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Maškarada
Ste kdaj pomislili, zakaj si za pusta 
nadenemo maske? Zakaj postane-
mo šeme? Zakaj maškarada? Gre 
za prastari običaj, ko kdorkoli lahko 
postane karkoli. To je čas, ko lahko 
postaneš Indijanec, škof, krof ali kralj, 
lahko pa tudi tajkun – verjetno bo to 
letos ena izmed bolj pogostih mask. 
Lahko postaneš, kar želiš, a nav-
sezadnje si seveda ti le ti. Maske so 
zelo različne, vendar pod njimi smo 
vsi ljudje.

Pravzaprav gre za vsebin-
sko globok praznik, ko se 
praznuje enakost vseh, ne 
glede na družbeni status, 
spol, raso, poklic ... V času 
maškarad, ki so jim v starem 
Rimu rekli saturnalije, so sužnji 
in gospodarji skupaj pili, peli 
in se zabavali. Elementarna 
enakost!

Za maskami je vedno človek. 
Maškarade so torej izvrstna 
priložnost, da ugotovimo, kako 
bedno minljivi in spremenljivi 
so družbeni statusi. Direktorji, 
delavci, kmetje so pod svojimi 
maskami »le« ljudje. To seveda 
lahko ugotovimo, ko maske 
padejo. Maske so vedno min-
ljive in snemljive, čeprav so ene 
bogato naložene, druge pa 
tanke in sestradane.

Poanta je v tem, da si za pusta maske 
nadenemo zato, da si jih lahko nato 
snamemo. Maškarada bi morala biti 
začasna stvar, ki se konča. Po pustu 
nujno pride post. Pusta se pač po-
koplje z vso slavo, salvami in častmi. 
Nazdravlja se na njegovo zdravo 
smrt. Finito!

In danes? Zdi se, da ta maškarada 
že malo dolgo traja. Avrelij Avguštin 

je čas pusta razglasil za Civitas dia-
boli. Hudičevo slaba družba, bi rekli 
danes. Ni torej problem v tem, da 
maškarada je, problem je v tem, da 
je ni in ni konec. V resnici poznamo 
več maškarad: najbolj prisotna je 
trenutno olimpijska maškarada (ta 
se vsaj na videz konča), a pozna-
mo tudi bolj grenke maškarade: 
politično, advokatsko, birokratsko, 
izobraževalno maškarado, poznamo 
tudi gospodarsko in zakonodajno 

m a š k a r a d o . Poznane so 
tudi večje: EU-maškarada, pa OZN-
maškarada, ZDA-maškarada. In 
manjše: maškarada žlahte in plahte, 
medsosedske maškarade … In še bi 
lahko naštevali. Karnevalov torej ne 
manjka.

Po karnevalskem neredu pustnega 

torka, ko Butalci zavzamejo vzvode 
moči, pride – vsaj morala bi priti – 
pepelnična sreda. To je manj znan 
praznik. Gre za prvi dan 40-dnevne-
ga posta do velike noči. Pepelnična 
sreda je povezana s pepelom – 
snovjo, ki ostane za vsem, kar lahko 
gori oz. kar mine. Vse minljivo je pe-
pel. In kaj je tisto, kar ni pepel, kar ni 
minljivo, kar niso maske, kar ostane 
za vse večne čase?

Človek kot individuum ne 
mine. Rodi se, prevzame 
družbene maske, z njimi 
živi, morda jih spozna in 
preseže, nato umre. Kot 
pust. A kot pust prihaja vsa-
ko leto znova, prihaja človek 
znova in znova v družbene 
karnevale, da bi jih spoznal in 
presegel. Praznovanje pusta, 
ki ga vsako leto pokopljemo, 
je torej nenavadna oblika 
praznovanja – reinkarnacije. 
Pust se vsako leto reinkarnira v 
karneval. Gre v karne (carne), 
kar pomeni meso, minljivo 
meso, nato umre. Iz pepela 
gre v pepel. In naslednje leto 
se spet rodi in umre in spet in 
spet …

In kaj bo vaša letošnja inkar-
nacija na karnevalu?

Davorin Peršič
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Ivan Hršak
Poslanec v Državnem zboru

Dobri dve leti ste že poslanec. Je bil 
preskok v novo poglavje življenja 
težek?

Ta dosežek je gotovo največji pres-
kok v mojem življenju. Niti slučajno 
si nisem mislil, da bom izvoljen, saj 
je bilo več kot 1300 kandidatov za 
88 prostih mest v Državnem zboru. 
Madžarska in italijanska manjšina 
pa že imata zagotovljeni mesti. Da ti 
to uspe, je fenomen. Sem ponosen 
na vse, ki so mi pri tem pomagali 
ter hvaležen vsem tistim, ki so me 
podprli. Upam, da delam v skladu 
z njihovimi željami, potrebami in 
zahtevami. Še vnaprej se bom trudil 
po najboljših močeh. 

Človek ima v glavi neko svojo pred-
stavo, kako to delo poteka in moram 
reči, da si ga nisem tako predstavljal, 
ampak sem se vseeno hitro prilago-
dil. Tako v samo delovanje DZ, po-
slanskih skupin in koalicije. Sedaj ni-
mam nobenih težav.

Kot poslanec v Državnem zboru ste 
član šestih odborov in komisij, ene 
delegacije in sedmih skupin pri-
jateljstva z različnimi državami. Je 
posameznik lahko aktiven in kon-
struktiven, lahko predela vso gradi-
vo, razmisli in sprejema odločitve v 
toliko delovnih telesih in še na vseh 
rednih in izrednih sejah?

V Srednjeevropski pobudi nisem več, 
tam se nisem videl. Delujem pa v 
treh odborih - za gospodarstvo, za 
zdravstvo ter za notranje zadeve in 
lokalno samoupravo in v komisiji za 
Slovence v zamejstvu in po svetu. 
To so te glavne, medtem ko tiste 
skupine prijateljstva, tam se pravza-
prav nič kaj posebnega ne dogaja. 
Nimamo posebnih gradiv, razen če 
pride delegacija posamezne države 
na obisk ali pa jo obiščemo mi, si 
preberemo o državi, o dvostranskih 
odnosih, ... Komisija za Slovence v 
zamejstvu in po svetu tudi ni posebej 
zahtevna glede na te tri odbore. Tu-
kaj pa seveda je ogromno zakonov 
za preštudirat, je delo na odborih in 
seji Državnega zbora in skozi koalici-
jsko usklajevanje.

Pa vam uspeva vse to?

Mora. To je naše delo. Tisti sekretarji 
in sekretarke DZ, ki skrbijo za posa-
mezni odbor, skrbijo za termine. 
Morajo se držati poslovnika DZ, v ka-
terem času mora biti kaj razpisano. 
Do seje je treba vso gradivo prebrati. 
Imamo tudi pomoč naših strokovnih 
sodelavk v poslanski skupini, da nam 
marsikdaj olajšajo delo. Seveda pa 
zakone moramo poznati, da lahko 
razpravljamo in damo bistvene pri-
pombe, če jih vidimo, in da pred-
lagamo spremembe, ki so usklajene 
s stališčem naše poslanske skupine 

oziroma stranke.

Ste tudi član preiskovalne komisi-
je o ugotavljanju zlorab v sloven-
skem bančnem sistemu. Vprašanje 
predsedniku uprave NLB na seji 23. 
januarja pa ste izkoristili za nestrin-
janje z odstranitvijo bankomata 
iz DZ. Vprašanje je sprožilo precej 
zgražanja in celo posmeha v javnos-
ti. Kako to komentirate?

