
15
2016

intervju ZORAN OBREZ, 
komandir Policijske postaje Hrastnik

Cheerleading, ne navijaštvo

Hrastniški mozaik izraža 
povezanost in ljubezen

Maja
Janjić

Lov na priložnosti v 
multikulturni prestolnici

Časopis brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v občini Hrastnik MLADINSKI CENTER HRASTNIK IN OBČINA HRASTNIK



UvodnikKazalo

april 2016 HRASTOV LIST ŠT. 15 HRASTOV LIST ŠT. 15 april 2016 1

Kolofon Časopis Hrastov list
15 številka, april 2016

Časopis je brezplačen.
Prejmejo ga vsa 
gospodinjstva v občini 
Hrastnik. Letos bodo 
predvidoma izšle 4 
številke

Izdajatelj
Občina Hrastnik, 
Pot Vitka Pavliča 5, 
1430 Hrastnik

Izvedba
Mladinski center 
Hrastnik, 
javni zavod Občine 
Hrastnik
Naselje Aleša Kaple 9a
1430 Hrastnik

Odgovorni urednik
Jani Medvešek

Uredniški odbor
Mateja Jecl, Tadej Kralj, 
Gregor Lisec, Primož 
Frajle, Lucija Štaut, 
Mojca Lavrič

Sodelavci
Fanči Moljk, Irena 
Rebov, Miha Lavrinec, 
Ajda Kopušar, Kaja 
Mejač

Lektoriranje
Tadej Kralj

Oblikovanje in 
prelom
Timotej Draksler

Na naslovnici
Del mozaika v MCH 
(Foto: Petra Velej)

Tisk
Grafika Gracer d. o. o

Vaša besedila 
sprejemamo na
info@mch.si

Za oglaševanje pišite na 
info@mch.si

Mali oglasi so brezplačni.

www.hrastov-list.si
www.mch.si
www.hrastnik.si

Naklada: 4300 izvodov
ISSN: 2232-6987

www.hrastov-list.si

1 Uvodnik

2 Intervju
ZORAN OBREZ, 
KOMANDIR POLICIJSKE POSTAJE HRASTNIK

5 Kultura

11 Objave iz občinske hiše

14 Novice

USPEHI MLADIH GLASBENIKOV
NA NOČ KNJIGE BODO ZAŽIVELI ZMAJI
HRASTNIŠKI MOZAIK IZRAŽA POVEZANOST IN 
LJUBEZEN DO VSEGA LEPEGA
PROSLAVA OB SLOVENSKEM KULTURNEM 
PRAZNIKU
PREPLETANJE DIMENZIJ
MOSTOVI MED KULTURAMI
V HRASTNIŠKI KNJIŽNICI GOSTOVAL PESNIK 
MATJAŽ ZOREC
ŠEST OSEB IŠČE AVTORJA
ŽIVA AGREŽ RAZSTAVLJALA V HRASTNIŠKI 
GALERIJI

6

8

9

10

31Šport

37

KDO JE BIRTIČ?

Zgodovinske cvetke in 
bodice Hrastnika 

38Prigode šolskega zvonca

41Izleti in kam potujejo Hrastničani

LOV NA PRILOŽNOSTI V MULTIKULTURNI 
PRESTOLNICI

43Južna

MAFINI
ČOKOLADNI MAFINI Z NUTELLO

MAFINI S ŠUNKO IN SIROM

 

35Alternative
SUPERLATIVI NOSIJO SUPERPRIČAKOVANJA 



INTERVJU INTERVJU

Komandir policijske 
postaje Hrastnik

Hrastničan je domači kraj zapustil 
že po koncu osnovne šole. V Hrast-
nik se je vrnil leta 2008 kot koman-
dir policijske postaje. Pravi, da se 
je v njegovi 30-letni karieri nabralo 

več dobrih kot slabih izkušenj. 
Policijski poklic jemlje kot poslan-
stvo in veliko mu pomenijo iskrene 
zahvale ljudi, ko jim policisti nudijo 
pomoč in tolažbo ob težkih trenut-

kih. Najbolj pomembna se mu zdi 
skrb za dobre medsebojne odnose 
in razumevanje med zaposlenimi v 
kolektivu.    

Koliko časa ste že komandir?

Pričel sem konec leta 2008, ko je priš-
lo do presistemizacije organiziranosti 
policijskih enot na naši policijski upra-
vi v Ljubljani. Prej so bili sistemizira-
ni policijski oddelki, kamor je spadal 
tudi hrastniški policijski oddelek, ki je 
bil podrejen Policijski postaji Trbovlje, 
ravno tako policijski oddelek v Zag-
orju. Z letom 2008 je bil uveden stari 
sistem, in sicer so bile ponovno usta-
novljene policijske postaje. Tako smo 
sedaj v Zasavju tri območne policijske 
postaje, ki smo si enakovredne in 
pokrivamo območja svojih občin. 

Kje ste službovali prej?

Svojo kariero sem začel leta 1986 
na Policijski postaji Ljubljana - Cen-
ter, kjer sem delal do leta 1991. Po-
tem sem nadaljeval delo na Policijski 
postaji Litija. S študijem sem pričel 
leta 1995. Od leta 1999 do 2008 pa 
sem bil pomočnik komandirja na 
Policijski postaji Litija.

Kako se delo razlikuje med Hrast-
nikom, Litijo, Ljubljano?

Prehod je bil kar zanimiv, saj sem 
prehajal iz ene od največjih policijskih 
postaj v Ljubljani, na eno od manjših 
postaj v Hrastniku. Menim, da je na 
takšni manjši policijski postaji delo 
precej bolj prijetno, ker se vsi med 
seboj poznajo. Imamo tudi bolj ne-
posreden stik z lokalno skupnostjo, 
tako da je precej laže delati na manjši 

policijski postaji.

Sicer prihajate iz Hrastnika?

Tako je, po rodu sem Hrastničan. 
Vendar sem s štirinajstimi leti, ko sem 
končal osnovno šolo, odšel v Ljublja-
no v takratno Kadetsko šolo, v Lju-
bljani pa sem ostal tudi po končani 
srednji šoli.

Koliko je pravzaprav policistov na 
hrastniški policijski postaji?

Trenutno je na Policijski postaji Hrast-
nik 19 policistov in smo med manjšimi 
policijskimi postajami na PU Ljublja-
na. Tudi policijska postaja v Zagorju 
ima približno enako število policistov. 
Le policijska postaja v Trbovljah jih 
ima nekoliko več. Predvsem zato, ker 
imajo tudi prostore za pridržanje in s 
tem tudi 24-urno dežurstvo. 

Ali je to veliko za majhen kraj ali je 
policistov premalo?

Glede na sistemizacijo smo približno 
80 % zasedeni. Nekatere policijske 
postaje so, v primerjavi z našo še bolj 
kadrovsko podhranjene. Delamo s 
takšnim številom policistov, ki ga ima-
mo. Pred kratkim je policijsko posta-
jo zapustil izkušen policist, ker je bil 
premeščen na vodilno delovno mes-
to na drugi policijski postaji.

Pojavile so se informacije, da 
Policijska postaja Hrastnik napiše 
največ prometnih kazni. Kako ko-

mentirate?

Težko bi rekel, da jih napišemo naj-
več. Število prekrškov je takšno, 
ker so policisti na terenu aktivni in  
opravljajo svoje delo. Glede na prim-
erjavo z drugimi policijskimi enotami 
menim, da v Zasavju ne odstopamo 
od ostalih. Tudi pri izdanih opozo-
rilih je stanje primerljivo z drugimi 
postajami. Približno 20 % od ukrepov 
znašajo opozorila. Za lansko leto 
je bilo izrečenih 2.075 represivnih 
ukrepov, kar je 171 manj od prej- 
šnjega leta, od tega je bilo 441 opo-
zoril, kar je 77 več kot prejšnje leto. 
Izvedenih je bilo 5 hitrih postopkov in 
52 obdolžilnih predlogov. Izdanih je 
bilo 1.636 plačilnih nalogov, med na-
jpogostejšimi kršitvami pa so preve-
lika hitrost, neuporaba varnostnega 
pasu, telefoniranje med vožnjo in al-
kohol. Zasegli smo 18 motornih vozil. 

Pred dnevi se je na portalu 
Avtomagazin pojavil tudi zapis o 
inkasantstvu prometne policije s 
poudarkom na tem, da v ospred-
ju ni varnost v prometu, ampak 
statistika izrečenih ukrepov. Tudi 
pri nas na terenu se včasih poja-
vi občutek, da policisti merijo hi-
trost samo na določenih odsekih, 
kjer vozniki morda res večkrat 
prekoračijo hitrost, ampak gre že 
za zaključke naselij, kjer ni veliko 
pešcev in podobno. Npr. Brnica, 
marnski klanec, savski most ...

Kontrolo prometa opravljamo na lo-

Zoran Obrez
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kacijah, za katere smo ocenili, da so 
problematične. To je predvsem tam, 
kjer prihaja do zgostitve prometnih 
nesreč oziroma na lokacijah, na kat-
erih so kršitve cestno-prometnih 
predpisov pogoste. Glede na to, da 
je Hrastnik manjši kraj, se policisti na-
mestijo na območja, kjer lahko varno 
ustavljajo in preverjajo promet. Lah-
ko pa zagotavljam, da na teh mestih, 
kjer policisti stojijo, kršitve so. Med 
drugim so pod marnskim klancem 
policisti zlasti na željo tamkaj stanujo-
čih. Znano je namreč, da so na omen-
jenem odseku dve avtobusni postaji 
brez označenega prehoda za pešce. 
Na teh avtobusnih postajališčih ča-
kajo tudi otroci in s tem, da so poli-
cisti prisotni, upočasnjujejo hitrost in 
skrbijo za varnost najmlajših.

Torej ne gre za neko statistiko am-
pak za varnost?

Vsekakor. Policisti kontrolirajo pro-
met tam, kjer je to najbolj varno in 
tudi tam, kjer prihaja do prometnih 
nesreč in kršitev prometnih pred-
pisov. Torej, na vseh mestih so z ra-
zlogom.

Ali na vaše delo vpliva trenutna 
stavka?

Na naše delo stavka nima veliko vpli-
va, saj morajo policisti kljub stavki iz-
vajati vse naloge, določene v 76. čle-
nu Zakona o organiziranosti in delu 
policije. V tem členu pa so praktično 
navedene vse naloge, ki jih oprav-lja-
jo tudi takrat, ko stavke ni. Skrbijo 
za varnost in premoženje občanov, 
obravnavajo prometne nesreče in 
nadzor prometa na javnih cestah 
ter druge aktivnosti. Seveda pa je 
represivnih ukrepov nekoliko manj, 
kar je pač odvisno od posameznih 
policistov, ki ocenijo, da v določenih 
pri-merih opozorila dosežejo svoj 
namen. Seveda pa je potrebno opo-
zorila izrekati v skladu z zakonom in 
pooblastili, ki jih policisti imajo.

Eden od razlogov za stavko je tudi 
slaba in zastarela policijska opre-
ma. Kako so opremljeni policisti v 
Hrastniku?

Prostori so v lasti Občine Hrastnik. Na 
tem mestu se moram zahvaliti vodst-

vu občine, saj lepo skrbijo za objekt 
in nam zagotavljajo dokaj normalne 
razmere, vendar pa je potrebno iz-
postaviti dejstvo, da prostori niso 
funkcionalni za takšno število ljudi. 
Ampak vsako leto skupaj dosežemo 
kompromis in poskrbimo za naj-   
nujnejše stvari, da se uredijo. Prav 
tako si skupaj z vodstvom občine že 
več let prizadevamo za izgradnjo no-
vega večnamenskega objekta, kjer 
bi bili tudi prostori za potrebe Polici-
jske postaje Hrastnik. Kar pa zadeva 
ostalo opremo, stanje ni zavidanja 
vredno. Vozila in oprema je stara in 
dotrajana. Povprečna starost vozi-
la je nekje 10 let, s tem da ima kar 
precejšnje število vozil prevoženih 
tudi 250.000 km. Vendar pa menim, 
da z racionalnim pristopom in skrb-
jo za vozila poskrbimo za tehnično 
brezhibna in varna vozila. V primeru, 
da se ugotovi kakšna okvara, vozilo 
izločimo in ga popravimo. Če pa se 
popravilo ne izplača, damo na odpis. 
Čakamo in želimo pa si, da bi prišlo 
tudi kaj novega v Hrastnik.

Ali se vam zdi, da je vaše delo pri 
ljudeh cenjeno?
 
Delo je pri ljudeh cenjeno. Ljud-
je izrazijo hvaležnost v primeru, da 
raziščemo kakšno kaznivo dejanje, s 
katerim so oškodovani ali v primeru 
kakšne druge nudene pomoči, kot so 
razne iskalne akcije ali razne preven-
tivne aktivnosti. Izražajo nam zahvale 
in so hvaležni. Menim, da je policijski 
poklic dokaj cenjen. 

Mladi pripravljamo poletne dneve 
mladih z naslovom Mesto živi? Se 
vam z vašega vidika zdi, da Hrast-
nik živi ali smo bolj spalno naselje?

Glede na to, da tudi sami ugotavlja-
mo, da je kršitev vedno manj, lahko 
rečem, da se ne dogaja kaj veliko v 
Hrastniku, razen nekaj prireditev, ki 
so tradicionalne. To je poleti ŠTU-
OR in nekaj športnih prireditev. Ka-
kšnih problematičnih gostinskih 
lokalov na našem območju ni, prav 
tako ni nočnih lokalov, kjer bi lahko 
bile kršitve in težave. Seveda pa je 
potrebno vedno ustrezno pristo-
piti k reševanju problema in ga še 
pravočasno rešiti, dokler ne preraste 
v kaj hujšega.

Veliko lahko preberemo o vlomih 
na področju naše občine – kaj pa 
pravijo dejanske številke.
 
Številka ni tako velika. V lanskem letu 
smo obravnavali 7 vlomov, leto poprej 
13. Od tega smo jih preiskali približno 
15 %. Tudi premoženjska kriminalite-
ta, kamor spadajo tudi razne tatvine, 
je kar na zavidljivem nivoju in znaša 
približno 37 % preiskanosti. Menim, 
da smo pri tem kar uspešni. Je pa res, 
da je sedaj več različnih medijev in 
se o enem vlomu večkrat kaj napiše, 
tako da pri občanih to zbuja neko vi-
denje, da je tega več. 

Veliko pa lahko za lastno varnost 
storijo občani sami, kajne?

Pričakujemo precej več samozaščit-
nega obnašanja, predvsem sedaj, ko 
se bliža poletni čas. Pogosto pride 
do tega, da občani puščajo odklenje-
na stanovanja in vozila, odprta okna, 
balkonska vrata ipd. Ravno tako pri-
haja do tatvin koles in motornih koles 
iz kleti. Ob tej priložnosti bi občane 
tudi opozoril, da v stanovanja in hiše 
ne spuščajo neznanih oseb. Če pa 
že pride do kakšne tatvine, pa naj 
poskušajo policistom podati čim več 
koristnih podatkov o ukradeni lastni-
ni ali o osebah, ki so jih opazili v ne-
posredni bližini kaznivega dejanja.

Kaj pa droge in alkohol med mla-
dimi? Na nedavnem regijskem 
otroškem parlamentu smo lah-



ko od osnovnošolcev slišali, da so 
med mladimi precej pogoste tudi 
te težave. Ali na to temo organi-
zirate tudi kakšne preventivne 
ukrepe, sodelujete s CSD?

Seveda, vsakoletno policisti opravlja-
jo preventivne aktivnosti v osnovnih 
šolah, kjer otroke seznanjajo z ne-
varnostmi prepovedanih drog in os-
talimi nevarnostmi, ki so aktualne v 
trenutnem obdobju. Trenutno pred-
vsem uporaba družbenih omrežij in 
spletne prevare. V Občini Hrastnik ni 
porasta ali večje problematike na tem 
področju. Seveda se o zadevah sedaj 

veliko več govori in s tem se pač vzbu-
ja neko mišljenje, da je problematike 
precej več. Nedvomno pa se stvari 
tudi na tem področju izboljšujejo, saj 
vsako leto pri lastnem delu opaža-
mo, da uživanje prepovedanih drog 
ni več tako transparentno na javnih 
krajih in manj je tudi ugotovljenih 
prekrškov glede Zakona o proizvodnji 
in prometu s prepovedanimi droga-
mi. V letu 2015 smo obravnavali 16 
prekrškov Zakona o proizvodnji in 
prometu s prepovedanimi drogami. 

Obravnavali smo tudi 4 kazniva de-
janja zlorabe prepovedanih drog.

Napisali ste diplomsko nalogo z 
naslovom Doživljanje policistov po 
uporabi strelnega orožja. Ste tudi 
sami že morali uporabiti orožje 
med svojim delom?

Na srečo še nisem posegal po strel-
nem orožju. Ugotavljamo pa zadnja 
leta, da se tudi na območju Slovenije 
te stvari spreminjajo. Žal smo beležili 
tudi nekaj tragičnih dogodkov v zad-
njih letih, ko so življenje izgubili po-
li-cisti. Med najbolj tragičnimi primeri 

sta bila v zadnjih dveh letih, in sicer 
v Litiji, ko je policisti izgubil življenje 
v streljanju, in lani, ko je storilec na-
merno povzročil prometno nesrečo 
in vzel življenje enemu policistu, dru-
gega pa poškodoval.

Gre torej za zelo težke situacije pri 
vašem poklicu?

Policisti se srečujejo s travmatičnimi 
situacijami. V takih primerih je 
za-znamovan celoten kolektiv, kot 

tudi njihovi sorodniki. Zato smo tudi 
v policiji uvedli psihosocialno po-
moč. Upam, da sem tudi jaz s svo-
jo diplomsko nalogo pripomogel k 
temu, da so se začele te stvari odvi-
jati v to smer, kamor se sedaj. Da ni 
več nekih predsodkov, da lahko tudi 
policisti priznajo, da so pod stresom 
in še pravočasno poskrbijo zase in 
poiščejo pomoč oz. da so sami toliko 
usposobljeni, da znajo premagovati 
te težave z raznimi aktivnostmi izven 
delovnega časa.

Ali kdaj pride do situacije, ko 
prevladajo čustva nad strokovnos-

tjo?

Tega si ne moremo privoščiti. Po-sto-
pek je potrebno izpeljati strokovno 
in zakonito, kajti takrat ni prostora 
za čustva. Gotovo pa se po konča-
nem postopku marsikateri dogodek 
podoživlja in čustva privrejo na dan 
in kot sem že omenil, zagotovo je 
večkrat težko.

Ali vas je kdaj strah pri svojem 
delu?

Pri delu me ni strah. Nisem takšne 
vrste človek in tudi pri tej kilometrini 
dela pridobi človek že nekoliko bolj 
trdo kožo. Gotovo pa je neka določe-
na mera strahu in adrenalina prisot-
na ob kakšnih napetih situacijah, ven-
dar so trenutno razmere na srečo pri 
nas takšne, da teh situacij ni.
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Lepo in toplo vreme je  na slovenske 
ceste že privabilo prve motoriste. 
Sončni žarki še niso dovolj ogreli cest-
nih površin, zato morate biti motoristi 
ob nabiranju prvih kilometrov na ces-
ti izjemno previdni! Hladen asfalt, pe-
sek in poškodbe na vozišču so lahko 
namreč, skupaj z nepazljivostjo, vzrok 
za padec ali prometno nesrečo.

Najpogostejši vzroki za najhujše nes-
reče motoristov so bili v preteklem letu 
neprilagojena hitrost, neupoštevanje 
pravil o prednosti in nepravilna stran 
oz. smer vožnje.
 
Policija voznikom motornih koles in 
mopedov svetuje, da naj  se pred novo 
sezono udeležijo brezplačnih preven-
tivnih delavnic, ki jih bodo organizirali 
policisti skupaj s predstavniki drugih 
organizacij na vaših območjih in kjer 
boste lahko osvežili svoje znanje ter 
se ustrezno pripravili na novo motor-
istično sezono. 

Na območju Trbovelj bo 16. aprila 
2016 potekala prireditev  »Policijska 
izkušnja kot nasvet«, kjer bodo poli-
cisti skupaj z drugimi organizacijami 
predstavili varno vožnjo in voznike 
motornih koles opozarjali na poveča-
no previdnost v prometu.
 
Zelo pomembno a je, da so tudi vozni-
ki drugih motornih vozil v cestnem 
prometu pozorni in pazljivi na motor-
iste kot šibkejše udeležence. Le s sk-
upnimi močmi bomo lahko zmanjšali 
število nesreč v cestnem prometu!
 

Nekaj preventivnih 
nasvetov policije ob 
začetku motoristične 
sezone 

Petra Velej

KULTURA

Na Noč knjige bodo zaživeli zmaji
23. aprila praznujemo svetovni dan knjige in avtor-
skih pravic. Izbrani dan ni naključen, saj so se na ta 
dan rodili ali umrli številni svetovno znani literarni 
ustvarjalci, kot so: William Shakespeare, Miguel de 
Cervantes, Vladimir Nabokov in drugi. 

Na ta dan se vsem svetu odvijajo različni dogodki, 
ki so tako ali drugače povezani s knjigami in bran-
jem. Pred leti pa je prvič zaživel tudi prav poseben 
projekt, nekakšno knjižno ponočevanje, kajti prav 
ponoči naj bi knjige pokazale svojo pravo moč. Le-
tošnja Noč Knjige 2016 bo izjemoma potekala že 
dan prej, torej v petek, 22. aprila, saj je veliko usta-
nov ob sobotah zaprtih. 

V Hrastniku se bo projektu s svojim dogodkom 
pridružila bukvarna Zmajeva luknja na Dolu pri 
Hrastniku. ‘’V Zmajevi luknji se bomo projektu 
pridružili z dogodkom ‘’Naj zmaji zaživijo,’’ ki je 
namenjen otrokom od prvega do šestega razreda 
osnovne šole. Najprej bomo skupaj z otroki pre-
brali posebno pravljico o zmaju, nato pa bomo u- 
stvarjali strašne in malo manj strašne zmaje. Otro-
ci, torej res toplo vabljeni v petek, 22. aprila, ob 18. 
uri v bukvarno na Dolu pri Hrastniku, delavnica je 
brezplačna, prijave niso potrebne,’’ prijazno obra-
zloži Polona Brečko iz ekipe bukvarne.

Mateja Jecl

Uspehi mladih glasbenikov
Glasbena kultura in pa kultura nasploh je v hrast-
niški dolini bila vedno pisana z veliko začetnico. 
Jedro kulturnega ustvarjanja predstavlja 13 kul-
turnih društev v občini, kjer imajo mladi in stari 
občani možnost kulturne rasti in udejstvovanja 
tako zase, kot tudi za hrastniško publiko. Najstarej- 
še kulturno jedro je vsekakor Rudarska godba 
Hrastnik z več kot 160-letno tradicijo, iz katere so 
ob tandemu z Glasbeno šolo Hrastnik izšli že mar-
sikateri glasbeni umetniki. 

Vsako leto pod okriljem Zveze slovenskih glas-
benih šol poteka tekmovanje TEMSIG, na katerem 
se predstavijo najboljši mladi slovenski glasbeniki 
v starostnih kategorijah od 11. do 25. leta. Tek-
movanje TEMSIG je največje glasbeno tekmovanje 
na Slovenskem in z najdaljšim stažem med nacio-
nalnimi tekmovanji. V mesecu marcu se v desetih 
tekmovalnih dnevih pomerijo tekmovalci v več 
solo disciplinah ter v komornih zasedbah. Njihove 
talente ocenjuje približno 40 žirantov iz Slovenije, 
Avstrije, Hrvaške, Italije, Nemčije, Francije, Srbije 
in Turčije. Tekmovalci se zadnje dve leti srečuje-
jo v glasbenih šolah primorske regije. Vsi prvona-
grajenci TEMSIG-a se predstavijo javnosti na treh 
za-ključnih koncertih.

Štirje člani rudarske godbe so se v letošnjem mar-
cu pod vodstvom svojih mentorjev iz glasbenih šol 
pomerili na 45. tekmovanju mladih glasbenikov 
Slovenije .  Žan Gričar, klarinetist, je tekmoval na 
regijskem tekmovanju v Celju in osvojil srebrno 
plaketo, do zlate plakete mu je zmanjkala le slaba 

točka. Prav tako je srebrno plaketo na regijskem 
tekmovanju osvojila flavtistka Nika Jeraj, ki je bila s 
svojim premiernim nastopom na tekmovanju za-
dovoljna.  

