znano
pridelavo kave na otoku in daleč naokoli. Glavna značilnost kave Lowak
je, da je pridobljena in seveda predelana iz iztrebkov ljubke živali. Na tej
domačiji se ukvarjajo še z gojenjem
raznovrstnih začimb: cimeta, popra,
ingverja, vanilije, pravega kakava,
raznovrstnih čajev … Pokupimo
skoraj vse, kar se je dalo, in nadaljujemo pot proti ogledu prvega templja. Prijazen možakar nas na poti
ustavi in ponudi smrdeč, a okusen
sadež durian. Prispemo do Svetega
templja, kjer naju že na vratih ustavijo
in zaračunajo obvezno obleko za vstop v tempelj – sarong in rumen pas.
Sarong je neke vrste ogromna ruta,
ki jo vsi oblečejo ob svečanih trenutkih. Sledimo množici in stopimo v
notranjost. Zagledamo dva bazena
in številne pipe, okrašene s tipičnimi
hindujskimi okraski, iz katerih teče
ledena voda iz sosednjega gorovja.
Podamo se v ledeno vodo in ponovimo postopek pri skoraj vsaki pipi, ki
nam ga opiše hinduist. Zaključimo z
obredom in se napotimo v slačilnico,
kjer se premočeni preoblečeva v
svoja oblačila in se vrneva domov.
Po nekaj dneh ogledovanja templjev
in uživanja na plažah se prestaviva
na bližnji mini otoček Gili Trawangan.
Tam se dobimo s Slovenko Danico, ki
že nekaj let živi na otoku, dela v agenciji Runaway42. Pomagala nama
je pri urejanju samega potovanja.
Otoček, ki je dolg le dva kilometra,
nama je takoj všeč. Tu namreč ni
dovoljenih avtomobilov in motorjev.
Otok je odličen kraj za mlade, saj
že sama beseda v imenu – Trawangan – pomeni zabava, medtem ko
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Po tej nepozabni izkušnji je čas za
odhod. Z javnim prevoznim sredstvom oziroma zelo dotrajano barko,
na kateri je vsaj dvakrat preveč potnikov, se odpraviva do otoka Lombok.

tamkajšnjih zaposlenih. Hitro kupiva
še nekaj lončenih spominkov in se vrneva v avto. Vožnja do vasice Sade
traja kar nekaj časa, zato izkoristiva
čas za počitek. Tam naju že pričaka
vodič, ki naju odpelje v notranjost
vasice Sasak. Tako se tudi imenujejo
prvi naseljenci na Lomboku in imajo
čisto svoj jezik. Še ena zanimivost te
vasice je, da so prebivalci vsi v sorodu. Ja, prav ste prebrali.
Pancha nas odpelje do Kute, kjer
se nastanimo za naslednje tri dni.
Preostanek večera izkoristimo za
ogled sončnega zahoda na lokalni
plaži. Naslednje jutro se odpravimo
na drugo stran zaliva, kjer opravimo
pravi surferski tečaj. Sledi ogled najbolj znane plaže na jugu otoka,
plaže Tanjung Ang. Posebnost te
plaže je rt, ki ločuje plažo na levo
in desno stran. Barva peska na eni
strani je namreč rumene barve, na
drugi strani pa bele barve. Tukaj
turistov skorajda ne opazimo. Kosilo pojemo na hribu Mawun, v znani
vegi restavraciji Ashtari. Pogled s
terase restavracije na zaliv Kuta je
veličasten. Živo zelene barve kokosovih palm in turkizna barva morja.
Zadnjo sanjsko plažo si pogledamo
še na drugi strani hriba Mawum,
kjer se ustavimo ob cesti in na hitro
ogledamo še rudnik zlata. Zvečer

Lombok je sosednji otok Balija in je
še vedno turistično precej neodkrit. Danica in njen fant Lombočan
Pancha sta najina šoferja in vodiča
naslednje tri dni. Peljemo se do
mesteca Tetebatu, kjer si ogledamo slapove. Na poti do tja nas kar
naenkrat zmotijo in ustavijo čisto
prave opice. Bilo jih je okrog 50 ali
več. Stopimo ven iz avta in z
njimi naredimo nekaj ljubkih
fotografij. V Tetebateju nas
že čaka lokalni vodič, ki nas
odpelje v gozd. Po kakšni
uri pešačenja pridemo do
prvih mogočnih slapov. Postanemo in opazujemo revne
otroke, kako se znajo igrati
samo v majhnih naravno oblikovanih bazenčkih. Ganljiv
prizor. Ogledamo si še ostala
dva slapova, kjer naju ustavi
skupina šolarjev, starih od 8
do 14 let. V vasi, kjer živijo in
se šolajo, jim je nekdo povedal, da so prišli turisti, zato so
naju prišli poiskat. Fascinirajo
Indonezijska kulinarika je odlična. Neverjetna raznonaju takoj, ko začnejo govoriti
likost začimb, sveža zelenjava, sadje, meso in ribe.
angleško. Po kakšni uri pogovora in pisanja modrih misli v
njihove beležnice se skupaj
vrnemo nazaj v dolino. Me v avto, se poslovimo od Danice, ki je odšla
oni pa nazaj v šolo.
na kratek dopust v Slovenijo, in njenega Pancha. Me pa se po večerji
Začelo se je mračiti, zato se odpravi- odpravimo na plažo, kjer še zadnjič
mo proti glavnemu mestu Mataram. uživamo v opazovanju sončnega
Po ogledu mesta sledi vožnja na jug zahoda. Družbo nama delajo lokalni
otoka, kjer ostaneva naslednje tri otroci, ki nama prodajo več ročno
dni. Med potjo se ustavimo najprej izdelanih zapestnic.
v lončarski proizvodnji. Opazujeva
potek izdelave lončenih izdelkov, na
koncu pa še sami poskusiva narediti
Vanja Hočevar
posodo … No, seveda s pomočjo
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NAGRADNA KRIŽANKA