Medije že tudi dobro poznam. Za 
medije ni bilo zanimivih sedem ali 
osem bistvenih vprašanj, ki sem jih 
prej postavil gospodu Medji, okrog 
nepravilnosti postopkov, ki so po-
tekali že pred njegovim vodstvom. 
Tudi to niso mediji povzeli, da sem 
pravzaprav rekel, da imam eno 
vprašanje, ki pravzaprav niti ne sodi 
sem, pa bi ga vseeno dobrona-
merno postavil. V DZ je bil banko-
mat že od nekdaj, niti ne vem od 
kdaj, in ljudje ga resnično pogrešajo. 
Nameščen je bil  v hodniku, ki gre 
v našo poslansko skupino Desus. In 
sem videl, ko so ljudje, zaposleni, po-
slanci, stalno dvigovali denar. Takrat-
ni predsednik DZ Virant je v dopisu 
skoraj moledoval, da naj v NLB le 
premislijo in naj ga ne odstranijo. Ta 
dopis sem videl na lastne oči. Saj en 
bankomat pa res ne bo rešil NLB-ja - 
v tem je bila poanta. Pa so ga vsee-
no odstranili. Gospod Medja pač ni 
imel razumevanja. Potem sem pa 

rekel, dobro, mogoče se bomo pa 
obrnili na kako drugo ali tujo banko 
in bo mogoče kdo imel posluh. No, 
potem so pa naredili iz muhe slona, 
in celo Radio 1, časopisi in televizija 
so to povzeli. Priznam, da je mogoče 
bila deloma napaka. Stvar je tukaj 
zaključena.

Za katere lokalne projekte se za-
vzemate oziroma ste se zavzeli v 
Državnem zboru?

Najbolj seveda okrog energetike, 
RTH in prodaje elektrarne v povezavi 
z odprtjem novega rudnika Brnica. 
Moje videnje je, da se ta problema-
tika vleče že od referenduma o TET3. 
Takrat je bilo na referendumu izgla-
sovano, da se TET3 ne bo gradila. 
To je bila gotovo napaka in napaka 
je bila tudi, da je to vprašanje pris-
talo na referendumu. Jaz mislim, da 
državljani o takšnih vprašanjih ne 
morejo odločati na referendumu. 
Bilo je tako pripravljeno, da bo to 
padlo, da smo samo v Zasavju, ko-
likor se spomnim, bili večinoma za, 
v ostali Sloveniji pa proti. Od takrat 
naprej politika na tem področju ni 
naredila nič do danes. Danes pa 
je tukaj zatečeno stanje. Mi smo 
imeli v vsem času veliko poslancev 
iz vseh zasavskih občin. Kar je na-
jbolj pomembno, mi smo imeli v 
tem času tudi predsednika vlade 
dr. Janeza Drnovška iz Zasavja. Meni 
danes ni jasno, da takrat, ko smo 
imeli predsednika vlade, te zadeve 
nismo rešili. Lahko si vzamemo za 
primer kako lepo vodi energetiko 
Posavje, kako Šaleška dolina, ... V 
Zasavju pa je bilo zmeraj nekaj razlik 
med občinami, očitno niso imeli istih 
interesov. Ne vem, ali tudi v tem pri-
meru ne. Če bi vsi skupaj držali, bi to 
že zdavnaj rešili. Zdaj se je ta zadeva 
toliko časa vlekla - tudi podaljševanje 
proizvodnje in zapiranja je bilo. Ko se 
je to sedaj vse skupaj že zaključilo, 
pa še vedno nimamo rešitve. 

Zato sem ministru Omerzelu pred 
interpelacijo v osebnem razgovoru 
zastavil cel kup vprašanj okrog te 
problematike. Povedal sem mu, 
če mi ne bo dal ustreznih zagoto-
vil glede rešitve zasavske energet-
ike, bom na izredni seji Državnega 
zbora glasoval ZA njegovo interpel-
acijo. Moram reči, da se je pri tem 
kar nekoliko razburil. In dal mi je za-
gotovila, da bo HSE nekako v roku 
štirinajstih dni dejansko prodal TET 
ruskemu interesentu, ki bo nato začel 
postopek odpiranja Rudnika Brnica, 
kamor mora po določilih pogodbe 
prezaposliti 100 rudarjev iz RTH. Obe-
nem mi je tudi zagotovil, da bo še v 

mesecu februarju sprejet v DZ Zakon 
o postopnem zapiranju RTH – zakon 
podaljšuje zapiranje iz 2015 na 2018. 
Zakon je že vložen v zakonodajno 
proceduro po nujnem postopku. 

Vzporedno pa sem na štiri oči »pri-
tisnil« tudi na predsednico Vlade 
RS Alenko Bratušek, ki mi je osebno 
zagotovila, da bo v februarju de-
finitivno zakonsko urejeno triletno 
podaljšanje zapiranja RTH ter da bo 
storila vse, da g. Košorok v imenu HSE 
končno podpiše prodajno pogodbo 
TET z ruskim kupcem. Obenem pa mi 
je tudi zagotovila, da se bo dosegel 
dogovor z Rudnikom Velenje še o 
prezaposlitvi cca. 50 rudarjev iz RTH 
v Velenje. 

Poslanci iz Zasavja se združujete tudi 
v klubu Zasavskih poslancev - imate 
enotna stališča glede strateških us-
meritev regije? Poslanec Jože Ve-
likonja iz Pozitivne Slovenije je v in-
tervjuju za Hrastov list denimo dejal, 
da se tudi pri projektu rudnika Brnica 
“preveč kaže, da imamo v lokalnem 
okolju različne politične opcije, ki 
vsaka svoje interese posredujejo na 
državni nivo.”

Že prej sem rekel, da je problem, da 
tudi v preteklosti nismo bili enotnih 
mnenj. Če bi vse zasavske občine 
poenotile mnenje bi lahko marsikaj 
dosegli. Tega je bilo v preteklosti ve-
liko. Mislim pa, da smo v Hrastniku in 
Trbovljah absolutno enotni. Zagorje 
je že malo odmaknjeno. Z rudnikom 
nima toliko interesov. Za njih ne bom 
dal roke v ogenj, kako oni na to za-
devo gledajo.

Kaj pa glede drugih strateških usme-
ritev? Imate skupen nastop in ideje?

Ja, to pa imamo. Se redno sestaja-
mo in imamo enotne poglede.

Vaša stranka je podprla 
nepremičninski zakon, ki za našo 
občino prinaša izpad financiranja v 
višini pol milijona evrov.  Ste kole-
gom predstavili posledice? Hrastnik 
bo ostal brez razvojnih in investicij-
skih sredstev. 

Situacija v Sloveniji je izredno težka. 
Tako finančna kot tudi gospodar-
ska. Ta problem ni od danes, ampak 
v preteklosti so bile vse te napake 
v bančnem sistemu. Če banke ne 
bi bile v tako slabem stanju, da jih 
sedaj moramo reševati, bi bila situ-
acija neprimerno boljša kot je. Mi 
nepremičninskega davka nismo 
podpirali. Na koncu smo ga bili v 
Desusu prisiljeni podpreti. Zakaj? Pre-

mierka je na proračun vezala zaupni-
co in v proračunu je bilo zavedenih 
malo manj kot 200 milijonov evrov 
iz tega nepremičninskega davka, 
ki bo šele pritekel. Če bi mi vztrajali 
na tem, potem bi vlada padla in 
imeli bi spet predčasne volitve. Med 
tema dvema slabima variantama 
smo izbrali manj slabo. Mi delujemo 
v dobro državljank in državljanov, v 
tem primeru smo povedali, da za-
kon ni dober, ampak smo ga morali 
podpreti, ker če bi padla vlada in bi 
bile predčasne volitve, bi bil nekaj 
časa mrtvi tek in se absolutno ne bi 
nič dogajalo. Bili smo se prisiljeni tako 
odločiti.