Najbolj pa sta se na tekmovanju izkazala Urška Ve-
likonja in Miha Bantan. Urška Velikonja, flavtistka – 
dijakinja Konservatorija za glasbo in balet v Ljublja-
ni, se je najprej z zlato plaketo prebila čez regijsko 
tekmovanje. Uspeh je prav tako požela na držav-
nem tekmovanju, kjer je izmed 19 finalistk osvojila 
zlato plaketo in tretjo nagrado tekmovanja. V svoji 
starostni skupini je tako ena izmed najboljših flav-
tistk v Sloveniji.  

Miha Bantan pa se je TEMSIG tekmovanja udeležil 
v kategoriji solo petja. Miha je na regijskem tek-
movanju najprej osvojil zlato, na državnem pa je 
v skupini enaindvajsetih tekmovalcev dosegel bro-
nasto plaketo. »Glede na zelo močno konkurenco, 
sem z nastopom in rezultatom zadovoljen, saj sem 
se tako velikega tekmovanja udeležil prvič,« je bil 
skromen Bantan. Svoje prve korake pevske glasbe-
ne poti je začel pri prof. Katarini Perger Vodnjov na 
Glasbeni šoli Zagorje, zdaj obiskuje prvi letnik solo 
petja na Srednji Glasbeni šoli Celje pri prof. Davor-
ju Mikuliću. Miha je vsestranski glasbeni talent, saj 
je poleg petja, še odličen trobentač pri ansamblu 
Murni pa igra še kitaro. 

Primož Frajle
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Hrastniški mozaik izraža 
povezanost in ljubezen do 
vsega lepega
V Mladinskem centru Hrastnik (MCH) se lahko 
pohvalijo s čudovitim mozaikom, ki je nastajal do-
bra dva tedna sredi januarja po dvanajst ur na dan. 
Reliefno slikarsko delo, ki ga je ustvarila skupina 
Mozaik, so uradno odprli 11. februarja z izjemno 
kakovostnim kulturnim programom. Direktor MCH 
Jani Medvešek se je zahvalil vsem prizadevnim 
članicam skupine ter vsem posameznikom in or-
ganizacijam, ki so sodelovali.

Skupina Mozaik, pod vodstvom akademske 
slikarke Severine Trošt Šprogar, se druži v MCH, 
kjer so jim dali lani enkrat tedensko v brezplač-
no uporabo svoj prostor, mladi pa se jim lahko v 
zameno kadarkoli pridružijo in se tako izpopolnju-
jejo v svojem likovnem izražanju. »Janiju Medvešku, 
direktorju, smo zelo hvaležne,« pravi Severina, »saj 
je njihov prostor zelo lep in svetel. Tako je bilo 
samoumevno, da pustimo svoj pečat tudi tukaj. 
Dekleta so pristopila z navdušenjem, pa tudi Jani 
nam je pomagal od vsega začetka ...« 

Medvešek: »Seveda smo sprejeli ponudbo z odpr-
timi rokami, saj v Zasavju nimamo posebnih med-
generacijskih centrov, zato to vlogo prevzemamo 
mi in je tudi v naših programih. Pomembno je, da 
se znanje prenaša, saj se tako dviguje kvaliteta bi-
vanja. Taki projekti spodbujajo h kulturi in umetno-
sti, ki zadnje čase zgublja na družbenem pomenu. 
Mladinci so te dni priskočili na pomoč, kadar je bilo 
treba opravljati težja dela, nekateri pa so pomagali 
tudi pri izdelavi mozaika.«

Priprave pred začetkom so trajale dober teden 
dni. Mentorica, duša projekta, je s sodelavkami 
iskala keramične in marmorne ploščice v okolici 
pri kamnosekih, različne kamne, steklo ... Hkrati pa 
so po družbenih omrežjih in po prijateljskih zvezah 
že pozivale, da posamezniki prinesejo predmete, 
ki jih bodo vnašale v mozaik. Za naš kraj značilni 
predmeti bi tako v mozaiku predstavljali preteklost 
in sedanjost hrastniške doline. Kolikor niso pripel-
jale tega materiala same, so ga dostavili lastniki 
sami. »Ne morem verjeti, kako so vsi prijazni!« je 
bila Troštova vsa srečna. »Odprla se je linija po- 
vezovanja med nami in pozitivna energija je preže-
la vse po vrsti. Ko so dekleta tolkla ploščice, je iz 
teh materialov izžarevala ljubezen. Gotovo jo bodo 
občutili ljudje tudi pri ogledu končnega izdelka.«

V nekaj dneh se je znašlo na stolih in mizah na 
stotine predmetov, ki bodo za vse večne čase 
vključeni v hrastniški mozaik. Tako so sprejeli na 
primer iz Tovarne kemičnih izdelkov nekaj kozme-
tike, ki so jo prodajali v preteklosti, nekaj special-
nih stekleničk njihovega sodobnega laboratorija in 
podobno. Prav tako so bili radodarni v Steklarni, 
kjer niso dobili samo odpadnega materiala, ampak 
tudi lepo oblikovane steklenice, ki so jim v ponos. 
Dobili so svetila iz Sijaja, ki je prešel v stečaj, pa 
še imenitne izdelke evropsko znanega Forsteka z 
Dola pri Hrastniku.

Potem pa so začeli deževati še drugi predlogi. Kaj 
pa naš rojak Anton Sovre? Pa naši uspešni športni-
ki? Naš najboljši slovenski kanuist na divjih vodah 

Peter Kauzer ml. se pravkar 
pripravlja na olimpijado v 
Avstraliji, tako da smo an-
gažirali njegovo mamo. Z 
veseljem je podarila veslo, 
staro okoli petdeset let, v 
lasti očeta Petra st., ki je 
tudi njegov trener. Kolajne 
in tekmovalne številke pa 
so sinove, mlajšega datu-
ma. Tudi druge športnike 
smo prosili, da so odsto-
pili nekaj podobnega – od 
mlajših tekmovalcev do 
svetovnega veteranskega 
prvaka v atletiki.

Zanimiva je zgodba Simona 

Tanška, mojstra fotografije in odličnega direktorja 
fotografije, ki ima v žepu že nekaj filmskih nagrad 
vesna. »Pridne punce, je zapisal na Facebooku, »jih 
bom šel najbrž mal pogledat ..« Pa nam je kapni-
lo: «Pa kakšen fotoaparat prinesi, da bo v mozaiku 
simboliziral imenitni hrastniški Foto klub.« Seveda 
ga je prinesel, naše umetnice pa pohvalil: «Načrt 
imajo sicer v glavi, a ga še sproti nadgrajujejo, zato 
je proces še toliko bolj dinamičen in živ.«

Špela Ulaga, strastna zbiralka fosilov v hrastniškem 
okolju, ima v svoji zbirki, ki jo je že večkrat razstavi-
la, zanimive primerke. »Poklicala me je prijateljica 
iz skupine Mozaik,« je povedala, »in me prosila, 
ali jim odstopim nekaj fosilov. Predlagala sem, da 
greva tudi na teren in nabereva »sveže« fosilne o- 
stanke. Našli sva morske ježke, školjke in podobno, 
kot posebnost pa sem dodala še okamnelo srce in 
rudarsko borovnico, ki je v resnici zob ribe.«

Župan Miran Jerič ni mogel skriti navdušenja, saj 
odmeva stvaritev že po celi Sloveniji. »V Hrastniku 

vsako leto izvedemo veliko projektov, 
med katerimi so nekateri težki več 
milijonov evrov, pa še nobeden ni 
imel take medijske pozornosti kot ta 
mozaik,« je dejal hudomušno. Veseli 
ga, da se je skupina lotila tega dela in 
na tiho upa, da bo Hrastnik deležen v 
bodoče še česa podobnega. Veseli ga 
tudi, da ljudje spoznavajo pozitivne 
zgodbe, ki se rodijo zaradi medseboj- 
nega sodelovanja in spoštovanja.

Kaj je torej osnovna ideja dobrih 
o-semnajst kvadratnih metrov ve-
likega mozaika? »Na levi v spodn-
jem delu teče reka; okoli nje se vse 
dogaja,« pravi Severina Trošt Šprog-
ar. »Reke so informatorji in simbol 

življenja – časa, ki prihaja in odhaja. Na tem delu 
je tudi obširneje predstavljena steklarna, kemič-
na, brodarji, ki so v preteklosti predstavljali okno 
v svet, saj je bila Sava edino prometno sredstvo 
v tem delu Slovenije. Na desni strani mozaika pa 
smo dali prostor podzemnemu svetu – rudarstvu, 
ki ga simbolizira granitni kamen – zemeljski prin-
cip. Na desni so tudi fosili, stari okoli dvajset mili-
jonov let, iz časa, ko je bilo tu še morje. Lučka pa 
bo vse skupaj osvetljevala – jamo in vse simbole, 
ki predstavljajo življenje in dogajanje v tej dolini ... 
Osrednji lik mozaika je ženska figura, ki je alegorija 
večnosti in je zato hkrati tudi preteklost in prihod-
nost. V predelu trupa ima veliko rdeče srce, simbol 
ljubezni, ki nas prepričuje, da nas čaka svetla in na-
klonjena prihodnost.«

Fanči Moljk
Foto: Stanka Bantan in Vesna Babič
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Slovenija

Naši politiki niso pri pravi,
kaj storili naši so državi.
Težko je živeti v deželi tej gnili,
še težje bomo Evropi dolgove vrnili.

Ministri se ločijo na levico in desnico
a nihče od njih ne govori nam resnico.
Premier se vozi z najdražjo limuzino,
hodi na večerje, pije najboljše vino.

Zato pa moj sosed dela za plačo malo,
za kakšen dodatek prosi socialo.
Njegov sin imel krasno je službo,
to je izgubil našel slabo je družbo.

Nekaj duši me, na nitki zdaj niham,
vse težje živim, komaj še diham.
Krvav je moj znoj, krvave so solze,
kredit odplačujem, država me molze.

Bogastvo in luksuz so za elito izbrano,
komaj zaslužim za račune in hrano.
Vedno sprašujem, je kaj popusta,
veliko imam še od lani dopusta.

Saj na morje skoraj nikoli ne grem,
vedno sem v službi, zboleti ne smem.
Ampak sem tiho, se ne pritožujem,
važno da šefom pogoje izpolnjujem.

Pusta je želja, da lepo bi živeli,
da smo vsi srečni, zadosti imeli.
Čeprav tako je, se s srcem borim,
ko treba it spat, z nasmeškom zaspim.

Slovenijo našo zajel je nek mrak,
vzeli nam bodo vodo, potem pa še zrak.
Nato še zemljo, gore, gozdove,
kaj bo ostalo za bodoče rodove.

Damir Beganović

Proslava ob slovenskem 
kulturnem prazniku
V petek, 5. februarja 2016, sta Občina Hrastnik in 
Zveza kulturnih društev Hrastnik pripravila pro-
slavo ob slovenskem kulturnem prazniku, kjer 
so podelili tudi Priznanje 8.februar kot najvišje 
priznanje za delo na področju ljubiteljske kulture.

Kulturni program sta izvedla Nana Milčinski in Joži 
Šalej, povezoval pa ga je Matej Kaiser. Po himni, 
ki so jo zaigrali člani trobilnega kvinteta Rudarske 
godbe Hrastnik, je imel slavnostni govor Jure 
Bantan, predsednik ZKD. V svojem govoru se je 
spraševal kaj nam pomeni kultura, kaj nam daje 
slovenski jezik in kaj smo pripravljeni posamezniki 
in družba storiti, da ti dve vrednoti tudi ohranimo. 

Med drugim je dejal: ‘’Ne bi smeli zapraviti kulturne 
dediščine, ki so nam jo zapustili Trubar, Prešern, 
Cankar in ostali, ki so nas postavili na seznam naro-
dov, kjer bomo ostali, dokler bomo sami hoteli.« 

Program je nadaljevala Nana Milčinski, drama-
turginja, režiserka, performerka, pevka in Ježkova 
vnukinja ter pianist, baritonist, tenorist, korepeti-
tor in pedagog Joži Šalej. Z glasbo in poezijo sta 
popeljala obiskovalce v svet Ježkovih pesmi. Nana 
Milčinski se je drzno lotila družinske zapuščine in 
dedku pripravila najlepši poklon, poklon srca in 
besede. »Izbrala sem balade, ker jih imam najraje,« 
je rekla. 

Letošnji nagrajenci so: Milko Majcen, ki je 
priznanje prejel za dolgoletno in predano 
delo na področju lutkarstva, Ervin Meterc, 
prejemnik priznanja za dolgoletno in uspeš-

no udejstvovanje v Steklarski godbi Hrast-
nik, kjer igra klarinet in veliki boben ter 
Valter Vengušt za aktivno in predano delo v 
Rudarski godbi Hrastnik, kjer igra trobento. 

2. februarja je v galeriji DD Hrastnik potekala 
otvoritev razstave akademske slikarke Sevrine 
Trošt Šprogar z naslovom Prepletanje dimenzij. 
Kot je povedala avtorica so predstavljene slike 
vizualizacija njenega razmišljanja in odsev njene 
duše. “Z njimi odkrivam, opredeljujem in spo-
ročam razsežnosti, kot jih doživljam v odnosu do 
življenja. Kulturni program so izvedli člani MOPZ 
Svoboda Hrastnik.

Fanči Moljk
Foto: Branko Klančar

Prepletanje 
dimenzij

EVS prostovoljka iz Madžarske Anna 
Marton je 4. marca v Mladinskem 
centru Hrastnik pripravila fotografsko 
razstavo z naslovom Mostovi-Hidak. 
Anna je v svoj fotografski objektiv 
ujele čudovite prizore iz vse Slovenije, 
ki jo je raziskovala med svojim devet-
mesečnim bivanjem v Hrastniku.

“Razstavo smo poimenovali Hidak, saj 
je za 90 odstotkov Slovencev to prva 
madžarska beseda, ki jim pride na pa-
met. Po oddaji na nacionalni televiziji, 
v kateri so predstavljeni aktualni do-
godki predvsem z dvojezičnega ob-
močja ob madžarsko-slovenski meji,” 
je povedala simpatična Madžarka, 
ki ima raziskovanje bližnje in daljnje 
okolice v krvi. Slovenija jo je tako nav- 
dušila, da si želi ostati pri nas in si že 
išče delo v Ljubljani.

“Na razstavi sem predstavila samo 
delček od tisočih fotografij, ki sem 
jih posnela v Sloveniji. Najbolj me je 

prevzelo Bohinjski jezero, čudovita 
narava in prijazni ljudje in pa seveda 
Hrastnik, kjer sem preživela čudovitih 
devet mesecev.« Nekaj fotografij iz 
Hrastnika in okolice sem predstavila 
tudi v turistični brošuri Hrastnika, ki 
sva jo s drugo udeleženko programa 
Tamaro Klose iz Nemčije, pripravili 
ob koncu mladinske izmenjave.”

Omenjena brošura je izšla v sloven-
skem in angleškem jeziku in je na 
voljo na različnih točkah v Hrastniku, 
zagotovo pa vam bodo kakšen izvod 
zagotovili ob obisku Mladinskega 
centra Hrastnik.  

JM

Mostovi med 
kulturami



V hrastniški knjižnici gostoval 
pesnik Matjaž Zorec

25. februarja  je Knjižnici Anto-
na Sovreta Hrastnik, gostoval 
Matjaž Zorec, pripadnik nove 
generacije mladih pesnikov in 
avtor pesniške zbirke Troheji. 
Matjaž je otroštvo in mladost 
preživel v Hrastniku, trenut-
no pa živi v Ljubljani. Na prvi 
strani knjige je zapisal, da 
je »pesnik iz osame, svetnik 
marksistične analne erotike in 
pripadnik drugih revoluciona-
rnih združb.« 

Njegove pesmi je brala Polo-
na Torkar, moderatorka Radia 
Študent in tako poleg avtorja 
požela navdušenje obiskoval-
cev. Knjižničarka Tanja Butara 
je več pospremila z besedami: 
‘’Ob poslušanju smo se nasme-
jali in resnično razvedrili, saj 
včasih besede, ki so v vsakdan-
ji in knjižni rabi označene kot 
neprimerne, tudi sprostijo.’’

Fanči Moljk
Foto: knjižnica Hrastnik
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Šest oseb išče avtorja
26. februarja je Mladinski cen-
ter Hrastnik obiskala gledališka 
skupina Teater 16. Uprizorili so 
predstavo Šest oseb išče avtor-
ja Luigija Pirandella (1921). 

Gre za italijansko absurdistič-
no metateatralno predstavo v 
kateri se med vajo v gledališču 
pojavi šest oseb, ki trdijo da 

so nedokončani liki avtorjeve 
domišljije. Tekom doživeto odi-
grane predstave Teatra 16 smo 
bili deležni razvoju teh likov, 
ki postavljanje meje med res-
ničnostjo in fikcijo prepuščajo 
gledalcu. 

MCH

V petek, 11. marca, so v hrastniški galeriji DD 
odprli likovno razstavo slikarke Žive Agrež, ki 
nosi naslov Istra – ostanki časa. Tako kot v 
prejšnjih ciklih Svetloba in barve Toskane ter 
v seriji Slike iz doline Krke, so podobe prežete 
z nostalgijo avtorice in njenim občudovan-
jem kulture prejšnjih stoletij. Obiskovalke 

razstave so bile navdušene, Stanka Bantan pa 
je na družbenem omrežju zapisala: ‘’Njene slike 
so prežete z nostalgijo in občudovanjem kulture 
izpred stoletij, ki je vzcvetela sredi oljk, vinogra-
dov in istrskega kamna.’’ Dogodek so popestrile 
učenje Glasbene šole Hrastnik, razstava pa je bila 
na ogled do 25. marca. 

Fanči Moljk
Foto: Stanka Bantan

Živa Agrež razstavljala 
v hrastniški galeriji

PRIPRAVLJA  JANI MEDVEŠEK                 OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE

DR. JOŽE TOPLAK

Sredi marca so se svojci poslovili od 
dr. Jožeta Toplaka, ki je letos dopolnil 
90 let. Dr. Toplak bo številnim genera- 
cijam Hrastničank in Hrastničanov 
ostal v spominu kot odličen zdravnik 
in kot pokončen človek, ki je s svojim 
delom in osebnostjo pustil velik pečat 
v naši družbi. 

Dr. Jože Toplak se je po končani 
Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 
1952, opravljenem pripravniškem 
stažu in strokovnem izpitu leta 1953 
zaposlil v Hrastniku kot zdravnik 
splošne medicine. Aktivno je deloval 
v številnih strokovnih organizacijah in 
društvih, sodeloval je tudi pri pripravi 
in izvedbi projekta beneficirane de-
lovne dobe za delavce v steklarstvu.

Specializacijo iz medicine dela, pro-
meta in športa je končal leta 1968, 

do svoje upokojitve 1988 pa je bil 
tudi strokovni vodja dispanzerja za 
medicino dela, prometa in športa v 
Hrastniku. Kot avtor koncepta razvo-
ja medicine dela, prometa in športa 
v Zasavju je zastopal princip aktivne-
ga zdravstvenega varstva zaposlenih 
in preventivno varovanje zdravja pri 
ogroženih skupinah prebivalstva. Po-
leg svojega strokovnega dela je bil več 
mandatov tudi direktor Zdravstvene-
ga doma Hrastnik in ima nesporne 
zasluge za dograditev I. in II. faze ZD 
Hrastnik. Tudi po upokojitvi je zaradi 
pomanjkanja kadrov v ZD Hrastnik 
še naprej delal kot zdravnik in skrbel 
za zdravstveno varstvo občank in 
občanov.

Občina Hrastnik je leta 1996 Dr. 
Jožetu Toplaku podelila naziv 
“Zaslužni občan Hrastnika” za živ- 

ljenjsko delo na področju zdravstva 
in za dosežke v razvoju dejavnosti na 
področju zdravstva in medicine dela, 
prometa in športa v Hrastniku.

Na njegovi življenjski poti so ga sprem-
ljala dobrota, človečnost, plemenitost 
in požrtvovalnost. Zaradi njegove 
predanosti plemenitemu poklicu in 
ljudem mu pripada posebno mesto v 
zgodovini našega kraja. Zahvaljujemo 
se mu za vse, kar je dobrega naredil 
za ljudi in za Hrastnik.

Z globokim spoštovanjem,
Občina Hrastnik

V SLOVO

ZAČETEK LETA REZERVIRAN ZA RAZPISE
V januarju so 
bili zaključe-
ni javni razpisi 
občine Hrastnik 
za sofinanciran-
je športnih programov, programov 
v ljubi- teljski kulturi in sofinanciranje 
neprofitnih in humanitarnih organi-
zacij. 

Na področju športa se je dobrih 73 
tisoč evrov razdelilo med 24 športnih 
društev s sedežem v Hrastniku, dve-
ma društvoma, ki izvajata izključno 
rekreativno športno dejavnost pa se 
je dodelila brezplačna uporaba vad-

benega prostora.
Med 11 društev s 
področja ljubitel-
jske kulture je bilo 
razdeljenih raz-

pisanih slabih 30 tisoč evrov, kar 45 
vlog pa je prispelo na razpis za društ-
va in neprofitne ter humanitarne or-
ganizacije. Namenilo se jim je dobrih 
34 tisoč evrov.

OBČINSKE SPODBUDE ZA PODJETNIŠTVO IN KMETIJSTVO

Občina Hrastnik je 5. februarja ob-
javila javni razpis za dodelitev sred-
stev za ohranjanje in pospeševanje 
razvoja podjetništva in obrti v Obči-
ni Hrastnik. V proračunu je tako za 
odpiranje novih delovnih mest, in-
vesticije, socialno podjetništvo, pod-
jetniški krožek na OŠ in delovanje 
zbornic skupaj namenjenih 52 tisoč 
evrov. Prvo odpiranje je bilo 14. mar-
ca, drugo odpiranje pa bo 16. maja. 
Na občini si prizadevajo da bi tudi s 

finančnimi spodbudami prispevali k 
razvoju podjetništva in obrti, k dvigu 
konkurenčnosti in kakovosti podjet-
ništva ter zmanjševanju brezposelno-
sti v Hrastniku.

Občina nadaljuje tudi s spodbuda-
mi za ohranjanje in razvoj podeželja 
in kmetijstva. V javnem razpisu, ki ga 
prav tako najdemo med objavami na 
spletni strani Občine Hrastnik, je 16 
tisoč evrov namenjenih upravičen-

cem, ki se ukvarjajo s kmetijsko de-
javnostjo. Subvencije so namenjene 
vlaganju v primarno kmetijsko dejav-
nost (hleve, kozolce, sadovnjake, rast-
linjake, opremo v hlevih – mlečne zbi-
ralnice in oprema za molzne stroje, 
trosilec sena, prostor za skladiščenje 
krme za živali,  …), za vlaganja v tržen-
je, dopolnilno dejavnost, ipd. Prvo 
odpiranje je bilo 22. marca, drugo 
odpiranje pa bo 16. maja.
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OBČINSKA PRIZNANJA 

Občina Hrastnik je objavila javni raz-
pis za zbiranje predlogov za podelitev 
občinskih priznanj v letu 2016 (čast-
ni občan, zlato, srebrno in bronasto 
priznanje občine Hrastnik). S podelit-
vijo občinskih priznanj in nagrad želi 
Občinski svet Občine Hrastnik tudi 
v tem letu izročiti priznanja najus-
pešnejšim in najzaslužnejšim posa-
meznikom in civilnim ter pravnim 
osebam za izredna prizadevanja in 
uspehe na posameznih področjih  
človekove ustvarjalnosti.

Posamezniki, stranke, krajevne skup- 
nosti, družbe, zavodi, društva in 
druge pravne osebe lahko podajo 
predloge za podelitev priznanj do 15. 
aprila in sicer na prijavnih obrazcih, ki 

so dostopni na Občini Hrastnik ali na 
občinskih spletnih straneh, kjer je ob-
javljeno tudi celotno besedilo razpisa.

KS Dol zbira predloge za podelitev 
priznanja Zaslužni krajan, s kate-
rim želijo posameznikom, društ-
vom ali organizacijam izraziti 
priznanje in zahvalo za pomem-
bna dejanja in zasluge na področ-

ju gospodarstva, znanosti, umet-
nosti, humanitarnosti, kulture in 
športa. 