Kava
Črna kot hudič, vroča kot pekel, čista
kot angel, sladka kot ljubezen …
Kava ima za človeško družbo velik družbeni ter ekonomski pomen.
Za marsikoga se dan začne s prvo
skodelico kave doma, individualno
in potem še z eno v službi na tako
imenovanem »delovnem sestanku«,
kjer ne manjka smeha in je govora o
vsem mogočem, le o službi ne.
Zgodb o tem, kako so spoznali, da
je kava užitna, je več. Najbolj znana
je zgodba iz 9. stoletja o jemenskem
kozjem pastirju, ki je opazil čudno
obnašanje svoje črede potem, ko
je pojedla rdeče plodove z nekega
grmičja. Bile se neobičajno živahne
in ponoči niso spale.
Kavo pridobivajo iz grma kavovca,
ki izvira iz tropskih gozdov vzhodne
Afrike. Beseda kava izvira iz arabske
besede qahwa, ki je bila nekoč izraz za vino. V gospodarstvu se uporabljajo tri najpomembnejše sorte

kave: Coffea arabica
(arabica),
Coffea
canephora (robusta)
ter Coffea liberica.
Večina proizvajalcev uporablja pri
praženju mešanico prvih dveh sort.
Kavna zrna so domnevno začeli
pražiti v 12. stoletju, tako da o kavi,
kot jo poznamo danes, lahko govorimo šele od tega časa naprej.

nem, umetniškem
in ekonomskem
življenju evropskih velemest.

Prvi, ki so kavo uvažali v Evropo v
večjih količinah, so bili Nizozemci; bili
pa so tudi med prvimi, ki so prekršili
arabsko prepoved širjenja rastline ali
zelenih semen. V Evropo, natančneje
v Benetke, je prva pošiljka kave priplula leta 1615. Medtem ko so prve
novice o kavi začele prihajati v Evropo konec 16. stoletja in so v večjih
evropskih mestih prve kavarne dobili šele v drugi polovici 17. stoletja, je
kavarna v Sarajevu delovala že leta
1592. Ženskam je bil vstop v kavarno
dovoljen šele po 1. svetovni vojni.
Kavarne so prevzele zelo pomembno vlogo tudi v političnem, literar-

Danes pridelovanje zelene kave
pomeni vsakdanji kruh za več kot 20
milijonov ljudi v nerazvitih državah,
med surovinami pa prekaša vrednost trgovine z zeleno kavo le še izvoz nafte.

V Sloveniji je pričela delovati prva
industrijska pražarna kave leta 1905,
in sicer nasproti kavarne Evropa v
Ljubljani. Ljubljanske kavarne v drugi
polovici 19. stoletja so bile dvoje vrst:
za gospodo in za ljudstvo.

*Viri:
Kava / Božidar Jezernik.- Ljubljana: Rokus,
1999
Kava / Andrej Goljat, Aleš Ogrin.- Ljubljana: Kmečki glas, 2006
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kava

Sestavine

Enostavni kavni kolač

150 g masla ali

1 vanilin slad-

margarine

kor

120 g sladkorja

1 žlica ruma

2 jajci

sladkor v prahu

2 dl močne

za posip

kave
250 g moke
80 g mletih
orehov ali
lešnikov
1 pecilni
prašek

Priprava
Maslo z jajcema in sladkorjem penasto umešamo, dodamo hladno
kavo, belo moko, pecilni prašek,
mlete lešnike ali orehe in 1 žlico ruma.
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Vse skupaj dobro premešamo, maso
ulijemo v pomaščen in z ostro moko
obsut model ter pri 180 °C pečemo
približno 30 minut. Kolač ohlajamo
v modelu deset minut, potem ga
zvrnemo in ohladimo. Na koncu ga

potresemo še s sladkorjem v prahu,
razrežemo in ponudimo ob kavi. ;)

Irena Rebov

Težje besede:
ARZA, ITEA, LLANOS, LOOS, NIALA.
Rešitve nove nagradne križanke napišite na
dopisnico in s svojimi podatki (ime, priimek,
naslov) do 30. aprila pošljite na naslov:
Mladinski center Hrastnik
Ulica prvoborcev 1a
1430 Hrastnik
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Med prejetimi anketami iz prejšnje številke smo izžrebali
srečno nagrajenko, ki lahko izbira med USB ključem ali knjigo:
Nada Plazar, Turje
Tokrat nagrade podarja
Pizzerija Rondo. Izžrebali
bomo 3 nagrajence, ki
bodo prejeli kupon za
pico.
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