Kaj vidite rešitve za nadomestitev iz-
pada tega dohodka za občino? Se 
boste morda zavzeli za spremembo 
zakona o financiranju občin?

Gotovo. Tukaj bomo sedaj iska-
li druge rešitve. Za tri leta bodo 
občine tako ali tako dobile enaka 
sredstva. Izpad je le zaradi tega, 
ker bodo morali plačati davek za 
nepremičnine v občinski lasti. Inten-
zivno bomo iskali druge vire, drug 
način, da se bo to nadomestilo, da 
razvojne komponente ne bodo izpa-
dle. To pa bo naša prioriteta.

Kako pa sicer vidite prihodnji razvoj 
Hrastnika?

Kar se tiče sedanjega stanja na gos-
podarskem področju imamo nos-
ilca Steklarno Hrastnik, kjer je daleč 
največ zaposlenih. Tu moramo po-
magati. Steklarna dela dobro, pod 
tem vodstvom je naredila znatne 
korake naprej glede na prejšnja 
leta. Narediti moramo vse, da bo 
še naprej delovala uspešno. Vod-
stvo ima svojo politiko, ki je dobra in 
učinkovita. Če bi prišlo pri Steklarni 
do kakšnega neljubega dogodka 
bi bila to socialna bomba. Skratka, 
izvajati moramo vse ukrepe za ohra-
nitev delovnih mest in spodbude za 
odpiranje novih delovnih mest. V 
Obrtni coni Boben se je dve leti nazaj 
pojavil en podjetnik, drugih ni. Razen 
Spara, ki je zapolnil pol obrtne cone. 
Tukaj je še prostor. Občina bi morala 
dati takšne ugodne pogoje, da bi 
se ljudje odločili, da bi lahko pričeli s 
svojo dejavnostjo. Prihodnost Hrastni-
ka je v podjetništvu, v malih in mikro 
podjetjih. Tudi v tujini sloni to na mik-
ro, malih, mogoče srednjih podjetjih. 
Velikih podjetij je vse manj. Dobro bi 
seveda bilo, da so velika podjetja in 
da je veliko delovnih mest skoncen-
trirano v enem podjetju. Tega v teh 
razmerah pač ni. Tu bi morali poskus-
iti  s temi spodbudami. Tukaj vidim 

Varnostni inženir z Dola pri Hrast-
niku se je na predčasnih volitvah 
leta 2011 na listi Desusa s slabimi 11 
odstotki glasov prebil v parlament. 
Pred tem je bil zaposlen v Sinetu, še 
prej v Steklarni, svojo poklicno pot 
pa je začel v Cementarni Trbovlje. Je 

član celjskih rokometnih navijačev 
Florijanov in dolskega Društva co-
patarjev. A za pogovor o teh pos-
transkih aktivnostih je ob vsem ak-
tualnem dogajanju zmanjkalo časa. 
Govorila sva o prihodnosti zasavske 
energetike, o potrebni gospodarski 

preobrazbi in o tem, koliko imajo 
na državni ravni posluha za lo-
kalno problematiko. Seveda pa se 
nisva mogla izogniti niti razvpitemu 
vprašanju o odstranitvi bančnega 
avtomata iz Državnega zbora.

INTERVJU INTERVJU
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perspektivo občine.

Imate kakšne stike z gospodarst-
vom? Kako bi mi privabili investitorje, 
da bi vlagali v gospodarski razvoj?

Stike z gospodarstveniki bi kot po-
slanec enostavno navezal, da bi po-
magal občini. Občina pa mora imeti 
predstavljene programe, spodbude 
za domača in tuja podjetja. Vsako 
podjetje, ko pride v okolje, želi spod-
bude, nepovratna sredstva, da ne 
plačujejo določen čas prispevkov, 
da skratka nekaj od tega dobijo. Ne 
glede na to, da se lokalna skupnost 
nekaj sredstvom odreče, je pa po-
tem seveda pozitivno, da na dolgi 
rok občanom zagotoviš delovna 
mesta. 

Vemo, da je stranka Desus precej 
glasna, ko se govori o upokojencih 
in pokojninah. Pa vendar se najbrž 
strinjate, da če mladi ne 
bodo imeli dela, tudi poko-
jnin ne bo. Mlada generacija 
je v nezavidljivem položaju. 
Kako naprej?

Čeprav je mogoče v nas-
topih največ poudarka na 
upokojencih, se zavzemamo 
tudi za vse druge ogrožene 
skupine, invalide, delavce, 
brezposelne, tudi za mlade. 
V programu smo imeli zapi-
sano, pa nismo uspeli s tem, 
da bi bilo za mlade obvezno 
plačano pripravništvo. V prvi 
vladi nismo uspeli, niti v tej ne 
kaže najbolje. Nekateri ukrepi, ki jih je 
vlada dala, gredo v tej smeri. To je 
zelo važno, da mlad človek ne more 
začeti na enem delu, če se ni uspo-
sobil, naredil pripravništva. S tem do-
kazuje, da je usposobljen, da ga po-
tem neki delodajalec zaposli. Sedaj 
bomo podprli shemo ukrepov za 
mlade, ki jih je vlada pripravila. Do-
datno se bo še pogovarjala z mladin-
skimi organizacijami. Mladi imajo vso 
podporo v Desusu in se bomo trudili, 
da bomo maksimalno pomagali na 
tem področju, da bi res lahko mladi 
čim prej prišli do zaposlitve.

Izjemno pomembni se mi zdijo tudi 
programi kot je Podjetno v svet 
podjetništva. Tudi na drugih nivo-
jih v Sloveniji imajo to, da mladega 
človeka naučijo, da mu povedo, 
kako lahko začne samostojno pot 
na podjetniškem nivoju, on pa 
seveda mora imeti idejo s čim se 
bo ukvarjal. Ali bo imel storitev ali 
proizvod. Začel bo tako, da bo na-
jprej zaposlil sebe, če pa bo imel 
pravo idejo in bo uspešen, potem se 

bo lahko širil. Na tem segmentu se 
mi zdi zelo pomembno, da jim po-
magamo. Tako kot pravijo Kitajci: ne 
daj človeku ribe, nauči ga kako se 
riba ulovi. Na tem področju so tudi 
uspešni in vsa čast jim.

Če se vrneva na lokalne projekte. 
Vam je uspelo kaj spraviti v koalici-
jsko pogodbo?

Ja, v koalicijsko pogodbo nam je 
uspelo zapisati prestrukturiranje 
zasavske energetike ter zakonsko 
podaljšanje zapiranje RTH iz 2015 na 
2018. Ko sem bil takoj po novem letu 
pri predsednici vlade sva govorila 
tudi o temah, ki se tičejo Zasavja. 
Glede gradnje hidroelektrarn na 
srednji Savi - prva bo Suhadol – mi je 
zagotovila, da že ima investitorja in 
da se bo zelo hitro začelo  s to prvo 
izgradnjo.  Potem sem ji še dejal, da 
je bistveno, da se vzporedno zgradi 

tudi cesta Hrastnik - Zidani most, 
ker državni prostorski načrt je zanjo 
že sprejet. Tu je pa zdaj malo večji 
problem. Dejala je, da ta investitor, ki 
ga ima, ne bo sofinanciral izgradnje 
ceste, ampak bomo morali priskrbeti 
potrebna sredstva nekje drugje. 