Pisne predloge pričakujejo na 
naslovu krajevne skupnosti Dol 
(cesta VDV brigade 2, 1431 Dol pri 
Hrastniku) do 20. maja.

Zaslužni krajan Dola

SANACIJA PLAZOV

V mesecu marcu so občino obiskali 
predstavniki Sektorja za zmanjševan-
je posledic naravnih nesreč z Minis-
trstva za okolje in prostor, ki so pre-

gledali opravljeno delo na področju 
sanacije plazov in potrdili namensko 
porabo dodeljenih nepovratnih sred-
stev.

Občina Hrastnik je v preteklem 
letu prejela več kot 380 tisoč evrov 
nepovratnih državnih sredstev za 

sanacijo plazov. V zadnjem obdobju 
pa je uspešno sanirala plaz Golouh 
- Šentjurc med Brdcami in Uničnim, 
plaz Boben, plaz Homšek in plaz na 
lokalni cesti Podkraj–Radeče. 

POROČILO OBČINSKEGA REDARSTVA
Število kršitev glede 
napačnega parkiran-
ja v letu 2015 se je v 
Hrastniku zmanjšalo 
za približno petino v primerjavi z let-
om 2014. Redarji so napisali 20 plačil-
nih nalogov, 33 je bilo prostovolj-nih 
plačil, izrekli pa so 28 opozoril, je raz-
vidno iz poročila o delu Medobčins-
kega inšpektorata in redarstva (MIR) 

za Zasavje za lansko leto, ki ga je na 
marčevski seji občinskega sveta pred-
stavil vodja MIR Sebastjan Zmrzljak.

V največ primerih je prišlo do parkiran-
ja v neskladju s talnimi označbami, 

pogoste pa so tudi 
kršitve prepovedi 
parkiranja na javnih 
površinah, ki niso 

namenjene prometu in na vozišču. 
Največ prekrškov je bilo na lokacijah 
Log, Novi log in Grajska pot.

BREZPLAČNO PLAKATIRANJE ZA DRUŠTVA

Občinski svetniki so na marčevski 
seji sprejeli spremembe in dopol-
nitve odloka o oglaševanju v Občini 
Hrastnik. Najbolj zanimiva novost je, 
da se poleg brezplačnega oglaševan-
ja za humanitarne namene in objav 
občinske uprave, zagotovi brezplač-
no plakatiranje na stalnih plakatnih 
mestih tudi za vsa društva, ki imajo 
sedež na območju občine Hrastnik, 
ne glede na dejavnost.

Koncesijo za izvajanje plakatiran-
ja, nameščanja transparentov in 

izobešanja zastav v Hrastniku ima 
Komunalno-stano-
vanjsko podjetje 
Hrastnik. Brez-
plačno plakati-
ranje za društva 
pa se financira 
iz proračunskih 
sredstev občine. 
Občina zaradi 
možnosti brez-
plačnega plakati-
ranja pričakuje 
povečanje števila 

izobešenih plakatov in ocenjuje, da 
bo strošek občinskega proračuna na 
tej postavki približno dva tisoč evrov, 
ki jih bo treba zagotoviti v rebalansu 
proračuna.

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE HRASTNIK

Občina Hrastnik se je uspešno prijavi-
la na razpis za sofinanciranje operacij 
Celostne prometne strategije in je 
sredi marca prejela sklep o sofinan-
ciranju operacije v višini 50 tisoč ev-
rov. Občina je objavila razpis za izbiro 
izvajalca, ki bo dokument moral pri-

praviti najkasneje do junija prihodnje 
leto.

Namen strategije je vzpostaviti tra-
jnostni prometni sistem tako, da se 
zagotovi dostopnost delovnih mest in 
storitev za vse, izboljša prometna var-

nost, zmanjša 
onesnaževan-
je, emisije 
toplogrednih 
plinov in po-

raba energije, poveča učinkovitost in 
zmanjšajo stroški potniškega in tovor- 
nega prevoza ter izboljša privlačnost 
in kakovost mestnega okolja.

MREŽA DEFIBRILATORJEV V HRASTNIŠKI OBČINI

Občini Hrastnik je pričela z vzpostavit-
vijo načrtovane mreže zunanjih defi-
brilatorjev AED. Decembra so v naši 
občini namestili 6 novih defibrilator-
jev na javne objekte in v planinska 
domova. Nekoliko pred tem so loka-
lni podjetniki v Turju samoiniciativno 

zbrali denar za defibrilator, ki so ga 
namestili na objekt Krajevne skupno-
sti Turje.

Defibrilator ali AED je prenosna elek-
tronska naprava, ki samodejno zaz-
na motnjo srčnega ritma. Njegova 

uporaba je zelo prepros-
ta, saj je namenjen tako 
medicinskemu osebju kot 
laikom. Defibrilacija pome-
ni dovajanje električnega 

toka srčni mišici skozi prsno steno z 
namenom, da prekinemo srčni zastoj. 

Defibrilatorji v hrastniški občini so 
nameščeni:

na objektu KS Turje
pri vhodu za igralce v Dolanko, ki pokriva šolo 
na Dolu, Dolanko in Center Dola,

pri spodnjem vhodu v Športno dvorano v 
Hrastniku za šolo, športno dvorano, zunanja 
igrišča in območje Novega Loga,

vhodu v Delavski dom Hrastnik za center 
Hrastnika,

večnamenskem domu v Podkraju za Center 
vodnih športov in naselje Podkraj ter

v Planinskem domu Kal in

v Planinskem domu Gore.

Usposabljanje za pravilno uporabo 
defibrilatorja pri temeljnih postopkih 
oživljanja so že opravili zaposleni oz. 
člani športnih in drugih organizacij, 
ki delujejo v objektih, na katerih so 
nameščeni defibrilatorji. Načrtujejo 
se tudi dodatna usposabljanje za vse 
zainteresirane občane.

V prvi polovici letošnjega leta bo 
nabavljenih še 8 defibrilatorjev, ki 

bodo na predlog izvajalca nujne 
medicinske pomoči, to je Zdravstve- 
nega doma Hrastnik, nameščeni še 
na naslednjih lokacijah:

Dom KS Kovk | Zadružni dom v Čečah |  
Gasilski dom na Dolu | Dom KS Krnice- Šav-
na Peč | Gasilski dom Prapretno | Gasilski 
dom Marno | Koča na Kopitniku | za PGD 
Hrastnik mesto prenosni defibrilator, ki ga 
ekipa vzame s seboj na intervencijo



NOVICE

DOBRA VOLJA JE NAJBOLJA

Za ženske, vključene v projekt Starejši 
za starejše v Hrastniku, se je v sredo, 
23. marca, dan začel z dobro voljo, saj 
smo zanje v knjižnici Antona Sovreta 
že tradicionalno pripravili program, s 
katerim počastimo mednarodni dan 
žena, materinski dan in prihod pom-

ladi. Nasmeh na 
lica so s petjem in 
prisrčnostjo prikli-
cali že najmlajši iz 

vrtca Sonček, glasno smo zaploskali 
trobentaču Marku in harmonikarju 
Domnu, učencema glasbene šole, 
z veseljem prisluhnili recitatorjem: 
Sari, Brini, Juretu in Rosani, učen-
cem hrastniške osnovne šole, se 

ob Matejevem 
žametnem gla-
su raznežili ob 
Pavčkovi Uspa-
vanki in glasno 
nasmejali ob, 
po knapovsko 
prebrani, pri-
povedi Vašha-
va.

Tudi tokrat 
je vse zbrane 
p o z d r a v i l , 
zaželel zdravja, 
dobre volje in 
voščil za oba 
praznika župan 

Miran Jerič, ki je ob koncu prireditve z 
nami tudi zapel. Na kratko sta zbrane 
pozdravila še predsednik DU, Fran-
jo Krsnik, in predsednik medobčin-
ske zveze društev upokojencev, Jani 
Hočevar. Že tradicionalno so bili z 
nami pevci moškega pevskega zbora 
Svoboda I. in večina navzočih je več 
ali manj glasno prepevala z njimi, saj 
so izbrali take, ki jih znamo vsi. Največ 
smeha sta poželi humoristki Joca in 
Mira, ki sta se predstavili s skečem 
Potujoča lekarna.com.

Da je prireditev uspela, se moramo 
zahvaliti Andreji Peterlin, pod vodst-
vom katere so nastali krasni papirnati 
labodi, ki so jih poleg rdečega nagel-
jna prejele vse udeleženke, vsem 
nastopajočim, županu, ki že vsa leta 
podpira naš projekt, in seveda naši 
knjižnjici, kjer nas vedno lepo spre-
jmejo. Kaj pa je najbolj pomembno? 
To, da smo bili na koncu vsi zadovol-
jni, dobre volje in srečni.

Joži Umek
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OBISK V DOMU STAREJŠIH HRASTNIK

Marec je moj mesec, zato sem še 
toliko srečnejša, če lahko skupaj z 
vodstvom društva invalidov razve-
selimo svoje članice, ki so nastanjene 
v domovih starejših. 17. marca smo 
tako Rajko, Gusti, Slavi in jaz obiskali 
članice Društva invalidov Hrastnik (DI 
Hrastnik), nastanjene v Domu stare-
jših Hrastnik.

Prijazen je bil že pozdrav receptorke, 
že kar domače pa je prijetno srečan-
je z vodjo socialne službe Doma 
starejših Hrastnik Jasno Rižner Kosm 
ter srečanje z direktorjem Dragom 
Kopušarjem. Naša glavna pozornost 
je bila namenjena našim članicam, ki 
so nas pričakale ob lepo pogrnjeni 
in z dobrotami ozaljšani mizi, dobre 
volje in z nasmeški na obrazih. Takoj 
smo se prijetno zaklepetali, nasme-
jali, nazdravili ženskim praznikom, 
se malo poslikali in že je zadišalo po 
kosilu. Poslovili smo se, predstavniki 
društva pa smo obiskali še težke in-

validke, ki zaradi zdravstvenega stanja 
ne morejo zapustiti sobe in postelje. 
V njihovih pogledih, gibih in besedah 
smo kaj hitro zaznali, da se veselijo 
vsakega dne posebej in so hvaležne 
za še tako majhne pozornosti in pri-
jazne besede.

To naj bo tudi naše sporočilo vsem, 
ki kdaj obupujemo, se zapiramo vase 
in smo nesrečni … Pojdimo med lju-
di, naredimo kdaj kakšno dobro delo, 
gesto, podarimo nasmeh in objem 
sorodniku, sokrajanu, znancu, pri-
jatelju ali pa neznancu in s tem sebi 
in drugim polepšajmo dan.
 

Jerica Laznik
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TRADICIONALNI KONCERT IZ SRCA V SRCE17. marca je v Športni dvora-
ni Hrastnik potekal že tradi-
cionalni dobrodelni koncert 
Rdečega križa na katerem so 
številni slovenski glasbeniki pomagali 
pri zbiranju sredstev za vse tiste, ki 
so potrebni pomoči. Povabilu so se 
odzvali Alpski kvintet, Fossily band, 
Veseli Begunjčani, Ognjeni muzikanti, 
Ansambel Murn in Kumske punce ter 
pričarali prijeten večer. 

Zbrane je nagovorila Belinda Ladi-
ha, predsednica RKS-OZ Hrastnik, 

ki je bila še posebej vesela, da so z 
nakupom vstopnice pomagali tudi 
tisti, ki se prav tako spopadajo z 
mnogimi tegobami današnjega časa 
in tudi njim ni lahko. Izpostavila je 
najbolj ranljivo skupino: “To so otro-
ci, ki bi morali imeti svetlejšo prihod-
nost kot se jim kaže. Njihovi starši se 
odpovedujejo mnogim stvarem, da bi 
jim omogočili srečno otroštvo – toda 
kako naj bo otrok srečen, če vidi svoje 

starše, ki pred njim skrivajo solze, saj 
ne vedo, kako bodo preživeli od prve-
ga do zadnjega dne v mesecu. Otroci 
to čutijo in vedo, da ni vse tako kot 
bi moralo biti. In kako ne razumeti 
starostnikov, ki so ostali brez svojih 
bližnjih, da so v veliki čustveni stis-
ki ter da ne vedo, kako se rešiti iz te 
stiske. Tudi oni potrebujejo našo po-
zornost, našo skrb in toplo besedo. 
Zdi se mi, da pozabljamo, da bomo 
tudi mi enkrat v njihovih letih in bomo 
morda v podobnih stiskah, kot so oni 
danes.« 

Ob koncu se je Belinda Ladiha v 
svojem imenu, v imenu vseh, ki jim 
bodo zbrana sredstva namenjena in 
v imenu župana Občine Hrastnik Mi-
rana Jeriča, ki je bil soorganizator do-
brodelnega koncerta, zahvalila vsem 
glasbenikom, sponzorjem in prosto-
voljcem, ki so pri organizaciji priskočili 
na pomoč.

JM

ZAKONCA BOMBEK - SKUPAJ ŽE 60 LET

V Hrastniku sta na predbožični dan, 
v prazničnem vzdušju zaobljubo po 
šestdesetih letih skupnega življenja 
obnovila zakonca Amalija in Franc 
Bombek. V poročni sobi so se jima 
pridružili sorodniki, prijatelji in njuni 
priči ter sinova Franci in Aleš. Župan 
občine Hrastnik Miran Jerič je v svo-
jem nagovoru med drugim povedal: 
“Bodita ponosna, da sta znala živeti 
drug ob drugem celih 60 let. Da sta 
znala ohraniti medsebojno spošto-
vanje in razumevanje ter pripadnost 
drug drugemu«.

Franca je življenjska pot iz Spuhlje 
vodila v Hrastnik, kjer se je zanj priče-
lo novo poglavje v življenju. Svojo 
poklicno pot je pričel kot zidar, delo 
pa je nadaljeval v Rudniku Hrastnik, 
kjer je deloval kot rudarski inštruk-
tor in izučil številne rudarje v izjemne 
in pridne delavce. Zaradi talenta in 
umetniške žilice po fotografiranju, si 
z vztrajnostjo in požrtvovalnostjo že 

več kot 45 let prizadeva za razvoj in 
obstoj Fotokluba Hrastnik. Kljub 82 
letom je človek, ki je nenehno v giban-
ju, zato ima tudi v jeseni 
življenja številne hobije s 
katerimi si bogati življenje 
in notranji mir.

Amalija se je po končani 
osnovni šoli zaposlila v 
menzi kot kuharska po-
močnica. Prav tam je med 
njima preskočila iskrica 
ljubezni in pred šestdese-
timi leti sta svojo ljubezen 
tudi formalno potrdila. Z 
rojstvom Franca in nato 
še Bogomirja in Aleša je 
postala skrbna in ljubeča 
mati, odlična gospodinja, 
ki je vedno odgovorno 
skrbela za dom. 

Franc in Amalija sta se 
drug drugemu zahvalila 

za skupna leta, si ponovno izpove-
dala ljubezen in obljubila, da se ob 
naslednji okrogli obletnici ponovno 
srečamo. 

Rok Jenko
Foto: Simon Tanšek



LJUDJE KOT MI

Dogajanja, ki smo mu bili na sloven- 
sko-hrvaški in slovensko-avstrijski 
meji priča zadnjih šest mesecev, je, 
kot kaže za zdaj, konec. Tako imeno-
vana balkanska migracijska pot je tre-
nutno zaprta in od 6. marca v Sloveni-
jo po tej poti ni prišel niti en begunec 
oziroma migrant. 

Takih prizorov v našem okolju nismo 
bili vajeni. Slovenija je dobro razvita 
država, v kateri socialne razlike niso 
velike. Kljub gospodarski krizi, ki nas 
je precej prizadela, imamo še vedno 
dobro delujoč zdravstveni in socialni 
sistem. Zato so bile podobe množic 
beguncev in migrantov na naših me-
jah velik šok. Najprej za prebivalce 
obmejnih krajev, nato za institucije 
– čeprav se je država na prihode in-
tenzivno pripravljala že nekaj mese-
cev prej – na koncu pa tudi za večino 
prebivalcev Slovenije, ki so vse skupaj 
opazovali le prek medijev. V takih 
izrednih razmerah se ljudje odzove-
mo različno: nekateri s strahom, ne-
godovanjem, drugi pa tako, da pris-
kočijo na pomoč.

Ljudi dobre volje, ki so bili pripravlje-
ni pomagati, je bilo od prvega dneva 
množičnih prihodov beguncev in mi-
grantov ves čas ogromno. Ne samo 
policisti, pripadniki civilne zaščite, 
gasilci, zdravstveno osebje, občinski 
uradniki, državni uslužbenci, ampak 
tudi številni prostovoljci, ki so prek 
humanitarnih in nevladnih organi-
zacij nesebično priskočili na pomoč, 
so držali v svojih vajetih sistem, vz-
postavljen za popolnoma drugačno 
obliko delovanja v času naravnih in 
drugih nesreč. 

V Slovenijo je od 1. januarja  do 
11. marca 2016 vstopilo 99.187 mi-
grantov. Od 16. oktobra 2015 do 
11. marca 2016 pa je tako vstopi-
lo 477.791 migrantov. Večina med 
njimi naše države sploh ni poznala, 
ampak so želeli le nadaljevati svo-
jo pot do Avstrije ali Nemčije, ki jim 
predstavljata prostor miru in blago- 
stanja, v katerem si bodo ponovno la-
hko zgradili življenje, kot so ga poznali 
pred vojno, dobili zaposlitev, ki jim bo 
omogočila, da bodo živeli od lastnega 

dela, in jim povrnila osebno dostojan-
stvo. 

Ali je vse res? 

Toda, kdo so oni? Skoraj petsto tisoč 
ljudi – oseb, posameznikov z imenom 
in priimkom ter vsak s svojo življenj- 
sko zgodbo – je prečkalo našo drža-
vo, o njih pa vemo le malo. Največ je 
mitov in stereotipov, ki se hranijo na 
našem neznanju in nepoznavanju ter 
podžigajo strahove, ki so razumljivo 
prisotni. Ali je »normalno«, da člove-
ka prežema strah, če skozi njegovo 
vas noč in dan hodi tisoče neznanih, 
na pogled drugačnih, izmučenih lju-
di? Seveda je. Ali če na televiziji dan 
za dnem videva podobe ljudi, ki se 
v upanju na rešitev in topel sprejem 
v Evropi vkrcavajo na premajhne 
čolne? In če ga prestrašijo podatki o 
milijonih ljudi, ki naj bi še čakali nekje 
v ozadju na trenutek, ko bodo lahko 
krenili proti Evropi? Vsekakor. 

Lahko razumemo, da ta strah v nas 
zbudi nestrpnost? Lahko. Pomemb-
no pa je, da mu ne nasedemo. In da 
namesto tega raziščemo, česa nas je 
sploh strah. So za naše nezadovol-
jstvo in strah res »krivi« begunci in 
migranti, tj. tisti ljudje, ki brez vsega 
pridejo do slovenske meje in nemo 
prosijo »spustite nas naprej«?

V medijih in javnem prostoru lahko 
zasledimo veliko trditev, ki utrjujejo 
in potrjujejo te naše 
strahove. Toda, ali 
dejansko držijo?

Eden takšnih zelo 
razširjenih mitov, 
ki krožijo v javnosti 
in medijih, je, da so 
zaradi njih prikra-
jšani prebivalci Slo-
venije, ki prav tako 
potrebujejo pomoč: 
»Tujci prihajajo na 
naša ozemlja zato, 
ker imajo z urejen-
im statusom begun-
ca dostop do zelo 
pomembnih social-
nih prejemkov.« 
To seveda ne drži. 

Oskrba, ki jo je 
Slovenija po med- 

narodnih konvencijah dolžna nuditi 
beguncem in migrantom, res pred-
stavlja strošek za državo, vendar je ob 
tem treba poudariti, da je financirana 
iz povsem drugih virov kot na primer 
socialni prejemki prebivalcev Sloveni-
je. Večino sredstev za obvladovanje 
migracij dobi država iz Evropske uni-
je. V Sloveniji redki zaprosijo za azil, 
toda če to vendarle storijo, so v času 
obravnavanja prošnje nastanjeni v 
azilnem domu, med čakanjem na 
končno odločitev pa imajo pravico do 
prostega gibanja po državi, do nujne-
ga zdravljenja in žepnine, ki trenutno 
znaša 18 evrov mesečno. 

Kot mit lahko označimo tudi trditev, 
da ljudje v stiski ogrožajo našo iden-
titeto: »Aktualni valovi priseljevanja 
prinašajo nepovratne spremembe 
v evropski kulturi in slabijo občutek 
identitete. Evropska identiteta se bo 
s temi valovi priseljencev za vedno 
spremenila.«

Svoje nacionalne identitete se pogos-
to zavemo šele, ko nas nanjo opozori 
nek zunanji dejavnik, denimo, zmaga 
Petra Prevca ali prihod tisočih prisel-
jencev, katerih kulturna in nacionalna 
identiteta je popolnoma drugačna od 
naše. Mit, da nas njihova prisotnost 
v Evropi ogroža, da bo zaradi tega 
podoba evropske družbe spremen-
jena, je verjetno dolgoročno najbolj 
škodljiv, saj je kultura skupaj z gos-
podarstvom, družbeno sfero in okol-
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jem steber razvoja vsake družbe ter 
vključuje najgloblji in najabstraktnejši 
vidik vsakega posameznika. 

Prepogosto pozabimo, da evrops-
ka kultura ni statična, stoletja ne-
spremenjena, zamrznjena v času. 
Nasprotno: nenehno, od obdobja 
stare Grčije, se spreminja v času in 
prostoru. Še več, evropsko kulturo so 
pomembno zaznamovali ravno stiki z 
drugimi kulturami. Te so medsebojno 
vplivale ena na drugo in se bogatile 
s prehajanjem posameznikov čez 
meje. Ravno Arabci so v srednjem 
veku pogosto »imeli« vlogo posred-
nikov med izumitelji (Indijci, Kitajci) in 
evropskimi družbami. 

In ne nazadnje, zgodovina, slovenska 
ali svetovna, dokazuje, da so bile mi-
gracije vedno del človeške civilizacije 
in so še kako znane tudi nam, Sloven-
cem. Ne glede na to, ali so (bile) 
povezane s strategijami soočanja ali 
preživetja (kot aktualne), sprožene z 
osvajanji ali rezultat človeške rado- 
vednosti, so bile migracije vedno del 
človeške narave. Priseljevanje bo tudi 
v prihodnje pomemben dejavnik din-

amičnega razvoja kultur. Prav spod-
bujanje raznolikosti in večkulturnosti 
je tisti dejavnik, ki lahko izboljša našo 
družbeno povezanost. 

Ko podobe v medijih ali govorice v 
družbi sprožajo občutke strahu in 
negotovosti, je priložnost, da se us-
tavimo in si rečemo – samo ljudje so. 
Moški, ženske, starci, otroci – samo 
ljudje, ki gredo za boljšim življenjem. 

Integracija

Slovenska vlada je že sprejela načrt, 
da bo v skladu z dogovorom na ev-
ropski ravni iz Italije in Grčije pre-
mestila 567 oseb (ali iz druge 
države članice, ki bi bila izpostavl-
jena hudemu pritisku na nacional-
ni migracijski in azilni sistem) ter iz 
tretjih držav (tj. držav, ki niso član-
ice EU) trajno preselila 20 oseb. 
Končno število oseb bo verjetno več-
je, odvisno od trenutnih migracijskih 
razmer in končnega dogovora o šte-
vilu premeščenih oseb.

Prva skupina naj bi bila v Slovenijo 
premeščena v aprilu.

Da se bodo vsi ti ljudje pri nas počutili 
dobro, tj. neogroženo in ne kot vsil-
jivci, je izjemno pomembno, kako jih 
bomo sprejeli ob prihodu in kako 
bo potekalo njihovo nadaljnje vkl-
jučevanje. Pri tem pa se je treba zave-
dati, da uspešna integracija ni samo 
odgovornost priseljencev, ampak se 
mora prilagoditi tudi družba sama. 
Družba, torej, država, državne insti-
tucije, in tudi mi, prebivalci slovenskih 
mest in vasi, jih moramo pri tem 
spodbujati, jim olajšati vključevanje v 
izobraževalne in delovne procese ter 
omogočiti njihovo udeležbo v politič-
nem in medijskem prostoru.