Ni pa omenila kdo je ta investitor?

Ne, omenila ga pa ni. Važno je, da 
je zagotovila, da investitorja ima. Na 
tem bom vztrajal in delal še naprej.

Kar se tiče zavzemanja za Zasavje, 
sem se najbolj angažiral od vseh po-
slancev in vodim največje aktivnosti 
glede preprečitve zmanjšanja števila 
davčnih uradov iz petnajst na samo 
osem. Po tem predlogu Davčnega 
urada Hrastnik ne bi bilo več. Imel 
sem že intenzivne razgovore z mini-
strstvom za finance, z ministrom 
Čuferjem in državno sekretarko, pa 
tudi z Virantom, ker on te zadeve 
pelje, med drugim tudi reorganizaci-
jo upravnih okrajev, ki jih je v svojem 
predlogu tudi spustil na osem. Sicer 

moram reči, da doslej nisem imel ab-
solutno nobenega posluha na mini-
strstvu za finance, ampak sem šel 
tako daleč, da imam med koalici-
jskimi poslanci z vseh teh območij, 
kjer so predvidene ukinitve, zago-
tovljenih 13 glasov, podpira pa me 
tudi celotna opozicija. Poskušal bom 
vsebinsko preoblikovati dva člena 
skratka tako, da te ukinitve ne bo. Ta 
predlog ne gre v prid državljanom. 
Napaka je bila že v preteklosti, ko so 
nekdanje davčne izpostave, postale 
samo davčne pisarne. Država si 
je zamislila, da bo imela čim manj 
stroškov in bo stroške poti in ostalo 
prevalila na občane, kar se mi zdi sk-
rajno neodgovorno in tega ne bom 
dopustil. Verjamem, da bom uspel. 

Bližajo se lokalne volitve. Kako se 
nanje pripravljate v lokalnem odbo-
ru stranke Desus? Kaj napovedujete?

Ja, seveda. Prave stranke 
se že pripravljajo. Če ne bi 
bili prava stranka, bi sedaj 
še vedno spali, kar bi se po-
tem poznalo na rezultatu 
jeseni. V občinskem odboru 
Desusa na polno delamo, 
se pripravljamo, tako da 
verjamemo, da bomo tudi 
uspešni na teh lokalnih volit-
vah. Že na zadnjih smo bili, za 
sto odstotkov smo povečali 
zasedenost v občinskem 
svetu. Prej smo imeli enega 
svetnika, zdaj imamo dva. 
Upam, da bomo še dodatno 
kakšnega dobili, ker delamo 

dobro in naša občinska svetnika 
tudi dobro zastopata interese ljudi. 
Prepričan sem, da bodo po teh lo-
kalnih volitvah v Hrastniku bistvene 
spremembe glede na zasedenost in 
število svetnikov posameznih strank 
v občinskem svetu, mogoče pa 
nam prinesejo novega župana ali 
pa morebiti županjo ... Ne vem, kaj 
se bo dogajalo z LDS-om, vemo pa, 
da na so na državni ravni popolno-
ma usahnili ... Glede na to, da so v 
preteklosti imeli celo 12, potem 10 
svetnikov, zdaj jih imajo osem, vi-
dimo, da se število zmanjšuje. Tukaj 
bodo nove liste in pa druge stranke 
pridobile več. Konec koncev ni to nič 
slabega. Pridobili bodo tisti, ki imajo 
dobre ideje in bodo delali v dobro 
Hrastnika. Volivci bodo odločili po 
programih, ki jih bodo imele posa-
mezne stranke in jaz pravim, volivci 
imajo vedno prav.

INTERVJU PRIGODICE ŠOLSKEGA ZVONCA

OŠ Narodnega heroja Rajka praznuje

Ob dnevu šole, v sredo, 
8. 1. 2014, smo se posvetili 

ohranjanju spomina na za-
savsko kulturno dediščino ter s tem sode-

lovali pri skupnem projektu zasavskih občin, 
Rudarji iz rovov v srca. 

Učenci, ki nas zanima no-
vinarsko delo, smo skrbno 
spremljali dogajanje, o 
njem pa so poročali tudi 
udeleženci ostalih delavn-
ic. Za izjavo smo poprosili 
ravnateljico Marino Kmet, 
ki nam je povedala: »8. 
januarja naša šola praznu-
je. Letošnji dan šole je na 
temo rudarjenja zaradi 
projekta, v katerega smo 

vključeni. Pomembno se mi zdi, da se učenci 
seznanjajo s tradicijo rudarstva, saj živimo v ru-
darskih krajih in Hrastnik se je pričel razvijati ravno 
zaradi te dejavnosti. Ob dnevu šole se počutim 
odlično, ker mi letos v primerjavi s prejšnjimi leti ni 

bilo treba veliko posto-
riti pri organizaciji, saj so 
za to poskrbeli delavci 
naše šole. Sem pa obis-
kala nekaj delavnic na 
razredni stopnji, na Logu 
in si ogledala uprizoritev 
rudarske nesreče v 
šolski telovadnici.«
Utrip šole na ta posebni 
dan vam predstavlja-
mo z naslednjimi prisp-
evki.

Prikaz rudarske nesreče
V šolski telovadnici so dijaki 2. in 4. 
letnika Srednje šole Zagorje pod 
mentorstvom Anite Mazij uprizo-
rili rudarsko nesrečo. Ponesrečence 
naj bi prizadela močna eksplozija 
v rudniku. Dijaki so nam pokazali, 
kako oskrbeti nezavestno osebo s 

hudimi poškodbami ob odtrganini 
ali močnem udarcu v telo in glavo. 
Mentorica je povedala: »Priprave 
na uprizoritev so bile naporne zara-
di uvajanja nove ekipe, ki se je pri-
pravljala in vadila skupaj dvanajst ur. 
Nesrečo smo danes prikazali drugič 

in z delom naših dijakov sem zado-
voljna. Tudi njim je bilo to v veselje, 
saj so se med vajami včasih zaba-
vali.« 

 Barbara Haberl in Jure Robič

Ogled gledališke 
predstave

V Delavskem domu Hrastnik so 
učenci dramskega krožka uprizorili 

dramsko igro Perkmandeljc.

Začela se je s tipičnim ru-
darskim pogovorom. Pet 
mlajših učencev je po-
tem na smešen način 
predstavilo otroke, ki se 

zabavajo z računalniki, a 
tradicionalnih iger ne poznajo. 

Nato jim je dedek povedal zgodbo 

o Perkmandeljcu, ki je med kopan-
jem premoga in pogovorom o vsak-
danjih rečeh njemu in njegovemu 
»kameratu« pojedel malico in vzel 
svetilko, s katero ju je vodil do izhoda, 
preden se je zrušil strop. Tako jima je 
rešil življenje. Otroci so se po ded-
kovi pripovedi radovedni odpravili k 
vhodu v rudnik, da bi pričakali tega 
jamskega škrata.
Na predstavo so se pripravljali kar 
tri mesece. Pri sceni je pomagal 

učitelj Tadej Kralj, pri razsvetljavi pa 
Igor s KRC-a.  Mentorica in avtorica 
igre, Herta Erman, nam je zaupala, 
da bosta v tem šolskem letu še dve 
predstavi, in sicer Pika Nogavička 
v knjižnici in Rdeča kapica malo 
drugače. 