Svojo vlogo pa lahko odigra prav vsak 
od nas. Tako, da ne spodbuja nestrp-
nosti do drugačnih in drugače mis-
lečih. Tako, da opozarja na sovražni 
govor. Tako, da se poskuša vživeti v 
njihov položaj, ravna humanitarno in 
solidarno ter jih sprejme v svoje okol-
je. 

Urad Vlade RS za komuniciranje
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HRASTNIŠKI BORCI NA POHORSKI SLOVESNOSTIV soboto, 9. jan-
uarja 2016, se 
je 27 članov ZB 
NOB Hrastnik 
udeležilo slovesnosti ob 73. letni-
ci padca Pohorskega bataljona na 
Osankarici. 

Člani Združenja borcev za vrednote 
NOB Hrastnik redno hodijo na pro-
slavo predvsem zaradi hrastniškega 
rojaka in narodnega heroja, Jožeta 
Meniha Rajka. Letošnja slavnostna 
govornica Andreja Katič, ministrica 
za obrambo, je med drugim opo-
zorila tudi na to, da je osvobodilni 
partizanski boj potrebno spoštova-
ti in njegovo izročilo prenašati na 
mlajše generacije. Slovesnost ob 73. 
obletnici poslednjega boja Pohorske-
ga bataljona pri Treh žebljih, se je 
udeležila tudi hrastniška Revirska 
spominska četa, ki jo sestavljajo štirje 
člani in sodelujejo na vseh podobnih 
slovesnostih in srečanjih, prvič pa so 
se predstavili s svojo zastavo. 

Foto: arhiv ZB NOB
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SANDI ČEŠKO: NAJPOMEMBNEJŠA JE ZDRAVA KMEČKA PAMET

Zasavsko društvo seniorjev manager-
jev in strokovnjakov je v sodelovanju 
z mladinskimi centri iz Hrastnika, Tr-
bovelj in Zagorja, organiziralo pogov-
orni večer z ustanoviteljem globalne-
ga podjetja Studio Moderna Sandijem 
Češkom z Izlak. Osrednji poudarek 
večera je bil na Zasavju in Zasavcih, 
kakšne priložnosti nam ponuja leto 
2016, kako popraviti gospodarsko 
sliko in izboljšati kakovost življenja v 
tej regiji. 

Češko je povedal, da rešitev vidi v 
izobraževanju. ‘’Če si na tleh, se učiš, 
iščeš in tako napreduješ. Najlažje je v 
življenju iskati izgovore za neuspeh, 

težje pa je pomanjkljivost spremeniti 
v prednost,’’ še doda. In čemu pripi-
suje svoj uspeh? Pravi, da vedno išče 
nekaj novega, motivacijo pa najde v 
tem, da si boljši kot drugi. Še danes 
se drži očetovih navodil, da je vsako 
delo častno, da je potrebno razmišl-
jati z zdravo kmečko logiko in priznati 
napake, saj se na njih učimo. 

Opozoril je tudi na spremenjene čase 
in vrednote, s čimer se pojavlja tudi 
spremenjena potrošnja. Vsega je 
več kot porabimo, zato se spreminja 
koncept trgovin in prodaje. Potrošni-
ki postajajo družbeno bolj odgovor-
ni in so pri nakupih bolj pozorni, od 

koga kupujejo in kaj. Po njegovem 
mnenju bodo preživeli le tisti, ki bodo 
znali v poslovnost vgraditi socialno 
in ekološko noto. In kaj izkušeni pod-
jetnik svetuje najmlajšim? ‘’Naj bodo 
ponosni na svojo državo. ‘’Naj ne 
razmišljajo o svoji majhnosti, kot gov-
orijo mnogi odrasli.’’ 

Češko je bil nad srečanjem v MCT 
navdušen, saj je mnenja, da se lahko 
Slovenija reši težav le, če prisluhne-
mo drug drugemu in skupaj iščemo 
rešitve. 

Fanči Moljk

POHOD NA STRELOVEC 1763 M

Program izletov PD Hrastnik 
je bil v januarju 2016 še v nas-
tajanju, člane pa so že srbele 
noge. Odpravili so se na Stre-
lovec, hrib, ki leži na grebenu 
med Logarsko dolino in Ro-
banovin kotom, nadaljevanje 
grebena pa poteka preko vrhov 
Ute, Travnika in Krofičke, vse do 

Ojstrice. Pot na Strelovec pote-
ka pretežno po gozdu, na vrhu 
pa se odpre prečudovit pogled 
vse do Avstrije. 

A. Zupančič  
Foto: Vojko Zupančič

BRIGADIRJI ZASAVJA PROSLAVILI SVOJIH 5 LET DELOVANJA

20. januarja je v galeriji DD Hrastnik 
potekal občni zbor brigadirjev, kjer so 
pregledali opravljeno delo preteklega 
leta in sprejeli plan dela za leto 2016. 
Bilo je še posebej svečano, saj so pro-
slavili 5. obletnico ustanovitve kluba. 
Brigadirji so ponosni na svoj dopri-
nos pri izgradnji avtocest, železnic, 
mostov, obnovi porušenih mest po 
potresu, pri napeljavi vodovoda, saj 

so bili vedno tam, kjer so potrebovali 
pridne roke in mladostno zagnanost, 
sadovi tega dela pa stojijo še danes. 

Zbora se je udeležilo 35 članov in 
predstavniki brigadirjev iz Ljubljane, 
Velenja, Ptuja, Škofje Loke in Laške-
ga. S prisotnostjo sta jih počastila 
in pozdravila tudi podžupan občine 
Hrastnik Vinko Žagar in županja 
občine Trbovlje Jasna Gabrič.
 

Emi Šibila

VESNA GODINA GOSTOVALA V KNJIŽNICI ANTONA SOVRETA

4. februarja  je v Knjižnici Antona 
Sovreta gostovala dr. Vesna Godina, 
socialna in kulturna antropologinja, 
ki je predstavila svojo zadnjo knjigo 
Zablode postsocializma.

Simpatično Mariborčanko so števil-
ni obiskovalci spoznali kot zgovorno, 
duhovito in optimistično gospo, kar 
pa ne moremo trditi za njena dolgo-
letna raziskovanja oziroma spoznanja 
o naši družbi, do katere je zelo kritič-
na, njene napovedi pa črnoglede. 
Material za knjigo je zbirala več let, 
takoj na začetku pa je zapisala glavno 
ugotovitev, da je slovenska tranzicija 
je v teh dvajsetih letih doživela fiasko. 
V naslednjih poglavjih razloži, kako 
živimo Slovenci z glavo v preteklosti. 
Navaja nekaj ključnih antropoloških 
študij postsocializma in kako Sloveni-
ja izpolnjuje vseh sedem kriterijev, 

ki veljajo v kulturni in socialni antro-
pologiji za kolonije. 

Obiskovalci so Vesno Godino zadržali 
še po predavanju in ji zastavljali do-
datna vprašanja. Ogledala si je tudi 

razstavljene čipke zasavskega društ-
va Srčevke, ki se že pripravljajo na 17. 
svetovni klekljarski kongres v Sloveniji 
v mesecu juniju. 

Fanči Moljk

OBČNI ZBOR HRASTNIŠKIH SADJARJEV

3. marca so se na občnem zboru 
zbrali hrastniški sadjarji. Srečanje je 
bilo v Šavni peči, v prostorih tamka-
jšnje krajevne skupnosti, kjer si deli-
jo prostore skupaj s krajani Krnic. 
Vodstvo društva je predstavilo svoje 
delo in načrte za v bodoče. Občni 

zbor pa so izkoristili tudi za podelitev 
priznanj najboljšim posameznikom, ki 
so v lanski sezoni pripravili in dobro 
kletarili sadno vino, sok in kis.

Zlato priznanje za sadno vino so pre-
jeli: Roman Bizjak, Tadeja Novak, Jože 

Stritar, Uroš Durnik, Ivan in Andrej 
Podlogar. Za najboljši sok so preje-
li zlato priznanje: Tone Flis, Ivanka 
Rožej in Terezija Kovačič. Najboljši 
jabolčni kis pa imata Roman Bizjak in 
Albina Ocepek, ki sta prav tako preje-
la pisni zlati priznanji.

VPK

SEMENSKE BOMBE

Mladinski center Hrastnik 
je v sodelovanju z Zadru-
go vez v počitniškem ted-
nu, 16. februarja, organi-
ziral delavnico Semenskih 
bomb. Udeleženci so na-
jprej z zanimanjem pris-
luhnili zanimivim dejstvom 
o samooskrbi s hrano in 
ohranjanju domačih vrst, 
nato pa so izdelali semen-
ske bombe in priročno em-
balažo.

Semenske bombe ali se-
menske krogle predstavl-

jajo način 
setve pol-
jščin v 
gosti veg-

etaciji ali na težko dostop-
nih površinah. Semenske 
bombe sestavljajo, zemlja, 
kompost, glina in mešanica 
semen. Kroglice namočimo 
in nato odvržemo na želeno 
mesto ter opazujemo delo 
in moč narave ter semen. 
V Zadrugi vez skrbijo, da je 
semenski material sloven-
skega izvora in nehibridne 
narave, kar omogoča 
ohranjanje domačih vrst. 

JM



PASTI MLADOSTNIŠTVA

V sredo, 9. marca, se je v galeri-
ji delavskega doma v Hrastniku 
zbralo 27 osnovnošolcev, ki so 
se najbolje odrezali na občinskih 
otroških parlamentih, iz petih 
občin - Litije, Šmartnega, Trbovelj, 
Zagorja in Hrastnika. Debato z 
naslovom Pasti mladostništva je 
moderirala Mateja Jecl, parlamen- 
tarce pa so poslušali tudi pred-
stavniki občin, osnovnih šol in or-
ganizatorja letošnjega regijskega 
parlamenta – Občinske zveze pri-
jateljev mladine Hrastnik.

Zasavje bodo letos na nacionalnem 
otroškem parlamentu zastopali štir-
je mladi. »Mislim, da je otroški parla-
ment res koristen, saj lahko na njem 
res izrazimo svoje mnenje o temi, ki 
nam jo določijo in slišimo tudi zgodbe 
ljudi, ki so takšne stvari že pretrpeli in 
premagali,« je povedala hrastniška 
parlamentarka Nika Špajzer. Projekt 
se izvaja že od leta 1990 in pome-
ni eno od izvirnih oblik spodbujan-
ja otrok k izražanju lastnih mnenj o 
vprašanjih, ki jih po demokratičnem 
postopku izberejo sami. V programu 
sodelujejo ob podpori mentorjev in 
prostovoljcev učenci in dijaki iz večine 
slovenskih šol.

»Mislim, da so pasti mladostništva 
predvsem droge, alkohol, prijatelji, 
spletno nasilje,…  Poznamo pa tudi 
druge bolj prikrite kot so nizka samo- 
podoba, samopoškodovanje, ki jih 

marsikdaj ne 
opazimo. Vsak 
lahko zapade 
v te tegobe 
in mogoče to 
skriva v sebi, 
kar ni dobro, 
saj se lahko to 
le še stopnju-
je in pride do 
te točke, ko 
pomislijo na samomor. Vsako teža-
vo, vsako past bi lahko rešili, vendar 
se mora oseba, ki je padla v te pa-
sti, z reševanjem težav strinjati in v 
tem  sodelovati po svojih najboljših 
močeh,« je prepričana Nika.  

Med razpravo se je izkazalo, da ka-
jenje cigaret pri osnovnošolcih ni 
tako opazno kot zloraba alkohola, po 
katerem mladi precej pogosto pose-
gajo, še posebej na zabavah. Ena od 
ugotovitev je, da je alkohol precej 
laže dosegljiv kot ostale droge, saj ga 
imamo skoraj vsi doma, pa še cenejši 
je. Droge so težje dostopne in povz-
ročijo precej hujšo zasvojenost kot 
prej omenjene snovi, pa tudi učin-
ki na posameznika so bolj opazni 
(rdeče oči, …). Med zaključki so mladi 
izpostavili, da je ključna odločnost: 
“Četudi se vrstniki hvalijo z uporabo 
drog in alkohola in nas silijo s po-
skušnjo je treba reči odločen NE.” 

Mladi so veliko pozornosti namenili 
internetu, za katerega so prepričani, 
da je s pravilno in nadzorovano upo-

rabo lahko zelo koristen pri razisko-
vanju in učenju, kljub vsemu pa ima 
tudi ogromno negativnih vplivov na 
mlade. Izpostavljeni so bili predvsem 
lažni profili na medmrežju. Ti ve-
likokrat vodijo v internetno pedofilijo, 
kateri nasedajo čedalje mlajši upo-
rabniki, predvsem dekleta. Razpravl-
jalci so se zavedali, da je pomembno, 
da so objave na spletu dostojne, saj 
smo lahko zaradi neprimernih ob-
jav deležni zbadanja, posmeha in 
nenazadnje, čez nekaj let recimo, 
prikrajšani tudi za službo. V najhujših 
primerih med mladimi zaradi javne 
izpostavljenosti in nesprejemanja 
prihaja celo do samopoškodb in niz-
ke samopodobe, posledično pa tudi 
do samomorov. Tu je pomemben 
tudi vpliv vrstnikov in staršev, ki pri 
problematiki mladine igrajo še pose-
bej pomembno vlogo. Noben starš si 
ne želi izgubiti svojega otroka, zato 
so mladi dali vedeti tudi staršem in 
odraslim nasploh, naj se več pogov-
arjajo z otroki in jim nudijo pomoč in 
podporo. 

       Kaja Mejač
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»NISEM MUHA ENODNEVNICA«
SIMON TANŠEK, PREJEMNIK PRIZNANJA ZASAVC LETA 2015

Na podelitvi priznanja Zasavc leta, ki 
je tokrat 29. marca potekala v hrast-
niškem delavskem domu, je tokrat 
visoko priznanje domov odnesel – 
Hrastničan. Simon Tanšek. Umetnik. 
Direktor filmske fotografije. Fotograf. 
Izjemen posameznik. 

Videti je, da je Hrastnik mesto zma-
govalcev. Prvi naslov Zasavc leta sta 
domov odnesla Andrej Orožen (po 
rodu Hrastničan) in Jure Knez, druge-
ga Andrej Božič, ki sicer ni iz Zasavja, 
vodi pa največje hrastniško podjetje 
in tokrat Simon Tanšek. 

Ko sva se s Simonom nazadnje pogo-
varjala za intervju v Hrastovem listu 
(december 2015), je dejal, da je naj- 
večja nagrada pozitiven odziv pub-
like ob gledanju ‘’njegovih’’ filmov, 
nadaljevank in drugih stvaritev. Kako 
visoko na lestvici pomembnosti pa je 
nagrada v njegovem lokalnem okolju, 
imenovana Zasavc leta 2015? 

Simon Tanšek: 
»Zelo visoko. To 
je priznanje, ki 
izhaja iz domače-
ga okolja in ki ni 
od filmske stroke. 
Torej ni strokovna 
nagrada. V aka- 
demiji so zbrani 
ljudje različnih 
profilov, strok in 
osebnih mnenj, 
zato si priznanje 
tako eminentnih 
p o s a m e z n i k o m 
seveda štejem v 
čast.«  

Po dveh gospo-
darstvenikih je 
priznanje romalo v 
roke umetniku. Se 
ti zdi, da je tokrat-
no priznanje hkrati 
tudi poklon kulturi 
in umetnosti?
 
Simon Tanšek: 
» A b s o l u t n o . 

Umetniki vedno veljamo za, kako 
naj rečem, nebodigatreba v druž-
bi. Kar precej ljudi o nas meni, da 
težimo in zapravljamo denar. Kar 
seveda ni res. Razumem, da so 
časi  takšni, da so delovna mes-
ta in plače zelo pomembni. Toda 
dolgoročno je kultura izjemno 
pomembna za razvoj naroda. Zato 
nagrado jemljem tudi kot poklon 
kulturi. In vsem kulturnikom.« 

Simon bi, če bi izbiral samo on, letos 
priznanje namenil kolesarju Primožu 
Rogliču. Športniku, ki suče pedala 
in je uspeh odvisen večinoma samo 
od njega. Pri ekipnem delu, pravi, 
se zasluge vedno malo porazdelijo. 
Osebno pa bi nagrado posvetil Mila-
nu. Staremu očetu, ki je v veliki meri 
zaslužen za Simonovo umetniško pot 
in mu je bil vseskozi velik vzornik, na-
vdih ter opora. 

Tisti, ki Simona spremljamo že prak-
tično vso njegovo karierno in ustvar-

jalno pot, vemo, da uspeh ni prišel 
čez noč ter da je resnično človek z ve-
liko začetnico. Kljub izjemnemu talen-
tu ostaja skromen, prijazen, spoštljiv 
in preprost. Verjamemo, da so poleg 
nespornega talenta in umetniškega 
opusa to prepoznali tudi člani aka-
demije Zasavc leta. Za kaj pa Simon 
meni, da si priznanje najbolj zasluži?
 
Simon Tanšek: »Morda zato, ker 
je moje ustvarjanje neka konstan-
ta. Verjetno niso gledali samo na 
lansko leto. Od leta 1999 sem pris-
oten v umetniški kulturi, vsako 
leto sodelujem pri kakšnem pro-
jektu -  filmu, nanizanki, reklam-
ah… Nisem muha enodnevnica 
(smeh).« 

Iskrene čestitke, Simon, od vseh 
občank in občanov Hrastnika!

Mojca Lavrič
Foto: Branko Klančar

KMEČKA TRŽNICA IN OTROŠKA DELAVNICA 

V soboto, 30. januarja so v KS Steklar-
na gostili prvo kmečko tržnico v tem 
letu. Tako kot v preteklem letu, na-
daljujejo z organiziranjem proda-
je lokalno pridelane hrane. Pred 
Večnamenskim družbenim objektom 
so lokalne kmetije obložile stojnice 
s kruhom iz krušne peči, domačimi 
mesninami in drugimi živili domače 
pridelave.

Dogajanje je popestrila otroš-
ka kreativna delavnica izdelovanja 
pustnih mask, ki so jo pripravili v 
sodelovanju z Občinsko zvezo pri-
jateljev mladine Hrastnik. Pri izvedbi 
delavnice je sodelovala tudi Steklar-
na Hrastnik, ki je ustvarjalni atelje 
prekrila z zaščitnimi folijami in mlade 
umetnike, pred razposajenimi barva-
mi, odela v zaščitne halje. Delavnice 

se je udeležilo 16 otrok, ki 
so skupaj s starši ustvarjali 
pisane pustne maske.

Nina Pečnik



KMETIJSKA MEHANIZACIJA IN SUBVENCIJE V LETOŠNJEM LETU

Kmetijska svetovalna služba iz Za-
gorja je organizirala predavanji o 
mehanizaciji, primerni za hribovske 
kmetije, o njeni varni in davčno legal-
ni uporabi in o kmetijskih subvencijah 
za letošnje leto. Predavanje je bilo 23. 
februarja v kinodvorani na Dolu pri 
Hrastniku. 

V prvem delu je mag. Marjan Do-
lenšek zbranim predstavil kmetijsko 
mehanizacijo, primerno za hribovske 
kmetije. Med drugim je spregovoril o 
varnosti pri delu. Dejal je: »Slovenski 
gozdovi niso le naše največje zele-
no bogastvo, ampak tudi pobiralci 
krvavega davka.« Glede zagotavljanja 

varnosti in zdravja pri delu ločimo tri 
skupine kmetij: kmete kot deloda-
jalce, samozaposlene kmete in ostale, 
ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnost-
jo nepoklicno. Obstojajo kmetije, ki 
imajo zaposlene delavce in imajo sta-
tus klasičnega delodajalca. Obvezno-
sti teh kmetij v zvezi z zagotovitvijo 
varnega dela delavcev so enake, kot 
obveznosti pravnih oseb, ki opravlja-
jo kmetijsko dejanost. Samozaposle- 
nim osebam zakon o varnosti olajšu-
je izvajanje določil zakona, kajti ne 
potrebujejo dokazil o usposabljanju, 
zdravstvenih pregledov in pregledov 
delovne opreme.

Terenska svetovalka Janja Žagar pa je 
predstavila kmetijske subvencije za 
letošnje leto. Z izpolnjevanjem vlog 
bodo pričeli 1. marca, kmetje pa jih 
morajo vložiti do 8. maja. Podrobno je 
obrazložila neposredna plačila, proiz-
vodno vezana plačila, zeleno kom-
ponento, subvencioniranje ukrepov 
kmetijsko okoljskih podnebnih plačil, 
ki so se začeli uveljavljati lansko leto 
in veljajo do leta 2020. Zbrane pa je 
seznanila tudi z razpisi iz Programa 
razvoja podeželja. 

Vojka Povše Krasnik
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KULTURNI DAN DI HRASTNIK

9. februarja so se članice in 
člani DI Hrastnik ter drugi 
gostje zbrali v Galeriji Delavs-
kega doma Hrastnik, kjer so 
obeležili kulturni praznik. 
Večer je povezovala Mihae-
la Deželak, članica društva 
Vladka Ravnikar pa je obis-
kovalce s svojimi čudovitimi 
pesmimi popeljala skozi 
svoje življenje. Med drugimi 
je predstavila tudi svojo pe-
sem Polje spominov in res 
so lahko ponosni, da imajo v 

svojih vrstah tako nadarjeno 
pesnico. 

Srečanje ob slovenskem 
kulturnem prazniku sta po- 
pestrila tudi Nika Špajzar, 
mlada kantavtorica, ki nas 
je s pesmimi in svojo kitaro 
popeljala v Vrbo, ter Andrej 
Bantan, virtuoz na harmon-
iki.

Jana Perpar

LETNI ZBOR OBČINSKEGA ZDRUŽENJA 
SLOVENSKIH ČASTNIKOV 

Občinsko združenje slovenskih 
častnikov Hrastnik (OZSČ) je imelo 
redni letni zbor članov v sredo 10. 
februarja 2016 v dvorani Mladins-
kega centra Hrastnik. Udeležilo se 
ga je 43 članov ter številni pova-
bljeni gostje, med drugim tudi pred-
sednik Zveze slovenskih častnikov, 
general major Alojz Šteiner.  

Za doseganje ciljev Letnega programa 
bodo v letu 2016 organizirali števil-
na strokovna predavanja, urejanja z 
orožjem, tekmovanja, udeleževali pa 
se bodo tudi aktivnosti, ki jih organi-

zirajo druga častniška združenja in 
domoljubna društva. 

Na zaključku zbora članov  je major 
Šteiner podelil priznanja ZSČ najmarl-
jivejšim in najbolj dejavnim članom 
združenja. Pisna priznanja so prejeli: 
nadporočnik Bogdan Kovčan,major 
Gregor Hafner, stotnik Janez Korit-
nik, desetnik Srečko Kreže,višji vodnik 

Vladimir Mrak, stotnik Igor Pogačnik, 
višji vodnik Ivan Zore st. in višji vodnik 
Andrej Mlinar. Bronasto medaljo ZSČ 
sta prejela višji vodnik Rudolf Senčar 
in stotnik David Srebotnik, častni 
znak ZSČ za sodelovanje pa Prosto-
voljno gasilsko društvo Čeče. 

David Srebotnik in Jani Zore

Na letni skupščini 
Zveza slovenskih 
častnikov, ki je po-
tekala  5. marca na 
Igu, je Jože Zorčič 
iz OZSČ Hrast-
nik prejel najviš-
je priznanje ZSČ 
»Kipec generala 
Ivana Dolničarja« 
za izjemne dosežke 

in življenjsko delo. 
Majorju Zorčiču, 
kot najstarejšemu 
dobitniku priznanj, 
je pripadla tudi 
čast, da se je zah-
valil v imenu vseh 
dobitnikov priznanj

NA DOLU SO SE MNOŽIČNO POSLOVILI OD PUSTA

Kljub mrazu se je 10. februarja na 
Dolu pri Hrastniku zbralo ogromno 
ljudi. Prišli so si pogledat pokop pu-
sta, tradicionalno prireditev, ki so jo 
lansko leto po dolgih letih na pobudo 
krajevne skupnosti Dol znova obudile 
številne organizacije in društva. 

Povorka je krenila iz prostora bližnje 
zgradbe KS Dol, kjer je Pust ležal, nato 
pa so ga peljali na zborno mesto, kjer 
so se od njega poslovili. Že med po-
tjo so se srečali z begunci, ki so prišli 
iz nasprotne strani in hoteli prečkati 
bodečo žico, policija in vojska pa sta 
jim to preprečila. Člani RK in prosto-
voljci so jih lepo oskrbeli, legitimirali 
in celo vrteli sirsko glasbo, ker pa so 
se takoj vključili na naše okolje, so bili 
v nadaljnjih korakih deležni že Modri-
janov. Organizatorji so se posvetili 
tudi aktualnim dogodkom, na katere 
je opozarjal komentator Jože. Pohvalil 
je našo vlado in predsedstvo, ki so 
se pomešali med žalujoče in se na 

koncu prijazno odzvali željam posa-
meznikov za t.i. selfije. Župnik je pre-
bral pretresljiv govor, ki je ganil šte-
vilne žalujoče. Jože Pust se je zadnje 
dni ubadal z davčnimi blagajnami, kar 
ga je dokončno pokopalo. Žalujoče 
je ganil predvsem njegov potomec 
v vozičku, saj ga bo moral nekdo 
posvojiti in zanj poskrbeti. Za otroka 
gre, vendar. 

Sedmina je 
bila v dolski 
k i n o d v o r a n i , 
udeležila pa se 

jo je tudi ekipa iz Radeč, ki je že lani 
Dolanom izdatno pomaga pri obudit-
vi zahtevnega projekta. Organizator-
ji so že kovali načrte za prihodnost, 
saj bodo poskušali pridobiti še dru-
ga dolska in hrastniška društva, da 
pristopijo k sodelovanju, letošnjim 
udeležencem in sponzorjem pa so se 
iskreno zahvalili. 

Fanči Moljk

PRIKAZ REZI SADNEGA DREVJA

Na Matijevo, 24. februarja, je bilo v 
prostorih krajevne skupnosti Mar-
no predavanje o rezi sadnega drev-
ja. Zbrane udeležence, 25 jih je bilo, 
med njimi največ moških, je pozdravi-
la Ivanka Rožej, ki vodi hrastniško sad-
jarsko društvo. O rezi sadnega drevja 
je predavala Alenka Caf, specialistka 
za sadjarstvo, priznana strokovnjak-
inja s Kmetijsko gozdarskega zavoda 
Ljubljana. Poudarila je pomen gno-
jenja in obdelave tal, podrobno prika-
zala rez dreves in obolenja, s katerimi 

se srečujejo pridelovalci 
intenzivnih in travniških 
sadovnjakov. 

Praktični prikaz obrezo-
vanja je bil v sadovn-
jaku Marka in Anice 
Draksler, v Črdencu na 
Dolu pri Hrastniku.  Prav Drakslerjev 
Marko je bil med  pobudniki in usta-
novnimi člani sadjarskega društva in 
zato mu je bila želja, da bi bil letošnji 
prikaz rezi prav v njegovem sadovn-

jaku. Željo so mu uresničili, čeprav je 
onemogel in bolan, je njegova žena 
Anica poskrbela tudi za dobrote in 
ponudila  obiskovalcem doma  »na-
prešan« jabolčnik.

Vojka Povše Krasnik
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KAL ŽE VEČ KOT 20 LET BREZ PITNE VODE

V Občini Hrastnik se izvajajo mar-
sikatere posodobitve, žal pa še 
vedno obstajajo predeli, v katerih 
občani nimajo zagotovljenih niti 
najosnovnejših potreb - oskrbe s 
pitno vodo. Nekatere je občina v 
zadnjih nekaj letih že uredila, eno 
od bolj težavnih pa ostaja – Kal. 
Prebivalci se tu oskrbujejo z vodo 
iz zasebnega vodovodnega siste-
ma, kjer pa je voda oporečna. Na 
težavo nekateri opozarjajo že več 
kot dve desetletji, stvari pa naj bi 
se šele sedaj začele premikati. A 
potrebna sredstva za izgradnjo 
sistema bodo znašala več sto ti-
soč evrov. 

Domačini opozarjajo že leta

Na pereč problem oskrbe s pitno 
vodo na območju Kala že od 90 let 
opozarja domačin Samo Filipič. »Že 
od leta 1992 dalje si prizadevamo 
za ureditev vodovoda, saj se trenut-
no oskrbujemo iz vaškega vodovo-
da. Vodo se dvakrat letno pregledu-
je in rezultati so vedno isti – voda je 
oporečna. Zato morajo vsi krajani 
Kala vodo prekuhavati, sam že leta pi-
jem le ustekleničeno,« situacijo obra-
zloži Filipič.

Na občini se tega zavedajo, saj vedo, 
da se domačini na tem predelu os-
krbujejo iz zajetij, ki ne izpolnjuje-
jo osnovnih tehničnih in higienskih 
minimumov, da je voda biološko in 
kemično neustrezna. Vodovod na 
Kalu – Spodnji in Zgornji Kal, ima sta-
tus vaškega vodovoda in ni del javne 
infrastrukture v javnem upravljanju. 
Najprej je bil zgrajen vodovod Spod-
nji Kal, ki je služil potrebam kmeti-
je Gorenc, kasneje pa se je sistem 
razširil še do nižje ležečih kmetij in 
vikend naselja. Iz tega sistema se os-
krbuje tudi smučarska koča. Sistem 
Zgornji Kal pa je namenjen oskrbi 
Planinskega doma in Lovske koče. Za 
oba sistema skrbijo krajani sami. Vse 
to pomeni tudi, da tu vodovarstveno 
območje ni urejeno, del krajanov se 
oskrbuje celo iz lastnih vodnih virov.

Gre res le za ‘’vikendaše’’

Očitek, ki se pojavlja med ljudmi, je, 
da gre za t. i. vikendaše in da je zato 
nerealno pričakovati, da bo občina 
uredila vodovodno oskrbo. A Filip-
ič to ostro zavrne: »Tu živimo že več 
kot 15 let, imamo hišno številko, vsa 
gradbena dovoljenja, vsa dovoljen-
ja za vodo ter plačujemo vse davke, 
zato je prav, da imamo tudi dostop 
do pitne vode.«

Filipič opozori še na en problem. Ne 
le, da voda ni neoporečna, v poletnih 
mesecih so včasih tudi po več mese-
cev brez. Kar je lahko še posebej 
problematično v primeru požara, saj 
je gašenje takrat možno bolj kot ne le 
s pomočjo gasilskih cistern. O razvoju 
kakršnegakoli kmečkega turizma pa 
tudi nima smisla razmišljati, saj brez 
pitne vode pač ne gre. 

Občina le prisluhnila

Na občini se problematike zavedajo 
in so že pristopili k reševanju. Tudi 
Samo Filipič priznava, da so jim sedaj 
le prisluhnili. Zato so opustili tudi 
prvotno idejo začasnega priklopa za 
njihov del območja in se sedaj strin-
jajo z občino, da je zadevo potreb-
no reševati celovito in za izgradnjo 
sistema pridobiti tudi kakšna sred-
stva. Morebitne začasne rešitve bi 
lahko bile nevarne in nihče si ne želi 
te odgovornosti. Zaveda se tudi, da 
bo investicija velika, saj je problem 
razdrobljenosti, zato so pripravljeni 
počakati na rešitev. Želijo pa si, da se 
zadeva le že uredi. 

In kakšno rešitev pripravljajo na obči-
ni? Ker je celotni sistem neustrezen, 
je na tem območju potrebna rekon-
strukcija obstoječega in izgradnja 
novega sistema. Potrebno pa je najti 
tudi nov vodni vir, saj trenutno zajetje, 
ki služi trenutnemu vaškemu vodovo-
du, ne zadostuje porabi. Tomaž Si-
hur, vodja oddelka za prostor, okolje 
in GJS na Občini Hrastnik glede vrtine 
pove: »Izvedla se je raziskovalna vr-
tina ter v lanskem in letošnjem letu 
spremljala izdatnost ter zdravstvena 
ustreznost nezajetega vodnega vira 
Zg. Jerebičnik. Glede na rezultate 
preizkušanj je vključitev novega vira 

za namen oskrbe prebivalcev 
s pitno vodo možna. Planirani 
projekt obsega ureditev zajetij 
vodnih virov Jerebičnik ter vrti- 

no, gradnjo novega vodovodnega 
omrežja cevovodov in rekonstrukcijo 
objektov – črpališča in rezervoarjev.«

Evropska sredstva

Pripraviti takšen projekt pa je seve-
da velik zalogaj. Najprej je potrebno 
izdelati vso investicijsko tehnično 
dokumentacijo in pridobiti pravico 
graditi na tujih zemljiščih, saj večina 
tras poteka po privatnih zemljiščih. 
Tu bo potrebno pridobiti služnos-
tne pravice. Sledila bo pridobitev 
gradbenih dovoljenj, zagotovitev 
zaprte finančne konstrukcije ter iz-
bira izvajalca in tehničnega nadzora. 
Šele nato bo lahko sledila gradnja in 
pridobitev uporabnega dovoljenja. 
Ob gradnji novega sistema bo predv-
iden tudi požarni sistem s hidrant-
nim omrežjem. Na občini investicijo 
ocenjujejo na približno 530 tisoč ev-
rov, pri čemer računajo na pridobitev 
evropskih sredstev v višini 450 tisoč 
evrov. Preostanek bi (ob uspešni 
pridobitvi sredstev) krila občina iz 
občinskega proračuna, in sicer v treh 
letih skupno skoraj 90 tisoč evrov. 

»Trenutno je na območju Kala stalno 
prijavljenih 48 občanov, zaradi česar 
to območje ni območje poselitve, ki 
mora biti v skladu z Uredbo o oskrbi 
s pitno vodo opremljeno z javnim 
vodovodom. Občina Hrastnik je kljub 
temu pristopila k pripravi projektne 
dokumentacije za izvedbo naložbe, ki 
pa je vsekakor povezana s pridobitvijo 
EU sredstev,« pove Sihur. Omenjena 
uredba namreč v 9. členu določa, da 
mora biti območje poselitve s 50 ali 
več prebivalci s stalnim prebivališčem 
in z gostoto poselitve večje od pet 
prebivalcev s stalnim prebivališčem 
na hektar, opremljeno z javnim 
vodovodom. A člen v nadaljevanju 
govori tudi o tem, da se mora javni 
vodovod zagotoviti tudi območjem, 
ki tega pogoja ne izpolnjujejo, razen 
če se območje samo oskrbuje s pitno 
vodo. Na območju Kala se trenutno 
sicer izvaja lastna samooskrba vode 
preko vaškega vodovoda, a voda ni 
pitna. 
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90-odstotna pokritost

Občina v oskrbo s pitno vodo sicer 
že vsa leta izdatno vlaga, na kar kaže 
tudi dejstvo, da je več kot 90 odstot-
kov prebivalcev vključenih v sistem 

javne vodooskrbe. «V Občini Hrast-
nik je še en vaški vodovod, in sicer 
sistem Šavna Peč. V preteklosti so bili 
postopoma urejeni vaški vodovodi na 
območju Turja, Gor, Kopitnika in Slat-
nega. Skupne investicije samo v zad-

njih letih presegajo 1,8 milijona evrov. 
Priključevanje občanov poteka sočas-
no z reševanjem odvajanja odpadnih 
voda, ki je predpogoj za priključitev,« 
zaključi Sihur. 

Mateja Jecl

ZAKONCA KAVZAR STA PRAZNOVALA NA SILVESTROVO

“Čez deset let se zopet vidimo na 
biserni poroki, “ sta nam obljubila 
zlatoporočenca Milena in Branko Ka-
vzar, ki sta v četrtek, 31. decembra, 
v krogu domačih in prijateljev praz-
novala zlato poroko. Večno zaoblju-
bo sta obnovila v poročni sobi na 
občini Hrastnik, kjer sta obred opravi-
la župan Občine Hrastnik Miran Jerič 
in matičar Rok Jenko.

Župan je zakonca in njune svate 
pozdravil in v svojem nagovoru med 

drugim povedal:

»Vajina hči, sin, vnukinja Martina, 
vnuka Klemen in Timi ter pravnukin-
ja Tianna ter sorodniki in prijatelji so 
vama v oporo in izjemno veselje.” 

Branko je do upokojitve delal v 
Rudniku Hrastnik, kjer je veljal za 
zanesljivega in vestnega člana kolek-
tiva. Aktivno je deloval pri Pevskemu 
društvu Svoboda Hrastnik, mnogi pa 
se ga spominjajo kot mladinskega 

rokometnega vratarja in vestnega 
prostovoljnega gasilca pri rudniških 
gasilcih.

Milena se je rodila očetu Gvidu in 
mami Štefaniji dve leti po drugi 
svetovni vojni. Po uspešno končani 
osnovni šoli je šolanje nadaljevala 
in se izučila za administratorko. Nje-
na prva zaposlitev je bila na Rudisu, 
nato pa jo je poklicna pot vodila do 
Samoupravnih interesnih skupnosti, 
uspešno poklicno pot pa je zaključila 
na Upravni enoti Hrastnik. Ustvarila 
sta si prijeten dom, ki je od nekdaj 
njuno zavetje, z rojstvom sina Marka 
in hčere Simone pa so postali prava 
družina. V jeseni življenja rada bere 
knjige, še posebej pa se ji razvedri 
obraz kadar se ji pridruži pravnukinja 
Tianna.

S svojo ljubeznijo in vztrajnostjo za-
konca dokazujeta vsem, da je tudi 
v današnjih časih možno živeti in 
preživeti skupaj dolgih 50 let. 

Rok Jenko

8. MAREC V KS STEKLARNA

V Večnamenskem družbe-
nem objektu Podkraj je bilo 
praznično popoldne namen-
jeno krajankam in drugim 
občankam, babicam, mat-
eram in dekletom. Svet KS 
Steklarna je že tretje leto 
zapored, pripravil kulturno 
prireditev za njihov praznik.

Prireditve se je udeležilo več 
kot 30 žensk, ki so večkrat z 

aplavzom prekinile zabavljive 
anekdote in pripovedi o boju 
ženske populacije za enako-
pravnost v naši družbi, ki jih 
je podal Matej Kaiser. Resno 
in zavzeto so prisluhnile recit-
alu Mileta Plahute ter skupaj 
s steklarskimi pevci prepevale 
znane melodije. 

Adi Zaletel
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HRASTNIŠKI IZGNANCI V KNJIŽNICI ANTONA SOVRETA

6. decembra 1941 je okupator izselil 
vse prebivalce Podkraja, ki so takrat 
spadali k Radečam. 
»Podkraj leži na prostoru, kjer je po-
tekala med vojno meja med nemškim 
in italijanskim ozemljem, zato so ho-
teli na tem prostoru naseliti Koče-
varje,« pojasnjuje Marija Mejač, ki je 
predsednica Društva izgnancev. 

V sredo, 9. marca 2016, so imeli v 
prostorih DU Hrastnik občni zbor, ki 
se ga je udeležilo 65 članov. Poleg po-
ročila o preteklem delu so sprejeli tudi 
program za leto 2016. Med različnimi 
aktivnostmi se bodo udeležili tudi 
srečanja ob 25 - letnici ustanovitve 
Društva izgnancev Slovenije na gradu 

Rajhenburg, ki bo ob 
dnevu izgnancev 7. 
junija 2016. »V okvi-
ru občinskega paz-
nika pa bomo v Pod-
kraju spet proslavili 
spomin na dan, ko 
smo bili vsi izgnani. 
Naši mladinci prip-
ravijo res lepo pro-
slavo,« pravi pred-
sednica DI.

V torek, 15. marca 
dopoldne, pa so si pogledali v Knjižni-
ci Antona Sovreta film o izgnancih in 
razstavo slik o letih izgnanstva, ki so 
jih prinesli posamezniki. Razstavili so 

tudi nekaj knjig iz tistega časa, ki jih 
bodo potem podarili knjižnici.

Fanči Moljk

TONE HOČEVAR GOSTOVAL V HRASTNIŠKI KNJIŽNICI Legendar -
ni novinar 
Tone Hoče-
var je bil 
gost hrastniške Knjižnice Antona 
Sovreta v četrtek, 24. marca. Obiskov-
alci pa so se najprej posvetili njegovi 
mladi in elegantni psički Heri, berns-
ki planšarki, ki se ji že na prvi pogled 
pozna, da je šolana. Hočevar se nam-
reč ukvarja tudi z vzgojo terapevtskih 
psov in ima doma kar pet kužkov. 
V Evropo pa je pripeljal na primer 
kubanske dobermane, pa mehiške 
šnavcerje in basset hounde.

»Na dopisniški poti so mi psi pomag-
ali, da so se mi marsikatera vrata 
hitreje odprla,« je povedal kasneje v 
pogovoru, ki ga je vešče vodil Roman 
Kuković, njegov novinarski kolega. 
Kar 28 let je preživel kot dopisnik, 
najprej ducat let v državah Latinske 
Amerike, potem še 16 let v Rimu. 
Njegovo temeljito poznavanje razmer 
v deželah, kjer je bil dopisnik, mu je 
prineslo pred leti tudi novinarsko na-
grado za življenjsko delo. Hočevar je 
takrat povedal, da bi se težko odločil, 
kateri medij je najbolj njegov. »Če bi 
se moral odločati, morda televizija in 
časopis. Svojim mlajšim kolegom pa 
sporočam, da je edina prava pot v 
novinarstvu pošteno delo. Ne neneh-
no iskanje novih afer, ampak pisati o 

resnici.«

Roman Kukovič omenil obe knjigi To-
neta Hočevarja – Vulkani ne umrejo, 
ki je izšla leta1986, ko se je vrnil iz 
Mehike in preživel vojni v Nikaragvi 
in Salvadorju. Takrat je bil že dop-
isnik na Kubi. Leta 2011 je izšla dru-
ga knjiga, Rim, večen in svet, minljiv 
in posveten. Za obe pravi Kuković, da 
se bereta kot napet roman, čeprav 
je tudi nekaj analitičnih 
zapisov, ki veljajo sicer za 
suhoparne. 

Zdaj, ko je upokojen, se 
tedensko sestaja s pri-
jatelji - z novinarji, pro-
ducenti, režiserji... - pri 
Čoklu. Še vedno piše za 
Delo in komentira za tele-
vizijo. Še vedno je pron-
icljiv, duhovit, natančen, 
aktualen, širok, … »Nisem 
več na kraju dogodkov 
kot nekoč, a imam zanesl-
jive vire. Podatki s spletov 
niso zanesljivi, a se jih 
žal poslužuje vse preveč 
novinarjev,« je večkrat 
ponovil. Veliko dela ima 
tudi na televiziji in pogos-

to zaide v arhiv h kolegici Jožici Hafner, 
ki jo z ženo Bojano večkrat obiščeta 
tudi na Dolu pri Hrastniku, od koder 
se Jožica vozi v Ljubljano že več kot 35 
let. »Ko Jožice ne bo več v arhivu, bo 
to pomenilo za televizijo neznansko 
izgubo!« Tudi ona je pred leti že pre-
jela nagrado za življenjsko delo.

Fanči Moljk

DELAVNICA VELIKONOČNIH OKRASKOV

V ponedeljek, 21 marca je v prostorih 
Mladinskega centra Hrastnika po-
tekala delavnica izdelave velikonočnih 
okraskov pod okriljem Plavih orlic. 
Dekleta so nam pokazala različne 
tehnike okraševanja in barvanja ve-
likonočnih jajc. Videli smo več zanimi-

vih načinov in tehnik okraševanja, 
tako da so obiskovalci dobili  mar-
sikatero dobro idejo za okraševanje 
doma.

MCH

DOBRODELNA RAZSTAVA KRISTIANA BOŽIČA 

9. februarja je v Mladinskem centru 
Hrastnik potekala dobrodelna raz-
stava izvirnih origami izdelkov, ki so 
nastajali pod spretnimi prsti fanta 
Kristiana Božiča. Kristian je avtist, s 
težko obliko te bolezni, ki zahteva 
poseben način prehrane in dolgo-
trajno zdravljenje, katerega stroški 
v največjem delu padejo na ramena 
njegove družine. 

Leta 2014 so mu dobri ljudje s svo-
jimi donacijami omogočili operaci-
jo z izvornimi celicami, po kateri se 
mu je stanje precej izboljšalo, kar se 
predvsem pozna na kvaliteti njegov-
ega življenja. Napravil je velik korak 
naprej na področju govora, koncen-
tracije in učenja. Operacija ni koris-
tila zgolj njemu, temveč vsej njegovi 
družini.

Ob vseh težavah ki jih 
ima zaradi svoje bolezni, 
je Kristian zelo ustvarja-
len fant, s številnimi ta- 

lenti. Po uspešno opravljeni operaciji 
je začel igrati na klaviature, improvi-
zirati na inštrument in celo skladati. 
Še posebej pa je vešč stare japonske 
umetnosti zlaganja in zgibanja papir-
ja origami. 

Kristian bo na poti do ozdravitve po-
treboval še najmanj eno operacijo v 
tujini, ki pa je izjemno draga. Če bi 
mu želeli pomagati lahko prostovol-
jne  prispevke nakažete tudi na: 

Društvo prijateljev mladine Tr-
bovlje Trg svobode 11 1420 Trbovl-
je: TRR: SI56 02330-0090653290 
– odprt pri NLB Sklic: 00 01-2016 ; 
Namen: donacija za Kristiana

JM

NA SEJMU ALPE ADRIA LETOS TUDI ZASAVJE

Med 28. in 30. januarjem je na Gos-
podarskem razstavišču potekal 
mednarodni sejem Alpe Adria. Glavna 
tema letošnjega sejma je bil Turizem 
in prosti čas. Poudarjali so aktivni tur-
izem kot so pohodništvo, planinar-
jenje, kolesarstvo, tek in ribolov. 
Takšni sejmi so odlična priložnost za 
navezovanje poslovnih stikov in oti-
pljiv pregled posameznih turističnih 
ponudb. Po nekaj letih se je na sejmu 
Alpe Adria predstavilo tudi Zasavje. 
Glavno skrb za stojnico sta prevze-
la Turistično društvo Trbovlje in TIC 
Zasavje.

Z izdelki se je predstavila kmetija 
Verk, pekarna Kupšek, Zeliščni vrt Cv-
etka, Turistično društvo Hrast-
nik, Sadjarstvo Rožej, Pivovarna 
Knap, ki so odlično poskrbeli 
za kulinarično ponudbo Zasav-
ja, zelo popularne pa so bile 
zasavske jetrnice.

Hrastničani smo v sobo-
to predstavljali tudi našega 
znamenitega rojaka Antona 
Sovreta in vabili na oktobrski 
pohod v Šavno Peč ali pa med 
letom na družinski izlet. Prav 

tako smo promovirali daljši 
pohod do Rimskih Toplic 
preko Šavne Peči in Gor ali 
do Zidanega Mosta. 
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50 LET ZAKONSKE ZVEZE ZAKONCEV KIRN

Zlato poroko sta 6. februarja praz-
novala Stanislav in Ivanka Kirn. V 
družbi svatov sta si zlatoporočenca 
stisnila roki ter s tem slovesno potr-
dila pred petdesetimi leti začeto pot 
v navzočnosti prič, njunih vnukov – 
Maje in Mateja. 

Stanislav se je z delavnostjo, za-
gonom, potrpljenjem in vztrajnostjo 
iz steklarniškega strugarja, prebil do 
vodje delovnega procesa v steklarni, 
občinskega planerja in gospodarst-
venika ter predsednika izvršnega 

sveta občine, ki je z znanjem diplomi-
ranega ekonomista, pridobljenega s 
študijem ob delu, pomembno vplival 
na razvoj občine. Aktivno poklicno 
pot je zaključil kot načelnik Upravne 
enote Hrastnik, svoje težnje po raz-
voju in napredku kraja pa je ures-
ničeval tudi z delom v organizacijah 
in društvih v hrastniški občini kot tudi 
širom Slovenije. Za dolgoletno delo je 
prejel številna priznanja, tudi s strani 
občine na gospodarskem področ-
ju, pa vendar v življenju največ šteje 
družina in ta je bila vedno njegov na-

jvečji ponos. 

Ivanko je želja po 
boljšem življenju 
navdihovala, da se 
je pridno in vestno 
učila ter uspešno 
končala učiteljišče 
v Celju. Njeno po-
slanstvo učiteljice 
jo je vodilo od prvih 
začetkov na pod-
krajski šoli, preko 

hrastniške šole, do osnovne 
šole na Dolu, kjer je aktivno 
poklicno pot tudi zaokrožila. 
Mnogi se jo spominjajo tudi 

kot odlične mentorice in svetovalke, 
saj je generacije otrok učila o promet-
ni varnosti in jih uspešno vodila na 
državna tekmovanja »Kaj veš o pro-
metu«, za kar je v znak zahvale prejela 
tudi občinsko priznanje. Danes njene 
miselne sposobnosti uri z reševan-
jem križank, harmonijo duha in telesa 
vzdržuje z jogo, skupaj z možem pa 
vzdržujeta kondicijo ter sproščata um 
z vsakodnevnimi obiski njima tako 
ljubega Kopitnika.