        Kristijan Ostrovršnik in Lidija Grgić

Pogovor z rudarjem

Obiskal nas je rudar, od katerega 
smo izvedeli veliko o rudarjenju, na 
primer, da se vsak rudar na začetku 
delovnika odpravi v jamo 350 metrov 
pod zemljo ali na vzdrževanje. Včasih 
so malicali funšterc, ki so ga zavili v 
papir, privezali na vrv in potegnili v 
zrak, da ga niso požrle podgane. V 
rudniku moraš biti ves čas previden, 
da ne izzivaš nevarnosti. Če se zgodi 

nesreča, se moraš ravnati po smer-
nicah in iskati pot za izhod. Za ta 
poklic se je odločil, ker takrat ni bilo 
veliko poklicev na izbiro. O rudar-
skem življenju pa nam je povedal: 
»Žene rudarjev navadno niso bile 
zaposlene; občasno so pomagale 
okoliškim kmetom. Pospravljale so po 
hiši, kuhale in skrbele za otroke. Nas 
večino časa ni bilo doma, saj smo na 

začetku delali po 10–12 ur na dan. 
Doma nismo imeli dela, zato smo 
posedali po klopeh in gostilnah. Tisti, 
ki so stanovali v oddaljenih krajih, so 
živeli pri kmetih, bivanje pa so morali 
odslužiti z delom na kmetiji.«
 

               Gašper Zobarič in Anja Bočko

Šolsko stran uredila: Tadej Kralj
 in Vesna Žnidar Kadunc

Jani Medvešek
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Srečanje s 
Perkmandeljcem

PRIGODICE ŠOLSKEGA ZVONCA

V knjižnici je pred otroki nastopil jam-
ski škrat Perkmandeljc (v dobesednem 
prevodu iz nemščine: rudniški škrat). Ob 
prihodu je mislil, da je prišel v hrastniško 
gimnazijo. Čudil se je, ker je zagledal 
ogromno knjig in otrok. Omenili so mu, 
da ima eden izmed otrok rojstni dan. 
Povabil ga je k sebi, mu voščil za rojstni 
dan ter mu podaril kos polakiranega 
premoga. Začel je pripovedovati stare 
rudarske zgodbe, med drugim, da se 
je kot majhen škratek rad potikal po 
knapovskih hišah in se igral z otroki iz 
rudarskih družin. Oče ga je poleg zvitih 
lumparij učil tudi pomoči rudarjem v rud-
nikih. 

            Matic Koch, Anže Pavliha, 
                                                  Mark Majcen

Pred slovenskim kulturnim 
praznikom, v petek, 7. 2. 
2014, smo na OŠ narod-
nega heroja Rajka Hrastnik 
s proslavama v Hrastniku in 
na Dolu obeležili spomin na 
velikega Prešerna. Osred-
nja misel letošnje prireditve 
je bila, da je prava kultura 
v nas samih, učenci pa so 

predstavili, kaj vse 
zajema: od plesa preko 
glasbe (tudi v sodelovanju z 
Glasbeno šolo Hrastnik), pa 
vse do dramatike (uprizo-
rili so lastno pravljico Škratek 
Želodek) in športa.

              Karmen Brečko, 9. a

Ogled rudarskega 
stanovanja
Učenci 4. razredov so si pod 
vodstvom kustosinje Nevenke 
Hacin ogledali Mlakarjevo 
stanovanje v stari rudarski 
koloniji, kakršne so nastajale 
po letu 1820, ko so v Hrastniku 
začeli kopati premog. Rudarji, 
bivši kmetje, so si začeli ust-
varjati družine in tedaj so jim 
lastniki rudnika postavili koloni-
jo. Sestavljalo jo je okoli 200 
stanovanj, velikih približno 30 

m2. V stanovanju sta kuhinja in 
spalnica. Na postelji v spalni-
ci so spali tudi do štirje člani 
družine, ostali so spali v velikih 
predalnikih, najmanjši pa v zi-
belki. Po hiši so si svetili s petro-
lejkami in svečami. V bližini smo 
videli tudi stranišče, krušno peč 
in štirno oz. vodnjak.

          
            Anja Pavčnik, Miha Krajnc

Proslava ob kulturnem prazniku

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE
Pripravlja Jani MedvešekHRASTNIK 2020+

Ustvarjanje na 
temo rudarstva
Učenci smo spoznavali ru-
darstvo in življenje rudarjev z 
najrazličnejših, tudi ustvarjalnih 
vidikov. Naj vam jih nekaj pred-
stavimo.

Nekateri smo po predstavi Perk-
mandeljc začeli peči in kuhati. 
Razdelili smo se v skupine in se 
lotili dela. Ena skupina je pe-
kla jogurtovo pecivo s sadjem, 
druga rožičevo potico, tretja 
pa knapovsko sonce. Sicer smo 
zakadili celo učilnico, a pecivo 

je bilo okusno. Res smo se zaba-
vali!

V likovni delavnici smo ust-
varjali iz das mase. Devetošolci 
so naredili kip Perkmandeljca, 
sedmošolci pa relief.

Oblikovali smo tudi plakate. 
Nastali so zemljevid rudarstva 
na Slovenskem, risba Perkman-
deljca in predstavitev rudar-
jenja, ki vključuje zgodovino te 
dejavnosti, vrste premoga, ru-
darske nesreče ter vpliv rudar-
jenja na okolje.

   Jon Irenej Klemen, Brina Prah,            
          Špela Cepuš, Melita Kovač

Slovar zasavskih besed
Učenci, ki hodimo k 
nemščini, smo se lotili 
analize zasavskih besed 
in izdelave njihovega 
slovarja. Za uvod smo 
poslušali pesmi skupine 
Orlek Perkmandeljc 
in Adijo knapi, nato 
pa analizirali zasavske 
besede iz njih ter na-

pisali slovar. Zbrali smo 
še zasavske besede iz 
vsakdanjega govora, 
pri čemer smo si po-
magali z že obstoječim 
slovarjem knapovskih 
besed. 

   
                       Simon Žlak

ajmer – vedro 
ajzenpon – tir
cajtng – časopis 
cuker – sladkor 
cug – vlak
frdinst – plača
fabrika – tovarna
fršlus – zadrga
gverk – rudnik
herc šafla – lopa-

ta  za premog
hof – dvorišče
hunt –  rudarski 
voziček
knap – rudar
kolm – premog
kamerat – prijatelj
knjedlc – cmok
lift – dvigalo 
firnk – zavesa

kulnkišta – zaboj 
za premog
kiuder – klet
klejše – klešče
knof – gumb
lampa – luč
šefla – zajemalka
šiht – služba

Na spletnih straneh Občine Hrastnik 
je objavljen osnutek občinskega 
razvojnega programa. Osnova za 
pripravo programa je bila poglo-
bljena razprava o številnih izzivih, ki 
so pred nami in o katerih se je raz-
pravljalo na več razvojnih delavni-
cah z občani, podjetniki in društvi. 
Na osnovi zaključkov delavnic, ana-
lize stanja ter trendov pa smo začrtali 
strategijo razvoja, postavili prioritete 
in nabor ukrepov. Ti se v večji meri 
kot doslej usmerjajo v zagotavljanje 
pogojev za lokalni ekonomski razvoj 
in kakovost bivanja.

Osnutek razvojnega programa je 
že obravnaval občinski odbor za 
gospodarski razvoj in proračun, 
na marčevski seji pa bodo o njem 
razpravljali tudi občinski svetniki in 
svetnice. Osnutek razvojnega pro-
grama sedaj objavljamo tudi za vas 
občanke in občani, seveda v želji, 

da do konca meseca februarja 
2014 še prispevate vaše predloge in 
pobude. Te pripombe bomo skušali 
vključiti v osnutek programa še pred 
obravnavo na občinskem svetu. 
Celoten dopolnjen program pa bo 
še enkrat v javni obravnavi tudi po 
marčevski seji občinskega sveta. 
Načrtujemo, da bi končno verzijo 
občinskega razvojnega programa 
občine Hrastnik sprejeli v prvi polovici 
letošnjega leta.