V njuni prijetni družbi je bilo vedno 
veliko ljudi in tako je bilo tudi na praz-
novanju zlate poroke. »Ljubezen in 
nenehna skrb za druge sta vaju vsa 
ta leta srčno bogatila in pripeljala v 
jesen vajinega življenja. Vajini hčeri, 
vnukinji Maja in Pika, vnuka Matej in 
Gaj ter sorodniki in prijatelji so vama 
v oporo in izjemno veselje,« je v svo-
jem nagovoru poudaril župan Miran 
Jerič.

Rok Jenko

PONOVNA ZAOBLJUBA ZAKONCEV GUZAJ»Obljubiva, da čez deset let 
spet potrdiva obljubo na 
biserni poroki«. Tako sta nam 
povedala zlatoporočenca 
Alojzija in Jože Guzaj, ki sta v soboto, 
6. februarja v krogu domačih praz-
novala zlato poroko. Večna zaobljubo 
sta si obljubila v poročni sobi na Obči-
ni Hrastnik, kjer sta obred opravila 
župan Občine Hrastnik, Miran Jerič in 
matičar Rok Jenko.

Alojzija in Jože sta svojo skupno živ- 
ljenjsko pot potrdila 5. februarja 1966 

v Hrastniku, ko sta sklenila zakonsko 
zvezo. Takrat sta si obljubila, da bosta 
z roko v roki premagovala vse ovire, 
skupaj delila radost, veselje in srečo, 
pa tudi žalost in tegobe, ki jih prinese 
življenje.

Jože je svojo aktivno poklicno pot 
pričel v Elektrotehnični delavnici 
Hrastnik, vrsto let predano oprav-
ljal odgovorne funkcije v Steklarni 

Hrastnik, zaključil pa v 
Avtoprevozu Zasavje 
v Trbovljah. Mnoge je 
kot odlični inštruktor 
varne vožnje ter pre-
davatelj podučil o pro-
metni varnosti in jih us-
posobil za vožnjo. Kot 
dolgoletni predsednik 
Sveta za preventivo 
pri Občini Hrastnik in 
društva AMD Hrastnik 
svoj prosti čas še ved-

no nesebično namenja preventivi in 
izobraževanju v cestnem prometu. 
Kot izraz upravičenega in dolžnega 
spoštovanja do njegovega dela, je 
prejel številna priznanja, tudi visoko s 
strani občine.

Alojzijo je karierna pot vodila najprej 
v Steklarno Hrastnik, nato pa v Sijaj, 
kjer je prevzela odgovorno delo teh-
nologa in obratovodje galvanizacije, 
kjer je tudi zaključila svojo aktivno 
poklicno pot. Je zelo družabna in top-
la oseba, dobrodošla v družbi sorod-
nikov in prijateljev, zato ji druženje in 
prešeren smeh nista tuja. Še vedno 
je aktivna pri vrtnarjenju, smučanju 
in igranju tenisa. Dan je za njiju kot 
pravita, prekratek, življenje pa teče 
mnogo prehitro.

Rok Jenko
Foto: Branko Klančar
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NA MARNEM ANA OGORELEC O STROČNICAH17. februarja je na 
Marnem potekalo 
predavanje na temo 
zrnatih stročnic. 
Združeni narodi so leto 2016 razglasili 
za mednarodno leto zrnatih stročnic 
in v ta namen bodo potekale številne 
aktivnosti z namenom, da se poveča 
ozaveščenost javnosti o prehranskih 
koristih zrnatih stročnic in pomenu 
za splošno prehransko javnost. 

Na Marnem se nam je pridružila Ana 
Ogorelec, strokovnjakinja in special-
istka za zelenjadarstvo s Kmetijsko 
gozdarskega zavoda Ljubljana, ki se 
je odzvala povabilu Društva kmečkih 
žena in deklet Hrastnik. Predstavila 
je vrste fižola, sorte, spregovorila o 
pridelavi, škodljivcih, pripravi semen 

in o njihovi hranilni vrednosti. Spom-
nila je tudi na ostale stročnice, ki jih 
lahko sadimo v naših krajih, a na njih 
pogosto pozabimo – čičerika, soja, 
leča. 

Fanči Moljk

RAZSTAVA ROČNIH DEL 
DRUŠTVA  INVALIDOV HRASTNIK

1. marca 2016 smo imeli otvor-
itev razstave ročnih del Društ-
va invalidov Hrastnik, na kateri 
smo sodelovale članice sekci-
je ročnih del Sončnice, nekaj 
drugih članov DI ter stanovalci 
Doma starejših Hrastnik. Pro-

gram so s petjem popestrili 
člani MPZ Svoboda Hrastnik, 
Galerija delavskega doma pa je 
pokala po šivih. 

Jana Perpar

KAKO VZGOJITI ZDRAVE, SREČNE IN ODGOVORNE OTROKE

V četrtek, 3. marca 2016 je v Knjižni-
ci Antona Sovreta Hrastnik, potekalo 
predavanje na temo vzgoje otroke. 
Predaval je Andrej Pešec, diplomira-
ni univerzitetni politolog iz Sevnice, 
ki vodi tudi delavnice, piše in pre-
dava o medsebojnih odnosih in o 
duhovni rasti posameznikov. Tokrat 
se je dotaknil vpliva na vedenje in 
mentaliteto otroka, kako otroke in 

mlade motivirati ter v njih vzbuditi 
željo po učenju in delu, kako ravnati 
s specifičnimi otroki ter kako ohraniti 
dobre odnose z otroki za vse življen-
je. 

Vprašanja udeležencev so se nanaša-
la predvsem na prehrano otrok, ka-
jti s pravilno prehrano in zadostnim 
gibanjem dosežemo, da je otrok bolj 

miren in pozoren pri svojem delu. 
Na vprašanje o klasični vzgoji očeta 
in matere ter njenem spreminjaju pa 
je Pešec dejal: ‘’ Očetje so pomembni 
kot varuhi, skrbniki in tisti, ki postav- 
ljajo meje še dovoljenega.’’

Fanči Moljk

SPOMINSKO OBELEŽJE MLADINSKIM DELOVNIM AKCIJAM 

V počastitev Dneva brigadirjev Slovenije so 
se v Klubu brigadirjev Zasavja in Zvezi brig-
adirjev Slovenije odločili, da postavijo prvo 
spominsko obeležje mladinskim delovnim 
akcijam in mladinskemu prostovoljnemu 
delu v Sloveniji. 1. aprila so tako spomins-
ko ploščo odkrili na stavbi Doma starejših 
Hrastnik.

Zadnja večja mladinska akcija je v letih 1989 
in 1990 potekala prav v Zasavju. S postavit-
vijo spominske plošče pa so brigadirji želeli 
dati simbolično priznanje opravljenemu 
delu pri izgradnji infrastrukture ter vzgoj-
nemu in razvojnemu vplivu prostovoljnega 
dela na mlade generacije.

JM
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ŠTAJERCI  POTEPTALI  EVROPSKE  AMBICIJE

Kegljaška sezona v elitni slovenski ligi 
se ni razpletla po željah hrastniškega 
Enemona, ki je tudi letos ostal brez 
preboja v evropske pokale. Zasedba, 
ki domače tekme igra na kegljišču na 
Logu je v prvoligaški druščini zased-
la končno šesto mesto, čeprav je bila 
vse do zadnjega v igri za tako želeno 
četrto pozicijo, ki je nazadnje pripad-
la Litijanom. Državnega naslova so se 
razveselili kegljači Triglava. 

Edini hrastniški predstavnik v prvi 
slovenski ligi kar se tiče moštvenih 

športov je v tej sezoni na osemnajstih 
tekmah zbral sedem zmag, en remi in 
deset porazov, kar je bilo premalo za 
uresničitev na uvodu sezone tihega, 
proti koncu pa že kar glasnega cilja 
po uvrstitvi v evropske pokale. Nekaj 
grenkega priokusa je zatorej ostalo, 
a pretiranega razočaranja v ekipi, ki 
je v preteklosti dolga leta nastopala 
pod imenom Sinet, kljub vsemu ni 
prisotnega. »Za nami je solidna sezo-
na, čeprav smo potihem pričakovali 
uvrstitev v evropske pokale, kar nam 
ni uspelo. Če bi zmagali zadnjo tekmo 

s Konstruktorjem 
bi nam uspelo, 
tako pa ostajamo 
brez Evrope,« je 
črto čez sezono 
potegnil trener 
Enemona Jože 
Drame.

Njegovi varo-
vanci so imeli po 
zanesljivi domači 
zmagi v 16. kro-

gu proti odpisanemu 
Kočevju (7:1) usodo glede 
uvrstitve v evropske poka-
le v svojih rokah, a jim je v 

naslednjem krogu najprej spodrsnilo 
v Novi Gorici, v zadnjem pa se je za 
premočnega tekmeca izkazal še tret-
jeuvrščeni Konstruktor, za katerega 
je bila sklepna tekma v zgolj formal-
nost. Mariborčani so bili pred zadnjim 
krogom namreč zasidrani na tretjem 
mestu brez možnosti za skok višje ozi-
roma padec nižje na lestvici, a so tek-
mo v Zasavju kljub temu vzeli nadvse 
resno in nazadnje užalostili domače 
ase. »V zadnjem času smo prikazali 
nekaj slabših predstav, zaradi katerih 
smo ostali dve točki za želenim četr-
tim mestom,« je poudaril Drame, ki se 
načrtov za prihodnjo sezono skupaj s 
svojimi varovanci še ni lotil. Časa za to 
bo imel navsezadnje dovolj, saj kegl-
jače zdaj čaka dolg tekmovalni pre-
mor. Z novo sezono, ko bodo Hrast-
ničani bržkone vnovič lovili Evropo, 
bodo namreč pričeli šele septembra. 

Gregor Lisec

DOLANI  V  CILJNEM  FINIŠU

Tako blizu, kot so dolski rokometaši 
uvrstitvi v prvo slovensko ligo letos, v 
preteklosti še niso bili. Od elite jih loči 
vsega šest tekem, povedano drugače 
šest malih final, v katera bodo krenili s 
prve štartne pozicije. 

Z izjemo domačega remija z Gorišni-
co v 10. krogu, ko so Dolani izgubili 
prvo točko po kar devetih zaporednih 
zmagah z uvoda sezone, si varovanci 
Primoža Cenkarja spodrsljaja praktič-
no niso privoščili. Resda so v jesen-
skem delu v gosteh vpisali še poraza 
proti Šmartnemu in Krimu-Olimpiji, 
a gre za ekipi, ki sta med najhujšimi 
konkurenti Dolanov za eno izmed 
prvih dveh mest, zato omenjenih 
ničel ne gre uvrščati med tragične. 
Navsezadnje bodo lahko kemičarji 
Ljubljančanom in Šmarčanom vrnili 
z obrestmi v zaključku prvenstva, ko 
se bo bržčas odločalo o potnikih v 1. 
NLB Leasing ligo. 

»Oba najhujša 
rivala gostimo 
na domačem ig-
rišču in verjam-

emo v zmagi proti njima. Upamo, da 
bodo tudi navijači stopili skupaj in nas 
podprli tako, kot so nas na pokalni 
tekmi s Koprom in da skupaj ures-
ničimo naš cilj,« je poudaril krožni na-
padalec v Cenkarjevi zasedbi Kristian 
Bauerheim nemudoma po porazu v 
četrtfinalu slovenskega pokala s Pri-
morci, ki se v Dolanki kljub statusu 
nespornih favoritov prek borbenih 
domačinov niso kar tako sprehodili. 
V živčni tekmi so si kljub vsemu še 
drugo zaporedno uvrstitev na final-
ni turnir četverice zagotovili kanarčki 
z Obale, ki so Dolane ugnali že pred 
slabim leto na tisti nepozabni tekmi 
za tretje mesto v Bonifiki. Dolskih ro-
kometašev na finalnem turnirju po-
kala letos torej ne bo, a se s tem ne 
obremenjujejo preveč. 

»Prioriteta je letos uvrstitev v prvo ligo, 
saj je situacija drugačna kot lani, ko ni 
bili niti resnejših ambicij za to. Lani 

smo v pokalu videli svojo priložnost, 
letos pa nam je glavni cilj prvenstvo,« 
je priznal hitronogi Jasmin Ramić, 
ki z optimizmom zre v zaključek pr-
venstva: »Če bi nas kdo vprašal pred 
začetkom sezone, da bomo šest kro-
gov pred koncem prvenstva v takem 
položaju kot smo, bi vsi takoj pod-
pisali, saj imamo vse v svojih rokah. 
Vzdušje v ekipi je takšno kot si ga lah-
ko želimo. Takšno kot je bilo pred zač-
etkom sezone, ko smo se dogovorili, 
da štartamo na prvo ligo. In to je velik 
adut za zaključek prvenstva.«

V njem bodo Dolani branili tri točke 
naskoka pred ptujsko Dravo, ki je sre-
di marca v Dolanki izvlekla remi, ter 
Krimom-Olimpijo, ki jo obisk Dolan-
ke čaka 24. aprila. Po gostovanju pri 
odpisanem Grosuplju teden dni kas-
neje se bodo Dolani v zadnjem kro-
gu doma udarili še s Šmartnim, ki s 
štirimi točkami zaostanka prav tako 
še želi mešati štrene vodilnim. 

G. L.

ŠPORTNOVICE

RAST PRIHODKOV V STEKLARNI HRASTNIK

Steklarna Hrastnik je po investicijs-
ko intenzivnem obdobju v letu 2015 
izkoristila povečane proizvodne 
kapacitete in ustvarila 55,1 milijona 
evrov čistih prihodkov od prodaje, 
kar znaša 16 odstotkov več kot v letu 
2014, in 40 odstotkov več kot v letu 
2009. Ob tem je Steklarna Hrastnik 
zaključila preteklo leto s 7,1 milijona 
evrov dobička iz rednega poslovanja, 
kar znaša 61 odstotkov več kot v letu 
2014.

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi 
in davki (EBIT) je višji za 48 odstotkov 
v primerjavi z letom 2014 in znaša 7,7 
milijonov evrov. Ob tem pa spomni-
mo na to, da je Steklarna Hrastnik še 
leta 2009 poslovala s 5,3 milijonsko 
izgubo. Poleg koriščenja povečanih 
kapacitet je na odlične poslovne re-
zultate vplivala donosnost prodaje, 
vlaganje v zaposlene, uspešno ob-
vladovanje stroškov ter prilagodlji-
vost steklarne. »Zavedamo se, da na 
svetovne in evropske politično-gos-
podarske trende nimamo vpliva. A 
znamo se hitro prilagajati razmeram 
na svetovnem trgu. Ta naša pred-
nost se kaže preko vstopov na nove, 
za nas ne-tradicionalne trge. Tako 
smo v lanskem letu dosegli odlične 
poslovne rezultate kljub zaostrenim 

gospodarskim razmeram in povečan-
ju cenovne konkurence,« je pojasnil 
generalni direktor Steklarne Hrastnik, 
Andrej Božič. Ravno zaradi prilagodl-
jivosti trgu je steklarna v lanskem letu 
investirala v nov stroj za dekoracijo 
in IS stroj za proizvodnjo specialne in 
parfumske embalaže. »Z doseženimi 
poslovnimi rezultati smo še dodatno 
okrepili našo finančno stabilnost, kar 
nam v letošnjem letu omogoča nove 
investicije v proizvodnjo v višini 9,5 
milijonov evrov,«  je še dodal Andrej 
Božič. 

V segmentu visoko kakovostne spe-
cialne steklene embalaže je steklarna 
v lanskem letu izkoristila povečane 
proizvodne kapacitete in s tem do-
datno utrdila svojo pozicijo v tem 
segmentu – dosegli so 36 odstotno 
rast prihodkov in 54 odstotno po- 
večanje donosnosti z novimi razvo-
jnimi projekti, s povečanjem prodaje 
lastne blagovne znamke HighGlass in 
prodaje obstoječim kupcem. Na po-
dročju namiznega stekla so za 1,5 krat 
povečali število maloprodajnih verig s 
katerimi sodelujejo tako v Sloveniji kot 
v tujini. Na področju razsvetljavnega 
stekla pa so se za 42 odstotkov pove- 
čali čisti prihodki iz naslova izdelave 
unikatnih svetil, ki hkrati prinašajo viš-

jo dodano vrednost. Ob kon-
cu lanskega leta pa Steklarna 
Hrastnik nastopa na trgu tudi 
pod novo blagovno znamko 

Hrastnik1860, ki združuje vrednote 
hrastniških steklarjev - čistost, strast 
in kakovost.

Z neprestanim vlaganjem v znanje in 
izobraževanja s področja strokovnih 
kompetenc in komunikacije ter s 
skrbijo za motiviranost in zavzetost 
zaposlenih vplivajo na doseganje 
odličnih rezultatov. Steklarna Hrast-
nik je v lanskem letu vložila nekaj več 
kot pol milijona evrov v izobraževan-
je. Z utečenim programom internih 
inovacij pa še dodatno spodbuja 
inovativno razmišljanje. »Ključni de-
javnik našega uspeha ostaja močna, 
učinkovita in zelo povezana ekipa 
sodelavcev, ki išče rešitve za izzive se-
danjosti in izzive, ki bodo nastali jutri,« 
poudarja Andrej Božič. Dodana vred-
nost na zaposlenega se je v letu 2015 
zvišala za 14 odstotkov na 38.584 
evra. V poslovni enoti specialne 
steklene embalaže je bila še višja, 
znašala je 68.436 evra. Kljub poveča-
nem obsegu dela v letu 2015 ostaja 
število poškodb pri delu še vedno za 
tretjino nižjo kot v letu 2009.

SH

Spadate med tiste generacije, ki so se ob koncu 
osnovne šole odpravile na izlet po Jugoslaviji? Ste 
navezali ali celo ohranili stike z vrstniki iz pobratene 
Raške? Vabimo vas, da nam na info@mch.si pošljete 
fotografije s svojimi prijatelji iz Srbije in tako soob-
likujete fotografsko razstavo o prijateljstvu med 
občinama.

Otvoritev razstave bo konec maja, ko se nam bo v 
Hrastniku pridružilo 30 prebivalcev Raške. Obisk bo 

potekal v okviru projekta Most k Evropi, ki ga je Mla-
dinski center Hrastnik uspešno prijavil na evropski 
razpis. Tudi takrat ste seveda vljudno vabljeni, da 
nas obiščete, saj bomo v okviru razstave pripravili 
tudi srečanje, na katerem boste lahko obujali spo-
mine, klepetali in se družili. Kdo ve, morda pa znova 
srečate celo kakšno mladostno simpatijo. 

MCH

Hrastnik – Raška
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CHEERLEADING ,  NE  NAVIJAŠTVO

»Beseda navijačica me vedno rahlo 
zmoti – na žalost ima namreč precej 
negativen prizvok,« nam je poveda-
la voditeljica in predsednica Šport-
no-kulturnega društva (ŠKD) Feniks, 
Vesna Planinc. »Našemu športu se 
uradno reče cheerleading in cheer 
ples. Termin navijaštvo ni ustrezen, 
ker ga Slovenci povezujemo z or-
ganiziranimi navijaškimi skupinami 
priljubljenih ekipnih športov (npr. 
nogometnih ekip ipd.) Tudi v OKS 
priznavajo, da gre za šport, prav tako 
svetovna organizacija Sport Accord. 
Ustrezni termin je torej šport ali 
športni ples.«

Voditeljica dolskih cheerleading sk-
upin je še v Rokometnem klubu Dol 
TKI Hrastnik pričela kot vaditeljica. Ko 
je dejavnost skupin prerasla okvire 
rokometnega kluba, je bilo s pomoč-
jo predanih staršev in podpornikov 
ustanovljeno društvo Feniks, v kate-
rem so njene zadolžitve izredno pes-
tre. V osnovi je najrajši vaditeljica, saj 
je ples strast, zaradi katere je sploh 
začela. Je tudi predsednica društva in 
skupaj z izvršnim odborom skrbi za 
celoletno delo društva in organizacijo 
tudi najbolj prepoznavnega dogodka 
– tekmovanja Rom Pom Pon. Hkrati je 
še aktivna članica strokovnega odbo-
ra cheer plesa pri Cheerleading zvezi 
Slovenije (CZS).

Cheer ples se od gimnastike in dru-
gih plesnih zvrsti razlikuje glede na 
pravila in norme, ki so določene v 

svetovnem merilu (krovna organi-
zacija je International Cheer union). 
V osnovi se šport deli na dve glavni 
panogi - cheerleading in cheer ples. 
Cheerleading vsebuje elemente akro-
batike, gimnastike in plesa ter obvez-
no glasno skandiranje ali navijanje ter 
pripomočke, kot so: zastave, bannerji, 
megafoni ipd. Javnosti je ta del poznan 
po človeških piramidah ter visokih 
tossih (metih) letalk v zrak. Cheer ples 
vsebuje osnovne plesne elemente z 
nadgradnjo v pom gibih, poudarku 
na kondicijski zahtevnosti, dobri tele-
sni pripravljenosti plesalk in dvigi ali 
meti plesalk do določene višine. Ple-
salke so najbolj prepoznavne po pom 
ponih (cofkih) v rokah. Plesne točke 
so po navadi hitre, energične z velik-
im poudarkom na motiviranju in stiku 
z občinstvom.

Prave starosti za začetek treniranja ni 
oziroma je odvisno, kaj posameznik 
pričakuje od treningov in trenerja. 
V dolskem društvu nudijo vadbe za 
otroke od 4. leta starosti naprej in 
v vadbo se lahko otroci in najstniki 
vključijo kadarkoli želijo ne glede na 
starost. Vesna mi je o svojih začetkih 
povedala: »Sama sem se s to zvrstjo 
plesa pričela ukvarjati precej pozno – 
šele v srednji šoli, ker prej te možnosti 
v Sloveniji tudi ni bilo. V gimnaziji so 
ravno ustanavljali cheer plesno skupi-
no in sem na spodbudo sosede pre-
izkusila tudi sama. Hitro sem ugoto-
vila, da rajši, kot da sama nastopam, 
sodelujem v kreativnem delu športa – 

torej sestavljanju koreografij, izbiran-
ju glasbe in vizualne podobe in sem 
se do konca gimnazije že preusmerila 
v trenerske vode.«

Skupine so ločene po starosti (vrtčev-
ska, dve osnovnošolski, srednješolska 
in študentska) in ko se začne plesalke 
vključevati v tekmovalni program, so 
omejeni tudi s starostnim pravilnikom 
CZS. Vadba je v veliki meri odvisna od 
pričakovanj in ciljev plesalca. Tekmo- 
valke trenirajo pogosteje, imajo tudi 
dodatne ure baleta in izobraževanja 
z inštruktorji CZS-ja. Plesalke, ki rajši 
nastopajo, trenirajo manj časa in večji 
poudarek namenjajo samim plesnim 
točkam, ne pa toliko plesni tehniki. 
Skoraj vsi poznamo že tradicionalni 
Rom Pom Pon, ki ga organizira ŠKD Fe-
niks. Letošnji je potekal 30. januarja, in 
sicer že deseto leto zapored. Udeleži-
lo se ga je 588 plesalcev, ogledalo pa 
približno tisoč gledalcev. »Odzivi nanj 
so skoraj vedno pozitivni in iz vsake 
pripombe se kot organizatorji nekaj 
novega naučimo,” je povedala Vesna. 
»Ekipa prostovoljcev je zelo predana 
in začne z delom že jeseni, kjer na 
prvih sestankih pregledamo pozitivne 
in negativne vidike prejšnje prireditve, 
določimo okviren časovni potek dela 
in nato prek sestankov usklajujemo 
celo paleto aktivnosti. Brez predanih 
posameznikov, ki poleg idej prispeva-
jo tudi svoj prosti čas, sama prireditev 
ne bi bila mogoča. Levji delež dela 
opravijo starši, v veliko pomoč so tudi 
starejše plesalke, zelo dobro sodelu-
jemo s šolo, KRC-em in občino, vedno 
pa se najdejo tudi donatorji in spon-
zorji, ki prepoznajo kakovost in dol-

goročno naravnanost našega dela.«

Vesna ugotavlja, da so na žalost stereoti-
pi o navijačicah (in plesalkah različnih ple-
snih zvrsti nasploh) še vedno prisotni tako 
v popularni kulturi kot v vsakdanjiku. »Sem 
pa vesela, da se mnenje mnogih spremeni, 
ko naše delo pobliže spoznajo bodisi kot 
udeleženci treninga, starši otrok ali kot obis-
kovalci Rom Pom Pona. Filmi vedno pretira-
vajo in izkoriščajo stereotipe, vendar se tudi 
na tem področju najde vse več kakovostnih 
in vrhunskih filmov, ki se trudijo prikazati 
trdo delo, vzpone in padce, navdih, voljo in 
pogum plesalcev ali skupin v cheerleadingu 
ali cheer plesu.«

Kaja Mejač

VRSTNIKI  MU  NE  MOREJO  DO  ŽIVEGA

Znana februarska afera v slovenskem 
namiznem tenisu je iz reprezentance 
pahnila dolgoletnega prvega moža 
pingponga na sončni strani Alp Boja-
na Tokića, zato je hrastniški up Darko 
Jorgić kar naenkrat postal glavni slov-
enski adut slovenske reprezentance. 

Na nedavnem 25. državnem prvenst-
vu, ki ga je organiziral namiznoteniški 
klub Muta, je bil najstnik iz Hrastni-
ka postavljen celo za prvega nosilca 
turnirja, a vloge favorita ni uspel up-
ravičiti s končno zmago. V polfinalu je 
moral Jorgić po vodstvu z 2:1 premoč 

priznati kasnejšemu državnemu pr-
vaku Deniju Kožulu, sam pa se je mo-
ral zadovoljiti s tretjim mestom, kar je 
še vedno zelo dober rezultat. 

Član novomeške Krke se je v zadnjem 
času izkazal tudi z odličnimi rezulta-
ti na mednarodnih prizoriščih. Sre-
di marca je z oznako prvega nosilca 
osvojil mladinski turnir v italijanskem 
Lignanu, le dober teden dni prej pa 
je v dresu z državnim grbom rela-
tivno uspešno nastopil na ekipnem 
svetovnem prvenstvu, kjer je Sloveni-
ja osvojila končno 37. mesto. Izbran-

ci še enega Hrastničana Jožeta 
Urha so premagali reprezentance 
Avstralije, Tajske, Mehike in Nor-
veške, premoč pa morali priznati 

Madžarski, Egiptu in Argentini, a so 
kljub temu dokazali, da je pred njimi 
še svetla prihodnost. 

Zlasti pred Jorgićem, ki v svoji starost-
ni kategoriji prevladuje celo v global-
nem pogledu. Na februarski izdaji 
lestvice Mednarodne namiznoteniške 
zveze (ITTF) je namreč krepko vodilni, 
medtem ko v članski konkurenci tre-
nutno drži 195. mesto na svetu. 

Gregor Lisec

NOGOMETNI  KAMP  LETNIKOV  2003  
ZA  VIKEND  V  GORAH

Od petka, 4. marca, do nedelje, 6. 
marca, je v Gorah potekal tridnevni 
kamp, ki se ga je udeležilo 23 igral-
cev iz osmih nogometnih društev: NK 
Celje, Rudar Velenje, Ljubno, Mozirje, 
KNK Odred Kozje, Dravinja, Rogaška 
Slatina in Hrastnik.

Organiziral ga je Nogometni center 
medobčinske nogometne zveze Celje, 
za mlade nogometaše pa so skrbeli 
štirje trenerji: Jože Sevšek iz Laške-
ga, Rafael Zupanc iz Rogaške Slatine, 
Lenart Solar iz Ljubnega ob Savinji in 
Franko Privšek, hrastniški trener. 

»Kampa so se udeležili tisti igralci, ki 
so se v svojih klubih najbolje odrezali 
s svojo aktivnostjo,« je povedal Fran-
ko Privšek. »Vsi trije dnevi so bili v 
glavnem namenjeni druženju in pre-
pričan sem, da bomo v prihodnje s 
tem nadaljevali. Tako 
starši kot otroci so bili 
navdušeni nad pes-
trim programom, pri-
jaznim sprejemom, 
odlično postrežbo in 
navezovanjem novih 
prijateljskih stikov.«
Igralci so si ogle-

dali film o svetovno uspešnem no-
gometašu Messiju, kopali so se v 
bazenu, peli ob spremljavi kitare, 
spoznali delo lovcev, v soboto zvečer 
pa so se udeležili rokometne tekme 
v Dolanki. Zadnji dan v nedeljo so se 
mešane ekipe pomerile v sproščen-
em nogometnem turnirju.

Fanči Moljk
Foto: F. M. in arhiv NK
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Superlativi nosijo 
superpričakovanja

Borut Jovan je diplomant mari-
borske višje šole za gostinstvo in 
turizem, mladi tridesetletni slov-
enski chef, doma iz Turja. Strokov-
na javnost ga opisuje v superlativ-
ih, njegove kreacije pa so prava 
paša za oči in brbončice. Začetek 
njegove uspešne zgodbe zveni sila 
preprosto – kot otrok je pri pripra-
vi jedi opazoval mamo in babico 
ter se odločil, da bo kuhar. Čeprav 
so mu pri osnovnošolskem poklic-
nem usmerjanju dejali, da nikoli 
ne bo kuhar, je vztrajal. Vseskozi 
je imel jasno začrtano pot in veliko 
željo po znanju, zato je hitro zbežal 
v tujino in tam pridobival izkušnje 
ter spoznaval kuharske tehnike, ki 
jih naš šolski sistem še danes ne 
pozna. 

Ko je nastopil kot 
vodja ala carte 
restavracije v hote-
lu Livada Prestige v 
Moravskih Toplicah, 
je postalo jasno, da 
njegovo delo dobi-
va pomen. Mediji 
so takrat zapisali, 
da že pri sedemin- 
dvajsetih letih kuha 
tako, da je med de-
setimi najboljšimi 
slovenskimi kuharji 
prihodnosti le še 
devet prostih mest. 
Iz Prekmurja je 
odšel kuhat naravnost v Galerijo 
okusov v Petrovčah, ki sta jo za- 
snovala skupaj z Gašperjem Puha-

nom, s katerim sta ustvarila tudi 
blagovno znamko Lojz Lojz, hkra-
ti pa sta idejni vodji in solastnika 
restavracije. 

Ljubezen do dela, 
domišljija in nadarjenost

Za Boruta je kuhanje način življenja. 
Rad ima hrano, igra se s kombiniran-
jem okusov, je ustvarjalen in ver-
jame v svoje delo. Recepti nastajajo v 
njegovi glavi, podlaga za dober recept 
pa je dobro poznavanje posameznih 
sestavin in njihovih okusov, še zlasti 
v različnih kombinacijah. Po kreaci-
jah mu je blizu skandinavska kuhin-
ja, po okusu pa francoska. Poseben 
izziv mu predstavlja priprava mesa, 
saj lahko vedno odkriva nove načine 
pri-prave, na drugi strani pa dodaten 
draž predstavljajo sladice, ki imajo 
povsem druge zakonitosti. 

Kuharske tehnike, s katerimi pride do 
željenih rezultatov, je pridobil v tujini. 
Med drugim je delal v znani italijanski 
gostilni La Subida ter v hotelu Evian 
Royal Park v Franciji, ki se ponaša-
ta z Michelinovo zvezdico. Pot ga je 
zanesla tudi na Dansko, v restavraci-
jo Geranium v Koebenhavnu, ki ima 
dve Michelinovi zvezdici. Na vprašan-
je, ali tudi sam razmišlja o takšnem 
priznanju, odgovori: »Ob odprtju 
Galerije okusov smo lahko slišali pod-
poro prav v tem smislu, da je pot do 

zvezd, tudi Michelinovih, odprta. A v 
Sloveniji zvezdice ne padajo, vsaj ne 
Michelinove. Želim si, da kot chef 
zrastem, da me bo to še naprej oseb- 
nostno bogatilo, prav tako želim str-
mo pot navzgor tudi restavraciji. Nič 
od tega pa ni samoumevno, potreb-
no bo še veliko zavojev s kuhalnico. 
Kuharji smo garači na dolge proge, 
brez tega si uspeha ne moremo 
obetati. Ostajam prizemljen, saj se 
zavedam odgovornosti, ki jo nosijo 
superlativi in to so superpričakovan-
ja. To pomeni, da ne moreš zaspati 
na lovorikah, ampak te mora to gnati 
k vedno novim izzivom.«

Chef v Galeriji okusov – 
urban, divji in moderen

Ne samo, da v Galeriji okusov razstavl-
ja jedi, ampak tudi posamezne se-
stavine. Iz njega vre navdih, možgani 
so v nenehnem pogonu in velikokrat 
ne more spati, saj se mu misli ne 
umirijo. Preden pa si drzne jed ponu-
diti še komu drugemu, je prvi poskus-
ni zajček najprej sam, saj najbolje ve, 
kakšen je končni rezultat, ki si ga želi. 
Ko okusu in videzu prikimajo tudi 
domači ali sodelavci, ve, da je jed pri-

pravljena za uvrstitev na meni. Tako 
njegova restavracija predstavlja čis-
to kulinarično doživetje. Na vsakega 
gosta se dobro pripravijo, poskusijo 
izvedeti čim več o njegovih željah, 
nato pa ga vodijo skozi okuse, von-
jave in kreacije. Borut doda, da popol-
no kulinarično razvajanje doživijo tisti, 
ki se odločijo za vinsko spremljavo ob 
izbranem meniju, saj izbrana kapljica 
pomembno dopolnjuje okus jedi. O 
svoji restavraciji pravi: »Restavracija 
odraža tiste, ki jo sestavljajo in pred-
stavlja njihov način razmišljanja o 
kulinariki – raba sezonskih, lokalnih 
sestavin v pripravi kreacij po navdihu 
babičine kuhinje z najsodobnejšimi 
kuharskimi tehnikami. Ponosen sem 
na doseženo, hvaležen ekipi, s katero 
soustvarjamo skupno zgodbo – brez 
njih tudi jaz ne bi bil tako uspešen.« 
O svoji osnovni filozofiji, ki zajema 
spoštovanje gostov in narave, doda: 
«Če želimo gostom ponujati doživetje, 
kot ga obljubljamo v svoji restavraciji 
Galerija okusov, potem je nujno po-
trebno spoštovanje obeh najpomem-
bnejših členov – sestavin in gosta, ki 
bo te sestavine tudi zaužil.«

Vzporedno z nastajanjem restavraci-
je je nastajala tudi blagovna znamka 

Umetniški vodja festivala Branko Potočan že 
trinajsto leto vztraja, da je treba Hrastničanom 
ponuditi kvalitetno kulturno produkcijo. (Fo-
tografija: Branko Klančar)

Borut Jovan: »Chef je lahko vsak, veliko je samookli-
canih, a se hitro prepozna, kdo si naziv zasluži. In prav 
to se mi zdi pomembno, da ta naziv opravičujejo tako 
strokovne kritike, kot tudi zadovoljni gostje, vse ostalo 
je zgolj formalnost; jaz v prvi vrsti ostajam Borut.« 
Foto G. Gomboc
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BREČKO:  TUDI  DOL  JE  IGRAL  V  TRETJI  LIGIScenarij, ki so se ga 
Hrastničani v pretek-
lih sezonah tako 
krčevito otepali, bo 
letos kot vse kaže postal boleča re-
alnost, s katero se bodo morali spri-
jazniti. Po dvajsetih letih v drugi slov-
enski ligi se košarkarjem iz dvorane 
na Logu obeta selitev v nižji rang tek-
movanja, kar bi lahko preprečil le še 
čudež. Tega pa po vsem letos viden-
em ne gre pričakovati. 

Davor Brečko je imel v zaključku po-
letja, torej še preden so drugoligaši 
skozi kondicijske priprave prisopihali 
do uvodnega prvenstvenega kroga, 
na voljo povsem dostojno posad-
ko, s katero bi moral relativno varno 
pripluti do obstanka. A temu, kot vse 
kaže, ne bo tako. Tudi, ali predvsem, 
zavoljo številnih težav s poškodbami, 
ki njegovih varovancev niso in niso 
hotele pustiti pri miru. 

Že pred prvo tekmo je hudo poškod-
bo kolena staknil eden od predvid-
enih nosilcev igre Matic Babič in skle-

nil sezono, še preden se je ta pričela. 
Njen uvod je moral prisilno izpustiti 
obetavni Urh Durnik, za njim pa so 
Hrastničani ostali še brez svoje na-
jbolj zveneče okrepitve na branilskih 
položajih Žige Zagorca. Do januar- 
skega prihoda Dejana Dunovića in 
Fuada Memčića, ki sta nemudoma 
prevzela vlogi nosilcev igre, se je po 
hrastniškem parketu podilo zgolj pet 
košarkarjev z drugoligaškimi izkušnja-
mi, in sicer veterana Gašper Ovnik in 
Tadej Tušek, povratnik iz penzije De-
jan Godicelj, Anže Maček in že omen-
jeni Durnik.

Slej ko prej je postalo jasno, da bo 
tudi letošnja sezona predvsem ena 
dolga bitka za obstanek, ki jo Hrast-
ničani počasi izgubljajo. V osemnajs-
tih krogih (od 22) so nabrali vsega štiri 
zmage, kar je premalo za realne upe 
po še eni drugoligaški sezoni. »Tudi če 
izpademo, ne bo konec sveta. Tudi RK 
Dol je pred leti igral v tretji ligi, pa bo, 

upam, naslednjo sezono igral v prvi 
ligi,« je poudaril Brečko in razkril re-
cept, s katerim bi se njegovo moštvo 
karseda hitro vrnilo iz košarkarskega 
obrobja. »Priključili smo pet kadetov 
na članske treninge in če zadržimo iz-
kušene domačine ter dodamo mlade 
perspektivne igralce, bo to odlična 
ekipa v tretji ligi, ki bo napolnila hrast-
niško dvorano in se bo zmožna vrniti 
med drugoligaše,« je prepričan hrast-
niški strateg, ki v klubu drži pokonci 
tudi mlajše kategorije. 

Od njih bo v prihodnosti očitno odvis-
no veliko, sploh če bodo Hrastničani 
posnemali koncept rokometnih ko-
legov iz Dola, ki so v najtežjih časih 
priložnost ponudili domačim fantom 
in v nekaj letih postavili temelje za 
eno pozitivnejših športnih zgodb v 
Zasavju. 

Gregor Lisec

ODLIČNI  REZULTATI  NA  
STRELSKEM  REGIJSKEM 
TEKMOVANJU
Na letošnjem strelskem regijskem 
tekmovanju so si vsi hrastniški tek-
movalci zagotovili nastop na držav-
nem prvenstvu. V konkurenci strelcev 
iz koroške, štajerske in zasavske regije 
so osvojili kar nekaj medalj, ki jih bodo 
zagotovo še dodatno motivirale.

V kategoriji cicibanov se je najvišje za-
vihtel Žan Napret in osvojil 1. mesto. 
Cicibanka Urška Tišler je zasedla 4. 

mesto, Lučka 
Holešek pa je 
bila 7. 

Med mla-
jšimi pionirji 
je Dejan Mrak osvojil 3. mesto, Žan 
Čeperlin je bil 6., Aljaž Vidmar pa je 
na svojem prvem večjem tekmovan-
ju zasedel 10. mesto. Ekipa v postavi 
Dejan Mrak, Žan Čeperlin in Aljaž Vid-

mar je bila 3. 
V pionirski kategoriji je med pionirka-
mi prepričljivo zmagala Hrastničanka 
Zala Logar. 

M. N.

ZAKLJUČEK  KŠZ  STRELSKE  
LIGE  V  HRASTNIKU
Strelci mlajših kategorij (cicibani, mlajši 
pionirji, pionirji) so se 19. marca 2016 
zbrali v Hrastniku na šestem, zadn-
jem kolu koroško-štajerske-zasavske 
lige, ki je bila hkrati tudi zadnja večja 
tekma pred prihajajočim državnim 
prvenstvom. Med množico nastopa-

jočih so se dobro 
odrezali tudi strelci 
Strelskega društva 
Rudnik Hrastnik. 

Med cicibani je Žan Napret osvojil 
odlično 3. mesto, Urška Tišler je bila 
med cicibankami 6., Lučka Holešek pa 
je osvojila 8. mesto. 

Žan Čeperlin je med mlajšimi pionirji 

stopil na 2. stopničko, Dejan Mrak pa 
je v skupnem seštevku (v isti kategori-
ji) osvojil 9. mesto. Ekipa mlajših pio- 
nirjev in cicibanov je zasedla 4. mesto 
med osmimi nastopajočimi ekipami.

V kategoriji pionirk je Zala Logar v    
skupnem seštevku zasedla 1. mesto 
in tako potrdila napredek, ki ga kaže 
na treningih.

M. N.

ŠPORT
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Kdo je Birtič?

Starejšim občanom Hrast-
nika je še dandanes dodo-
bra znan izraz »Pr Birtič«. 

Slavna gostilna v centru Hrastni-
ka, kamor so knapi ob plačilnem 
dnevu radi zahajali in tudi pustili 
del svojega »geding-a« za kakšno 
kupico rujnega. Le malokdo pa zna 
povezati ime z izrazom, ki se je v 
folklori ohranil do dandanes. 

Sinonim za izraz »Pr Birtič« je dal 
hrastniški narodnjak in lokalni last-
nik gostilne Franc Birtič, ki jo je vodil 
polnih 30 let, in je v stari Avstro-Ogr-
ski pomenila zbirališče hrastniških 
narodnih krogov, ki so prestavljali 
protiutež nemškim interesom v doli-
ni. Birtič je bil poleg gostilniške obrti 
močno angažiran tudi v občinskem 
odboru ter krajevnem šolskem svetu. 
V letu 1932 je praznoval svoj 75-let-
ni jubilej. Žal je Franc Birtič slabih 5 
mesecev po svojem jubileju preminil. 

Časopis Tedenske slike, 
Priloga Domovini pa je ob 
njegovi smrti takole strnil 
misli: »Dne 2. tm. je umrl 
g. Franc Birtič, posestnik 
in najstarejši gostilničar 
v Hrastniku. G. Birtič, ki 
je pred 5 meseci še zdrav 
obhajal svojo 75-letnico, je 
bil v vsakem oziru zaslužen 
in zgleden mož. S svojim 
odkritim značajem in veli-
kim rodoljubjem je mnogo 
storil za okraj, ko je deloval 
v občinskem odboru in 
krajevnem šolskem svetu 
ter je kot zgleden gospo-
dar zavzemal važno mes-
to med rojaki. Nesebičen 
in požrtvovalen je mnogo 
koristil narodni stvari, gos-
podarskim tovarišem je 
bil po svojih izkušnjah na-
jboljši svetovalec, revežem 
pa velik dobrotnik. Za 
blagim pokojnikom žaluje-
jo hči, soproga rudniškega 

ravnatelja inž. Kolka, v Rajhenburgu, si-
novi; France , premožen trgovec v Amer-
iki, Ernest, ugleden gostilničar v Maribo-
ru in Slavko, ki vodi doma mesarsko in 
gostilničarsko obrt ter mnogoštevilni 
prijatelji in znanci.« 2  

Zaradi prostorskega pomanjkanja 
so Birtičevo gostišče v osemdesetih 
podrli. Čeprav gostišča ni več, pa se 

je izraz »Pr Birtič« oz. »Birtič« ohra-
nil vsaj za postajališče pri hrastniški 
blagovnici. Prispevek moža, Franca 
Birtiča, se je tako po zaslugi njego- 
vega narodnostno-domoljubnega 
angažiranja vseeno uspel trdoživo 
obdržati v lokalni folklori. 

1 Na spletni strani 
www.libertyellisfoundation.org/passenger-result 
sta navedena dva Franca Birtiča, ki sta na 
začetku 20. stoletja emigrirala v Ameriko; 
starost enega ob prihodu je bila 18 let, 
drugega pa 24 let. 

2 Vir: Tedenske slike: priloga Domovini (8. 
9. 1932), letnik 8, številka 36. 

S

Primož Frajle
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Umetniški vodja festivala Franc Birtič ob 75-letnici 
(vir: časopis Tedenske slike)

Umetniški vodja festivala Gostišče Birtič - hiša desno 
(vir: www.chope65.wix.com)

Lojz Lojz, pod njo pa so združeni nji-
hovi lastni izdelki (zeliščne soli, mar-
melade, testenine, zeliščna olja ...). 
»Vse delamo sami, ročno izdelke tudi 
ovijemo v našo embalažo in jih kot 
prestižne izdelke z okusom ponosa 
pošiljamo v svet – in ravno to, ročna 
izdelava prestižnega izdelka, nas je 
spomnila na zgodbo rolls royce, le da 
našo znamko predstavljava dva ‘Lojza’ 
(Gašper in jaz, kot solastnika), v na-
jbolj pozitivnem zvenu tega starega 
slovenskega imena.« 

Kaj pa zasavska kuhinja? 

Borut pravi, da dopušča ogromno 
manevrskega prostora za ustvarjan-
je. Slovenija je kulinarično zelo boga-

ta država in zdi se mu, da ima vsaka 
vas svoj recept nedeljskega kosila, ki 
pa ima bolj ali manj skupne sestavine. 
Zasavske jedi so znane po tem, da so 
močne in okrepčilne, saj so gospod-
inje morale vsak dan nahraniti knape 
in ravno ta zasnova je odlična ideja za 
nove kreacije, da je jed primernej-ša 
današnjemu stilu in lahkotnejša. »Iz-
jemno rad se vračam k spominom, 
ki me po vonju ali okusu vežejo na 
babičino kuhinjo ali mamino shram-
bo. Temu dodam še znanje in kreativ-
nost in že nastane nova jed.«  

Lucija Štaut

Pridite vsi (ne le sladkorni bolniki) 

- veselo in poučno bo!

Sladkorno bolezen obvladajmo skupaj!
S tem zgovornim geslom letošnjega svetovnega dne zdravja vas 

..

vabimo na srečanje,
ki bo

13. aprila 2016 ob 10. uri 

v Mladinskem kulturnem centru Hrastnik.
...

Pred srečanjem - med 9. in 10. uro - bomo izvajali meritve dejavnikov tveganja
(telesna teža in delež maščobe v telesu, obseg pasu, krvni tlak, FINDRISC test).

Na srečanju bomo spregovorili o delu v diabetološki ambulanti SB Trbovlje, o tem kako deluje Društvo diabetikov Hrastnik, 

predstavili referenčno ambulanto in zdravstveno vzgojni center Zdravstvenega doma Hrastnik.

Predstavili bomo tudi nekaj podatkov o zdravju prebivalcev Zasavja in o zdravem načinu življenja (NIJZ).

Ker še vedno velja „Kar se Janezek nauči, to Janez zna“, pa bomo prisluhnili še učencem OŠ Narodnega heroja Rajka, 

ki nam bodo približali svoje delovanje za zdravo življenje.

Srečanje bo popestril kratek kulturni program,

sklenili pa ga bomo s prijetnim druženjem ob kratkem sprehodu.
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PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCAPRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCA

Tako se je glasila tema letošnjega 
dneva šole, ki ga praznujemo 8. jan-
uarja. Na ta dan je namreč narod-
ni heroj Rajko, hrastniški junak iz 
2. svetovne vojne, padel v bitki s 
sovražnikom na Osankarici. Zato smo 
obeležitev praznika začeli s pogovo-
rom o pomembnosti tega dogodka. 
Nadaljnje dejavnosti so bile 
posvečene krovni temi – ohranjanju 
prijaznih in spoštljivih medsebojnih 
odnosov ter preprečevanju nasilja 
–, seveda pa tudi prilagojene posa-
meznim starostnim skupinam. Vmes 
smo imeli rekreativni odmor, namen-
jen sprostitvi.