Kot je v uvodu v razvojni program 
zapisal župan občine Hrastnik Miran 
Jerič, bo občina Hrastnik na temeljih 
tradicije in načelih trajnostnega 
razvoja gradila prodorno in odprto 
skupnost ter privlačnejši Hrastnik. V ta 
namen smo postavili 4 prednostne 
usmeritve:

- ustvarjanje možnosti za gospodar-
sko preobrazbo in delovna mesta,

- oblikovanje privlačnega in varnega 
okolja za bivanje vseh generacij,
- skrb za zdravo okolje in urejanje 
prostora v mestu in na podeželju in
- učinkovito upravljanje občine in 
vodenje razvojnega procesa.

Znotraj prioritet predlagamo vrsto 
konkretnih ukrepov, ki spodbujajo 
podjetnost in ustvarjanje novih de-
lovnih mest ter prispevajo k vzpo-
stavljanju zdravega in dobro or-
ganiziranega življenjskega okolja. 
Razvojni program tako predstav-
lja okvir delovanja občinski upravi, 
občinskim javnim zavodom in javnim 
podjetjem ter krajevnim skupnostim. 
Občanom, podjetjem in investitor-
jem pa dokument sporoča kakšno 
življenjsko in poslovno okolje lahko 
pričakujejo v Občini Hrastnik.

SESTANEK ŽUPANOV PRI 
PREDSEDNICI VLADE

Župani so že v zahtevi za sestanek 
opozorili, da celotna zasavska regi-
ja že več let od države Slovenije 
zahteva, da se na področju zapir-
anja Rudnika Trbovlje-Hrastnik in ce-
lotne energetike v Zasavju zagotovijo 
dolgoročne sistemske rešitve. Znova 
so zahtevali, da se pripravi program, 
ki bo zagotavljal ustrezen kadrovsko 
socialni program za rudarje ter pro-
gram, ki bo omogočil strokovno, 
varno zapiranje rudnika in seveda us-

trezno sanacijo degradiranih površin.

Glede gradnje hidroelektrarn na 
srednji Savi so ponovno izpostavili, 
da so koncesijska pogodba in nabor 
ukrepov usklajeni ter da je tudi cesta 
Hrastnik-Zidani Most, ki je pomemb-
na tako za gradnjo hidroelektrarn kot 
tudi za izboljšanje razvojnih, promet-
nih in okoljskih potencialov Zasavja, 
že umeščena v državni prostorski 
načrt.

Župani so opozorili na počasnost 
sprejemanja odločitev in dokumen-
tov, ki so osnova za te projekte. 
Predsednica vlade jim je zagotovila, 
da bo odločno vztrajala na tem, da 
mora vsak nosilec odločanja tako na 
državni ravni kot tudi na ravni vod-
stev energetskih podjetji, kvalitetno, 
odgovorno in učinkovito sprejemati 
svoje odločitve ter realizirati vladno 
politiko na posameznih sektorjih.

Župani vseh treh zasavskih občin 
Miran Jerič, Vili Treven in Matjaž 
Švagan so se 5. februarj na najvišji 
vladni ravni pogovarjali o prihod-
nosti zasavske energetike. Na ses-
tanku s predsednico vlade Alenko 
Bratušek in ministroma Samom 
Omerzelom in Dejanom Židanom 
sta se jim pridružila še župana Litije 

in Laškega, na ločenem ses-
tanku na Ministrstvu za in-
frastrukturo in prostor pa sta 
sodelovala tudi direktor Ter-
moelektrarne Trbovlje Franci 
Blaznek in direktor Rudnika 
Trbovlje-Hrastnik Bojan Jelen. 
Tako predsednica vlade kot oba 
ministra so zagotovili, da podpirajo 

paketno reševanje zasavske ener-
getike.

VARUHINJA ČLOVEKOVIH PRAVIC V HRASTNIKU

Varuhinja človekovih pravic Vlasta 
Nussdorfer je s svojimi sodelavci 12. 
februarja obiskala Hrastnik. Najprej 
se je sestala z županom Občine 
Hrastnik Miranom Jeričem, zatem 
pa se je v prostorih občine pogo-
varjala s prijavljenimi pobudniki, ki 
menijo, da so jim bile kršene prav-
ice. Na novinarski konferenci je var-
uhinja povedala, da je bila prijetno 

presenečena, kako dobro občina v 
okviru svojih zmožnosti skrbi za svoje 
občanke in občane.

Župan je varuhinjo seznanil s stanjem 
v občini in z načrti za prihodnost. Iz-
postavil je visoko stopnjo brezposel-
nosti in dejal, da se zavedajo, da je 
povsod po državi čedalje več tistih, 
ki se borijo za preživetje in so večkrat 

zato tudi na robu družbenega 
dogajanja. Prav zato je skrb za 
sočloveka v naši občini na prvem 
mestu. Povedal je, da se ves čas 
trudijo, da v okviru svojih pristo-

jnosti blažijo socialne stiske občank 
in občanov: “Če štejemo vse trans-
fere posameznikom in gospodinj-
stvom, nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam potem lahko ugoto-
vimo, da iz občinskega proračuna 
za področje socialnega varstva 
občanov namenimo več kot dva 
milijona evrov.”



Vlasta Nussdorfer je pohvalila priza-
devanja občine za ljudi. Dejala je, 
da so redke občine, ki namenjajo 
toliko sredstev za socialne transferje, 
celo neposredne pomoči, ozimnice, 
sredstva za oskrbo starejših, šolske 
potrebščine, malice, šole v naravi, 
letovanja otrok in podobno. Prese-
netil jo je tudi podatek, da je bila v 
vseh mandatih župana doslej izpel-

jana samo ena deložacija in da je 
na čakalnem seznamu za stanovan-
je tako malo prosilcev. Pohvalila je 
dejstvo, da je občanom na voljo 
brezplačna pravna pomoč.

Varuhinja je povedala, da so težave 
na katere so sicer opozarjali občani, 
podobne kot drugod po državi. 
Prevladujejo nerešene družinske za-

deve, nasilje v 
družini, težave 
pri razhajanju 
partnerjev, ko 
pogosto najbolj 
trpijo otroci. Iz-
postavila je še 
grobo izkoriščanje 
delavcev o 
čemer bo Urad 
varuhinje v 
Državnem svetu 
prihodnji mesec 
organiziral pose-
ben posvet.

Župan je var-
uhinjo še pozval, 
naj se na vladni 

ravni zavzame za hitro in družbeno 
odgovorno reševanje težav poveza-
nih z zasavsko energetiko in zapira-
njem rudnika. Prosil jo je, naj državo 
opomni na strokovno in varno za-
piranje rudnika ter konstruktivno iz-
vajanje kadrovsko-socialnega pro-
grama.

Zvečer je v Knjižnici Antona Sovreta 
Hrastnik potekal peti Večer z Varu-
hom. Dogodek poteka v sklopu ak-
tivnosti ozaveščanja prebivalcev 
lokalnih skupnosti o Listini Evropske 
unije o temeljnih pravicah, pri čemer 
sodelujejo raziskovalci iz Fakultete 
za družbene vede. V uvodu sta bila 
predstavljena film o borbi aktivista 
Ekokroga Uroša Macerla za čisto 
okolje in predstava gledališča za-
tiranih o kršitvi človekovih pravic na 
področju skrbi za okolje. Udeleženci 
večera so kasneje aktivno sodelovali 
v razpravi in z varuhinjo delili svoje 
izkušnje in predloge.

OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠEOBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE
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PLAČEVANJE POLOŽNIC 
BREZ PROVIZIJ

Občinski svet je na februarski seji 
podprl predlog za delovanje javne 
blagajne Občine Hrastnik. Občinske 
strokovne službe so svetnikom pri-
kazale več možnih variant uvedbe 
javne blagajne, svetniki pa so nato 
na podlagi izračunov in ocenjen-
ih finančnih posledic za proračun 
podprli vzpostavitev blagajne na 
občinski upravi v prostorih vložišča. 
Javna blagajna bo občanom 
omogočala plačevanje položnic na 
enem mestu in kar je ključno - brez 

provizij. Odprta bo dvakrat te-
densko. 

Strokovne službe se bodo naj-
prej  pogodbeno dogovorile za 
plačevanje rednih mesečnih 
obveznosti v javnih zavodih, za 
namene ogrevanja, poravnavan-
ja stanarin in komunalnih stroškov. 
Občina bo v nadaljevanju skušala 
pridobiti za podpis pogodbe še dru-
ge prejemnike sredstev. Sredstva za 
pokrivanje stroškov javne blagajne 

bo občina zagotovila v okviru nove 
posebne proračunske postavke, bla-
gajna pa bo pričela delovati takoj 
po podpisu pogodb s prejemniki 
sredstev. 

ZBRALI SKORAJ 11 TISOČ EVROV ZA 
DOBRODELNE NAMENE

Na Občini Hrastnik si ves čas priza-
devajo pomagati in spodbujati raz-
voj in delovanje vseh organizacij, 
ki ljudem vlivajo upanje in jim 
omogočajo družbeno vključenost. 
V času decembrskih praznovanj 
pa so dobrodelno noto še posebej 
poudarili. Občina je podprla izved-
bo prazničnih dogodkov društev in 
organizacij in jih hkrati pozvala, da 
del svojih sredstev namenijo v do-
brodelne namene. Del izkupička 
od prodanih kart decembrskih kon-
certov sta prispevali Rudarska in 
Steklarska godba. Del vstopnine od 
dobrodelnega koncerta je delil tudi 
Moški pevski zbor Svoboda Hrastnik. 

Dobrodelna 
prizadevanja 
so podprle 
številne gos-
p o d a r s k e 
družbe pa 
tudi občanke 

in občani, ki so darovali v humani-
tarni akciji Osnovne šole Narodnega 
heroja Rajka in Občinske zveze pri-
jateljev mladine z naslovom »Baloni 
solidarnosti«.

Pri županu je tako v začetku janu-
arja potekal sestanek o razdelitvi 
sredstev zbranih za humanitarne 
namene. Udeležili so se ga pred-
stavniki Občinske zveze prijateljev 
mladine, Osnovne šole Narodne-
ga heroja Rajka, Rudarske godbe 
Hrastnik, Steklarske godbe Hrastnik 
in MoPZ Svoboda. Sklenili so, da se 
10.750 evrov zbranih sredstev name-

ni letovanju otrok iz socialno šibkejših 
družin in nakupu šolskih potrebščin, 
nakupu posebne šolske mize za in-
validne otroke, Rdečemu križu, Kari-
tasu in družini hudo bolnega otroka.

Vsi organizatorji se zahvaljujejo za 
velikodušno pomoč vsem društvom 
in posameznikom, ki ste pomagali pri 
risanju nasmehov na otroške obraze. 
Posebna zahvala pa gre tudi gos-
podarskim družbam in samostojnim 
podjetnikom, ki večkrat pomagajo 
pri ustvarjanju spodbudnega okol-
ja za naše občanke in občane: 
Steklarna Hrastnik, AGM Nemec, TKI 
Hrastnik, Termoelektrarna Trbovlje, 
Spectra 9, Dewesoft, Rudis, Carex 
d.o.o., Prebold, In – Tact d.o.o., RGD 
– E, AKA, Elstik, KSP Hrastnik,  Savin-
japrojekt – GIZ,  Milena Lukmar, Jožef 
Lukmar, Franc Merzel, Makek Viljem, 
Spekter Geam, ZLU Trbovlje.  

NADALJEVANJE INVESTICIJE V 
REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE 

Z ODPADKI

Na območju občine Laško, na dru-
gi strani hriba pri odlagališču na 
Uničnem, je hiša, ki je od  predviden-
ega roba tretjega odlagalnega pol-
ja oddaljena 284 m zračne linije. Če 
gledamo reliefno razdaljo merjeno 
po terenu pa je razdalja bistveno 
večja. Župani zato v pismu od organa 
upravljanja želijo dobiti opredelitev 
glede nadaljnjih možnosti reševanja 
problematike. Predlagajo spremem-
bo Uredbe o odlaganju odpadkov 
oziroma potrditev metodologije za 
izmero razdalje med odlagališčem in 
stanovanjskim objektom pri čemer se 
upošteva reliefna in ne zračna linija.

Po besedah župana občine Hrastnik 
Mirana Jeriča ta problem poznajo 
vsi, tri leta ga skupaj rešujejo. Povedal 
je, da je odredba o odlagališčih že 
tretjič v javni obravnavi. Vsakokrat so 
podali pobudo, da se najde rešitev, 
vendar zaenkrat še ni bila sprejeta. 
Lahko se zgodi, opozarja župan, da 
ne bodo mogli zgraditi tretjega od-
lagalnega polja s kapaciteto 240 
tisoč kubikov, ampak samo s ka-
paciteto 150 tisoč kubikov. To pa je 
sprememba cilja, ki so ga s tem pro-
jektom predstavili evropski komisiji 
in tudi sprememba kazalnikov, ki jih 
bodo dosegli na tem področju. Jerič 

je sicer še pojasnil, da je bil prostorski 
načrt za umeščanje odlagališča v 
Uničnem sprejet že leta 1989, torej še 
pred veljavnostjo omenjene uredbe.

V pozivu ministrstvoma so župani 
zaprosili tudi za stališče glede 
upoštevanja Uredbe o predelavi 
biološko razgradljivih odpadkov in 
uporabi komposta ali digestata. Tudi 
na tem področju se je v fazi izvajanja 
projekta, po že pridobljenem grad-
benem dovoljenju, zakonodaja spre-
menila. Pas 
oddaljenosti 
kompostarne 
od ostalih ja-
vnih objektov 
se je razširil, 
kar ponovno 
posega v re-
alizacijo in 
finančno kon-
strukcijo pro-
jekta. Nova 
določila lah-
ko povzročijo 
nesorazmer-
no visoke 
stroške pre-
projektiranja 
in izvedbe, v 
skrajni fazi pa 

lahko izvedbo tudi onemogočijo.

Župani v pismu še opozarjajo, 
da je projekt na kritični točki, ko 
je praktično nemogoče zapreti 
finančno konstrukcijo, glede na 
zmanjšane količine odpadkov pa 
tudi zagotoviti ekonomiko delovan-
ja centra in posledično zagotavl-
jati kvalitetne storitve za sprejemljivo 
ceno občanom, o čemer so resorno 
ministrstvo večkrat opozorili. 

Župani Hrastnika, Litije, Radeč, 
Trbovelj in Zagorja ob Savi so Mini-
strstvo za kmetijstvo in okolje in 
Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo pisno pozvali naj po-
data zavezujoče stališče glede 
nadaljevanja investicije v Regijski 
center za ravnanje z odpadki v Za-
savju (CEROZ – II. faza) na Uničnem. 
Obstaja namreč tveganje, da bo 

investicija v ev-
ropski kohezijski 
projekt, v katerem 
sodelujejo zgoraj 
omenjene občine, 
ogrožena zaradi 
Uredbe o odlaga-
nju odpadkov na 
odlagališčih, ki zahteva 300 metrski 
pas od roba odlagalnega polja do 

prvega stanovanjskega objekta.