Najmlajšim so učitelji prebrali knjigo 
Mala šola lepega vedenja, sledilo pa 
je ustvarjanje, povezano z vsebino 
prebranega. Nekoliko starejši so se 
medsebojnim odnosom posvetili na 
delavnicah z različnimi vajami, med 
katerimi je bilo vse od iskanja skrite-
ga prijatelja, spoznavanja sebe in 
svojega položaja v družbi, pozitivne-

ga pripovedovanja o sebi in drugih, 
pa do razmišljanja o obvladovanju 
konfliktov. Kljub resnim temam je bilo 
vzdušje zabavno, včasih celo nekoliko 
igrivo. Za starejše učence je bilo po-
leg delavnic organizirano tudi preda-
vanje pravnice, mag. Ane Nine Jäger, 
o odgovornosti mladostnika. Njegova 
vsebina je presenetila marsikoga, saj 
je predavateljica s pravnega vidika na-
vajala konkretne primere, povezane z 

nasiljem, v katerega so bili vpleteni 
naši vrstniki, in prestavila razplete. Ob 
tem je še posebej poudarila, da nasil-
je nikakor ni prava pot za reševanje 
težav, saj to lahko povzroči še večje 
težave in hujšo škodo. Predlagala 
nam je nekaj načinov, kako lahko, če 
pride do nasilja, konflikt rešimo brez 
posredovanja učiteljev.  

Aljaž Hočevar, 8. b

Skupaj za 
prijazno šolo

Učiteljica Janja Urlep se je v 
šolskem letu 2013/14 s svojimi 
drugošolci udeležila literarne-
ga natečaja Z domišljijo na po-
tep, ki ga že od leta 2002 razpi-
suje podjetje Smar-Team. Med 
prispelimi deli izberejo deset 
najboljših in tem natisnejo zgod-
bo ter poskrbijo za ilustracijo in 
izdajo knjige.

Poprosili sva jo za kratek pogov-

Z domišljijo na potep- škratek Želodek
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Kdo je dal idejo za zgodbo?

Idejo za zgodbo so dali učenci, 
saj smo se ravno takrat pogovar-
jali o jeseni, jesenskih plodovih, 
drevesih in živalih v gozdu. 

V sredo, 16. 3. 2016, je v Delavskem 
domu Hrastnik potekala revija 
otroških gledaliških skupin, med ka- 
terimi je bil tudi dramsko-lutkovni 
krožek naše šole. Njegovi člani so pod 
vodstvom mentorjev Tadeja Kralja in 
Anje Kačič pripravili dramsko igro 
z zanimivim naslovom Prekletstvo 
zelenih štumfov, ki smo si jo učenci 
ogledali s še posebnim zanimanjem, 
in sicer iz dveh razlogov: nastopali 
so naši sošolci in sošolke, poleg tega 
pa igra obravnava teme, kot so: pri-
jateljstvo, zaupanje in medsebojna 
pomoč. 

Komedija je razdeljena na pet dejanj. 
V prvem nastopajo štiri dekleta, vila 
in štirje fantje. Dekleta vilo prosijo, 
naj nad fanti izvede ljubezenski urok. 
Ker je ta prepovedan, si vila izmisli 

mešanico drugih urokov in trdi, 
da bo prav tako delovala. Drugo 
dejanje poteka v vilinskem domu, 
kjer nadvila Gertrude izve, da je 
bil na Zemlji neuspešno izveden 
urok. Takoj zatem pokliče podvilo, 

ki je izvedla ta urok, in ji zaradi dveh 
neuspelih poskusov vzame vilinsko 
licenco. Na koncu jo podvila le pre-
priča, da to zmedo lahko popravi. V 
naslednjem dejanju fantje na raču-
nalniku igrajo igrice, ko pride Ange-
loti in jim pove, kaj je videl. Seveda 
mu fantje ne verjamejo in mu rečejo, 
da je to samo sanjal. Ugotovijo, da 
obstaja posnetek, in si ga ogledajo. 
Fantje Angelotiju le priznajo napako 
in si nato odidejo na internet pogle-
dat, zakaj urok ni deloval. Izvedo vse 
o motilcih urokov in ugotovijo, da so 
eden izmed njih tudi zeleni štumfi, ki 
jih je tisti dan nosil Angeloti. Na in-
ternetu si prav tako ogledajo, kako 
ujameš vilo v past. V predzadnjem 
dejanju fantje ujamejo vilo v česnovo 
past in jo tudi rešijo, saj izvedo resni-

co o ljubezenskem uroku, ki jih je do-
letel. V zadnjem dejanju pa na Zemljo 
pride še Gertrude s svojo nečakinjo, 
s katero hoče uničiti prednico, glavno 
vilo v vilinskem svetu. Tudi onidve se 
ujameta v česnovo past, v kateri nato 
priznata dekletom, fantom in podvili, 
kaj nameravata. Fantje to posname-
jo na telefon in podvila zagrozi Ger-
trude, da bo posnetek pokazala pred-
nici, razen če Gertrude odide in jih ne 
moti več. Na koncu podvila le odnese 
motilec urokov iz sobe, v kateri so 
fantje in dekleta, in s tem urok začne 
delovati.

Predstava nam je bila vsem všeč, 
saj je bila zaigrana v nam domačem 
zasavskem narečju, pa tudi ker je bilo 
veliko besed in dialogov, ob katerih 
smo se lahko nasmejali.

Nina Perko, 7. b

Prekletstvo 
zelenih štumfov
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Leta 2013, ko je bila Slovenija še ved-
no v recesiji, delovnih mest pa vse 
manj, je Maja Janjić krenila na pot pro-
ti Londonu. Kot diplomirana pravnica 
je imela z iskanjem službe v Sloveniji 
ogromno težav. Na stotine poslanih 
ponudb za delo na vse registrirane 
odvetniške pisarne, javne urade, več-
ja podjetja s pravnimi oddelki in tudi 
sodiščem je ostalo neodgovorjenih. V 
primerih, ko je odgovor prejela, pa je 
bil ta negativen. Tako je Maja po iz-
teku pogodbe na Zasavski ljudski uni-
verzi spakirala kovčke in se iz Hrast-
nika preselila v večmilijonski London, 
na lov za boljšimi priložnostmi.

Maja že tretje leto živi v Londonu, kjer 
sem jo letos tudi obiskal. Pravi, da je 
bilo iskanje zaposlitve glavni razlog za 
selitev v prestolnico Velike Britanije, 
vendar vsekakor ne edini. Že od nek-
daj je, vsaj za nekaj časa, načrtovala 
selitev v kakšno drugo državo. Ker je 
bilo njeno znanje nemščine že malo 
zarjavelo, znanje angleščine pa precej 
dobro, je bila odločitev hitro jasna. Za 
London se je odločila, ker je najbolj 
multikulturno mesto v Evropi in kot 
takšno nudi veliko dogajanja in pred-
vsem raznolikih možnosti. S to razno-
likostjo se ji je London zdel kot eden 
izmed najboljših začetnih izhodišč 
za življenje v Veliki Britaniji. Tako je 
privarčevala nekaj denarja, naredi-
la skrben načrt za prve mesece in 

se odpravila na pot. Kot pravi sama: 
»Vsaj poskusiti.« 

»Prvi meseci so bili vse prej kot 
brezskrbni,« poudarja Maja. Čeprav 
je za najem sobe v družinski hiši 
poskrbela že pred odhodom, jo je 
šele po prihodu na letališče v Lutnu 
zajel občutek: »Zdaj sem dejansko tu 
in gre zares.« Na začetku je stanovala 
v predelu Crystal Palace, ki spada pod 
južni London, in je od centra oddal-
jen dobre pol ure vožnje. Prvi teden 
po prihodu je namenila predvsem 
spoznavanju mesta in prilagajanju 
novemu načinu življenja. London je 
eno izmed najdražjih mest na svetu 
in čeprav so plače v povprečju višje 
kot pri nas, so tudi stroški visoki. Ne-
premičnine so zelo drage, pri čemer 
se cene po posameznih predelih 
mesta zelo razlikujejo. Ljudje brez 
otrok se zato večinoma odločajo za 
življenje s sostanovalci in najemajo 
sobe, za katere znaša najemnina v 
povprečju od 600 do 1000 funtov. 
Tudi hrana v restavracijah je v prim-
erjavi s Slovenijo precej dražja. V tr-
govinah so cene sicer bolj sprejem-
ljive, vendar tempo življenja redko 
dopušča pripravljanje obrokov doma. 
Večina ljudi v trgovinah čez teden ku-
puje vnaprej pripravljene obroke ali 
pa si hrano pripravljajo zvečer. Velik 
strošek predstavlja tudi javni prevoz. 
Največ ljudi se vozi s podzemno 

železnico, ki je razdeljena na 9 con. 
Cena posamezne vožnje pa je odvis-
na od tega, med katerimi conami po-
tuješ. Mesečna karta znaša od 140 
do 200 funtov. »Moji prihranki so za-
dostovali le za 2 meseca, zato sem z 
iskanjem dela pričela skoraj takoj po 
prihodu«, pove Maja. Dodaja še, da s 
samo birokracijo ni bilo veliko težav, 
saj je večino stvari lahko urejala kar 
preko spleta, tako da ji je bilo prihran-

LOV NA PRILOŽNOSTI 
V MULTIKULTURNI 
PRESTOLNICI

Maja Janjić živi in dela v Londonu.

Z mamo Ines v British Museumu

Umetniški vodja festivala Branko Konjske dirke Royal Ascot. Klobuk in 
obleka obvezna za vse ženske.
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Stekloslikarska kolonija je ena od 
tradicionalnih prireditev, ki poteka-
jo na OŠ narodnega heroja Rajka 
Hrastnik. Učiteljica likovne umetnosti, 
Mira Marinko, je povedala, da so se 
te delavnice domnevno začele okrog 
leta 1985 prav na naši šoli, organiziral 
pa jih je takratni likovni pedagog. Od 
tedaj kolonije organiziramo vsako 
leto. 

Ko se je dogodek odvijal prvič, so ri-
sali le na steklene posode, danes pa 
vsak učenec najprej prejme eno rav-
no steklo, po želji tudi več, na katero 
lahko poskusi risati. Učiteljica je pove-
dala, da so poskusili ustvarjati tudi že 
na rezano steklo in pa na skulpture 
iz stekla. Ko konča z ustvarjanjem na 
ravno steklo, si učenec izbere poso-
do, na kateri bo ustvaril svoj izdelek. 
Pri izvedbi dejavnosti nam vsako leto 
priskočita na pomoč Steklarna Hrast-
nik in domači steklar Srečko Zupanc, 
ki nam podari in nareže ravno steklo.
Letošnja kolonija je potekala v četrtek, 
11. 2. 2016. Udeležili so se je po dva 
učenca in mentor z večine zasavskih 
šol.

Vse se je začelo okoli osme ure zjutraj 
v tehničnih učilnicah. Udeležence so 
na mizah že čakala pripravljena stek-
la in listi papirja, na bližnji mizi pa so 
bile zložene steklene posode. Te so si 
lahko izbrali takoj ob vstopu.

Učiteljica likovne umetnosti je najprej 
vsem pojasnila postopek in pripravi-
la barve, nato pa se je ustvarjanje 

začelo. Vzdušje je bilo prijetno in 
dokaj mirno. Približno ob desetih je 
bil čas za malico, ki so jo pripravili v 
šolski kuhinji. Po kratkem odmoru se 
je slikanje nadaljevalo do konca pete 
šolske ure. Ob odhodu domov so 
udeleženci lahko obdržali en izdelek, 
preostali pa so ostali v šoli in so raz-
stavljeni v vitrini pri šolski knjižnici.

Nina Lana Vidmar, 9. a

Učenci nadaljujejo tradicijo 

Kako je potekalo delo?

Otroška domišljija je naredila svoje in 
zgodbo smo začeli razvijati. Pri urah 
slovenskega jezika in spoznavanja 
okolja smo sedli v krog in se pogov-
arjali, kaj vse bi se temu škratku lahko 
pripetilo, ilustracije pa so nastale pri 
likovni umetnosti. Zgodbo sem ure-
dila v smiselno zaporedje dogodkov, 
speli smo liste in nastala je naša »kn-
jiga«.

O čem pa pripoveduje zgodba? 

Zgodba pripoveduje o jeseni in o 
škratku Želodku, ki izgubi svojo kapi-
co. Med iskanjem ga pobere veverica, 
ki nabira ozimnico. Reši ga kostanj-
ček in skupaj nadaljujeta pot. Sreča-
ta bodečo nevarnost, ježa, a imata 
srečo, saj ju reši žir. Pridruži se jima, 
odidejo naprej in zopet so izpostav- 
ljeni nevarnemu gozdu. Uspe jim os-

tati skupaj. Kapice žal ne najdejo, a 
pomlad prinese veliko presenečen-
je. Vsi trije zrastejo v mlada drevesca 
in med njimi se razvije prijateljstvo, ki 
se ga ne da ločiti.

Kje vse ste svojo knjigo predstavi-
li?

Decembra 2013 smo z njo na razred-
nem nastopu razveselili starše, leta 
2014 smo jo na šolski proslavi ob 
kulturnem prazniku predstavili dol-
skim in hrastniškim učencem, 11. 2. 
2016 pa so naši zgodbi prisluhnili v 
Knjižnici Antona Sovreta.

Ali lahko poveste kaj več o pred-
stavitvi v Knjižnici Antona Sovre-
ta?

Čeprav so ti učenci zdaj že v četrtem 
razredu, so knjigo z veseljem pred-
stavili tudi obiskovalcem knjižnice. 

Učenki Pika Golob in Eva Dornik sta 
zgodbo pripovedovali, ostali učenci 
pa so ju spremljali z orffovimi glasbili.

Zala Benko in Brina Matjašič, 7. c

PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCA
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Danilo Janjič

Ulična umetnost v Shoreditchu v vzhodnem Londonu

Instalacija živali na London Towerju
Umetniški vod-Ulični performans v bližini 
gledališča Globe
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jeno tekanje od urada do urada. 

Majina prva zaposlitev je bila v luksu-
zni čokoladnici, ki je locirana v bližini 
najbolj znane blagovnice na svetu 
– Harrods. Trenutno živi v predelu 
Leyton in dela v podjetju, ki se ukvar-
ja z distribucijo naravne in organske 
kozmetike na evropske in ameriške 
trge. Pravi, da je delo dobro plačano, 
vendar naporno. V Londonu so nam-
reč delovni dnevi precej drugačni 
kot v Sloveniji. »Praviloma se začnejo 
pozneje, kar je smiselno glede na to, 
da se večina ljudi na delo vozi vsaj uro 
do uro in pol, kar pomeni da si vsak 
dan na poti od 2 do 3 ure,« pojasnjuje 
Maja. Delovni dan se navadno začne 
med 9. in 10. uro, traja pa do 17. oz. 
18. ure. V tem času je vštet tudi enour-
ni odmor za kosilo. O službi Maja še 
doda: »Domov prideš šele ob sed-
mih ali celo osmih zvečer, odvisno od 
tega, kako daleč od delovnega mesta 
živiš. Ljudje imajo tudi navado, da se 
enkrat tedensko s sodelavci po službi 
odpravijo na pijačo v lo-kalni pub in se 
tako družijo tudi izven pisarn«. Živl-
jenje v Londonu je tudi v razporejanju 
časa zelo strukturirano, razlaga Maja: 
»Torki so rezervirani za prijatelje, sre-
de za zmenke in četrtki za pijačo po 
službi. Ob petkih in sobotah se hodi 
ven, nedelje pa so rezervirane za 

domača opravila 
in počitek«. 

Povprašal sem 
jo tudi o poten-
cialnih priložnos-
tih za mlade in 
povedala mi je, 
da je priložno-
sti veliko, ven-
dar je hkrati tudi 
število iskalcev 
zaposlitve večje. 
Konkurenca je 
zato precej huda 
na vseh področ-
jih, kljub temu pa 
je službo mogoče 
najti, k čemur več 
pripomore stopnja izobrazbe kot 
sama smer študija, razen seveda na 
specializiranih področjih. Resda so 
začetki navadno skromni, vendar sta 
delavnost in ambicioznost nagra-
jeni. Sistem napredovanja je veliko 
bolj učinkovit kot v Sloveniji. Večina 
podjetij ima organizirana internetna 
izobraževanja in tečaje, ki jih morajo 
zaposleni opraviti za napredovanje. 
Tako lahko tudi delavec z nižjo sto-
pnjo izobrazbe, ki najprej opravlja 
delo na nižjem delavnem mestu, z leti 
napreduje na relativno visok položaj. 

Ker je delovni teden zelo naporen, 
šele čez vikend nastopi čas za spros-
titev in druženje. Ob selitvi se je bilo 
najtežje posloviti od prijateljev in 
družine. »Selila sem se v državo, v 
kateri prej nisem poznala nikogar, 
zato sem si morala na novo ustvari-
ti družabno življenje. Preko spletne 
strani meetup.com sem se udeleževa-
la različnih dogodkov, na katerih sem 
spoznavala nove ljudi in z nekaterimi 
od njih ohranila stike do danes,« o 
svojem družabnem življenju v Londo-
nu pove Maja. Kljub selitvi je redno v 
stiku z družino in prijatelji iz Sloveni-
je. Povezave med Londonom in Lju-

Nasad keramičnih makov ob London Towerju, v spomin padlim vojakom v prvi svetovni vojni 

Tower Bridge

bljano so precej dobre in cenovno 
ugodne, zato vsaj enkrat letno obišče 
družino, redno pa jo obiskujemo tudi 
družinski člani, tako da se vidimo vsaj 
dvakrat letno.

Na vprašanje, kaj jo je v Londonu 
najbolj navdušilo in kam bi peljala 
obiskovalce, je odvrnila, da je London 
ogromno mesto z močno karizmo in 
dolgo zgodovino. Vsem, ki ga obišče-
jo, zato priporoča, da poleg ogle-
da glavnih znamenitosti, poskušajo 
začutiti tudi njegov pravi utrip. Lon-
don namreč ponuja veliko različnih 
festivalov, predstav, muzikalov itd. 
Svetuje obisk Globe theatra (Shake-
spearovo gledališče), kjer si lahko 
ogledate predstavo kar s stojišča (kot 
včasih). Če želite nekaj bolj moderne-
ga, priporoča sprehod na West End 
in ogled kakšnega od izvrstnih muzi-
kalov, ki so na sporedu. Zaradi svoje 
edinstvene kulturne raznolikosti se je 
možno v Londonu udeležiti tudi praz-
novanja praznikov različnih manjšin, 
kot so: kitajsko novo leto, indijski di-
wali in holi, Notting Hill carneval itd. 
Po Majinih izkušnjah se velja odprav-
iti v China Town na pristno kitajsko 
kosilo, morda poskusiti jamajško, er-
itrejsko in indijsko kuhinjo. Žurerjem 
priporoča obisk predela Soho, kjer je 

lociranih največ klubov. 

Majo je ob prvem obisku najbolj nav-
dušil Camden town, ki ga večkrat 
obišče. To je ogromen trg, zgrajen v 
bivših kraljevih konjušnicah, ki ponuja 
številne različne trgovinice in stojnice 
s hrano. Kljub gosti naseljenosti Lon-
dona je tudi možnosti za rekreacijo in 
sprostitev veliko, saj številni lepo ure-
jeni parki ponujajo različne možnosti 
za kakovostno preživljanje proste-
ga časa. Maja še posebej priporoča 
Richmond park, ki jo je navdušil zara-

di številnih srn in srnjakov. Srnjad je 
namreč navajena na ljudi in se pros-
to sprehaja po parku. Če se odločite 
za piknik, se vam lahko zgodi, da si 
bo kar sama postregla iz košare. Na 
koncu Maja še dodaja: »Obvezno si 
privoščite pint piva v katerem od star-
ih londonskih pubov!«. 
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Mafini 
Tokrat bomo pripravili mafine, te 
male sladke ali slane poslastice, ki so 
se precej dobro prijele tudi v Sloveni-
ji. Pripravi se jih enostavno in hitro 
na raznovrstne načine (s čokolado, 
s sadjem, z oreščki, v kombinaciji s 
suhim sadjem, z olivami, s sirom itd.). 
Ti majhni kolački, ki izvirajo iz Ve-
like Britanije, so se najprej razširili v 
ZDA, nato pa začeli osvajati ves svet. 
Včasih so jih v Veliki Britaniji pripravl-

jali iz kvašenega testa, danes pa je 
običajnejša priprava iz vmešanega. V 
Angliji so včasih mafine prodajali na 
ulici posebni prodajalci, ki so nase 
opozarjali z zvoncem, a so v tridese-
tih letih 20. stoletja izginili.

Naj navedemo še nekaj praktičnih 
nasvetov. Pekač za mafine lahko upo-
rabite tudi za postrežbo omak, za ka-
tere bi sicer potrebovali več različnih 
skodelic. Ali pa za prigrizke, ko želite 
gostom ponuditi nekaj različnih pri-
grizkov (kot so oreščki, rozine, brus-
nice, pistacije ...), jih lahko postrežete 
kar v pekaču za mafine. Če pekač obr-

nete na glavo, lahko izbočene dele 
oblečete s testom in ga spečete. Na 
pekač nanesite maščobo, da boste 
pečeno testo laže dobili iz njega. Tako 
boste dobili jedilne skodelice, nare-
jene iz pečenega testa.

Navedimo še en trik, da vam bodo 
mafini vedno uspeli. Ko pripravljate 
maso, imejte vedno 2 posodi, v eni naj 
bodo suhe sestavine, v drugi mokre, 
zatem pa mokre sestavine dodajte v 
posodo s suhimi sestavinami. Zmes 
na hitro premešajte. Mase nikoli ne 
mešajte preveč, saj postanejo mafini 
trdi in suhi.

Čokoladni mafini 
z Nutello

Postopek

Segrejemo pečico na 180 
stopinj Celzija. V pekač 

za mafine damo papirnate 
posodice za mafine. V posodo 
damo: moko, pecilni prašek, 
sladkor, kakav in vaniljev 
sladkor.

V drugi posodi zmešamo 
jajca, mleko, žlico ruma in 

stopljeno maslo.

V posodo s suhimi ses-
tavinami vmešamo mokre 

sestavine. Maso damo v 
modelčke: najprej napolnimo 
modelčke do polovice, zatem 
damo 1 žličko Nutelle in do-
polnimo modelčke z maso.

Mafine pečemo 20 minut. 
Vzamemo jih iz pečice in jih 

pustimo 5 minut v pekaču, da 
se ohladijo.

1
SESTAVINE

220 g moke
1 pecilni prašek
200 ml mleka
80 g kakava
100 g sladkorja
2 jajci

2 žlički vaniljevega 
sladkorja
90 g stopljenega masla 
1 žlica ruma
Nutella (čokoladni 
namaz)
papirčki za mafine

Irena Rebov

2

3

4

Mafini s šunko in 
sirom

SESTAVINE

100 g kuhane šunke
100 g sira (Edamec, 
Trapist)
50 g stopljenega masla

2 jajci
150 g jogurta
2 žlici pecilnega praška
220 g moke
svež drobnjak
ščepec soli

Postopek

Sir naribamo, šunko na-
režemo na manjše koščke, 

drobnjak pa temeljito oper-
emo, osušimo in na drobno 
nasekljamo. Pečico segrejemo 
na 180 stopinj Celzija. V pekač 
za mafine položimo papirčke 
za mafine.

V skledo presejemo moko, 
dodamo pecilni prašek, 

sol ter dobro premešamo. 
Maslo stopimo in ga damo v 
večjo skledo. V maslo najprej 
vmešamo jajci, nato pa še 
jogurt. Vse sestavine mešamo 
toliko časa, da nastane gladka 
krema. V kremo vmešamo še 

moko s pecilnim praškom in 
pazimo, da ni grudic.

Zatem v pripravljeno testo 
z metlico na hitro vmeša-

mo še šunko, sir in drobnjak. 
Testo z žlico nadevamo v 
modelčke za mafine in ga za 
približno 25 minut potisnemo 
v pečico, da pridobi lepo zlato 
rumeno barvo.

Ko so mafini pečeni, jih 
vzamemo iz pečice in 

počakamo, da se malo ohladi-
jo. Ponudimo še tople ali 
hladne. Dober tek! ;)

1

2

3

4

Križanka

Med prejetimi križankami iz prejšnje številke smo 
izžrebali srečno nagrajenko, ki prejme knjižno 
nagrado:

Marta Mekše, Za Savo 2, 1430 Hrastnik

O nagradi vas bomo 
obvestili po pošti. 

Težje besede: ASCO, ELIADE, KERR, TARN, TIRS. Rešitve nove nagradne križanke napišite na 
dopisnico in s svojimi podatki (ime, priimek, 
naslov) do 15. maja 2016 pošljite na naslov:

Mladinski center Hrastnik
Naselje Aleša Kaple 9a , 1430 Hrastnik

Izžrebali bomo srečnega nagrajenca, 
ki bo prejel knjižno nagrado.