Foto: Branko Klančar

SPREJEM PRORAČUNA 
ZA LETO 2014

Občinski svet je na decembrski seji 
sprejel proračun občine Hrastnik za 
leto 2014. Občina bo tako v tem letu 
v okviru proračunskih možnosti in svo-
jih pooblastil še naprej skrbela za raz-
voj vseh področij delovanja lokalne 
skupnosti, s posebnim poudarkom 
na zadovoljevanju potreb občanov. 
Načrtovani odhodki skupaj znašajo 
malo manj kot 10 milijonov in pol ev-
rov. Več kot 40 odstotkov proračuna 
bo namenjenih za investicijska vlag-
anja. Načrtuje se nadaljevanje in v 
letu 2014 zaključek del na energetski 
sanaciji vrtca Dolinca in na mestnem 

jedru Log-Montigny, nadaljevan-
je izvajanja projekta regijske de-
ponije Unično, na energetski sa-
naciji v OŠ NH Rajka se načrtuje 
izpeljati postope za izbiro izva-
jalca in pričeti z deli ter pripraviti 
projekte za energetske sanacije 

javnih objektov za prijavo na razpise 
za pridobitev nepovratnih sredstev. 

Med ostalimi prioritetami občine v 
tem letu pa je zagotavljanje sred-
stev za sofinanciranje javnih del, 
ki omogočajo delo 30 brezposel-
nim osebam; zagotavljanje sred-
stev za izvajanje programov so-
cialnega varstva, tako za socialno 
varstvo starih, invalidov, materialno 
ogroženih, kot tudi drugih ranljivih 
skupin; zagotavljanje sredstev za 
pomoči v osnovnem šolstvu, kjer 

s sredstvi občinskega proračuna 
občina pomaga pri odpravi večje 
socialne izključenosti nekaterih priza-
detih skupin (šola v naravi, kosila…), 
zagotoviti sredstva za finančno pod-
poro delovanja različnih skupin ozi-
roma izvajanja različnih programov 
v občini - za mladino, otroke, šport, 
kulturo, upokojence, veteranska 
združenja idr. ter s tem zagotoviti čim 
večjo raznolikost dejavnosti v občini 
in vključenost občanov v različne 
dejavnosti; zagotoviti sredstva kra-
jevnim skupnostim za investicijska vl-
aganja v njihovem okolju; zagotoviti 
sredstva za sofinanciranje nakupov 
defibrilatorjev. Občina tudi v letu 
2014 ne načrtuje zadolževanja.                             
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OBJAVE IZ OBČINSKE HIŠE POGLEDI
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti 
občine. V Hrastniku ga sestavlja 20 svetnikov iz sedmih različnih strank in list. Vsem 
dvajsetim so zastavljena enaka vprašanja s štirih pomembnih področij, zanima pa 
nas njihovo videnje problema in rešitve.

SVETNIKI SE 
PREDSTAVIJO

1. Področje: kakovost bivanja

Hrastnik je lepo urejeno  mesto.  Ve-
liko infrastrukturno  preobrazbo je 
Hrastnik doživljal v devetdesetih 
letih. V zadnjem času je bilo veliko 
vloženega v urejanje podzemne in-
frastrukture, kanalizacije, odvajanja 
meteornih vod, napeljav vodovod-
nega omrežja  in urejanje  cest.  
Kvaliteta življenja  v občini Hrastnik  
je   tako  na področju zdravstva , 
vzgoje , šolstva in kulture   v naši 
občini trenutno dobra .  Ali  bomo  
lahko  takšno kakovost bivanja v naši  
občini  ohranili tudi  v bodoče pa  je 
veliko vprašanje. 

2. Področje: mladi

Na mladih stoji svet. Tega se prem-
alo zavedamo tako  v Hrastniku kot 
v naši državi. Zelo sem vesel, da je 
lokalna skupnost  po vseh teh letih   
uspela mladim zagotoviti  prostore  
za njihovo delovanje in druženje   v 
Mladinskem centru . Izgradnja Mla-
dinskega centra je  prvi korak, ki 
daje upanje za uveljavljanje mladih 
v našem okolju.  Brez vpliva mladih v 
vseh nitih delovanja družbe ni  novih 
idej, razvoja in napredka.   Resnično 
pa bomo za  mlade v naši občini  
poskrbeli   šele takrat, ko se bo  v 

Hrastniku  pričel večati 
trend zaposlovanja v 
obstoječih oz. novo-
ustanovljenih družbah 

.

3. Področje: gospodarstvo

V Hrastniku imamo  nekaj  podjetij , 
ki dobro delajo kljub zaostreni gosp-
odarski situaciji. Zavedati se mora-
mo, da je  delovanje obstoječih pod-
jetij v Hrastniku nujno in   življenjskega 
pomena za občino in za občane. V 
zadnjem času pa je svetla točka pri  
zagonu novih pod-
jetij  v  občini Hrast-
nik  podjetje  Bon-
pet , ki je v naše 
okolje prineslo  
nekaj optimizma.   
Podjetje  je po zu-
nanjem videzu zelo 
moderno,  proev-
ropsko  urejeno.   

Ne moremo mimo 
dejstva, da  v 
Hrastniku beležimo 
majhno število obrtnikov in malih 
podjetij glede na število prebival-
cev. Še bolj zaskrbljujoče  dejstvo 
je , da je občina Hrastnik  po številu 
nezaposlenih na nezavidljivem mes-
tu v Sloveniji.  

Lokalna skupnost se bo morala   
aktivnejše vključiti v »servisiranje« 
delovanja  obstoječih  podjetij  in 
seveda tudi v  iskanje potencial-
nih investitorjev za vlaganje tako v 

obstoječa podjetja, kot tudi nova.   
Brez  obstoječih in novih delovnih 
mest  bo  kvaliteta življenja v   Hrast-
niku nizka.  

4. Področje: primer dobre in slabe 
prakse 

Primer dobre prakse v naši občini je  
velika skrb za  ohranjanje in izgradnjo 
infrastrukture, vzdrževanje cest, ka-
nalizacij, vodnih omrežij in v povezavi 
s tem  uspešno koriščenje evropskih 
sredstev. Zelo pozitiven je tudi odnos  
občine Hrastnik do javnih občinskih 

zavodov,  ki kljub zaos-
trenim razmeram do-
bro opravljajo svoje 
delo oziroma  poslan-
stvo. Slaba praksa v 
naši občini je izredno 
počasna izvedba pro-
jektov. Nekateri pro-
jekti so ali so bili več 
let v občinskih planih  
( odstranjevanje az-
bestne kritine ne Os-
novni šoli narodnega  
heroja Rajka,   izgradn-

ja nadomestnega večnamenskega 
objekta na Kranjskem, ….). Največja 
stagnacija v občini Hrastnik, katero 
ne moremo in ne smemo prezreti,  
pa je na področju zaposlovanja. V 
zadnjih dveh letih smo izgubili vsa 
delovna mesta v podjetju GD Hrast-
nik, v lanskem letu je šlo v stečaj pod-
jetje Sijaj in z velikim težavi se trenut-
no spopada Rudnik. V teh primerih 
bi morala lokalna skupnost odigrati 
večjo vlogo kot jo je. 

Bojan
Klenovšek

datum rojstva: 
17. 12. 1960

stranka/lista: 
SDS

mandat: 
1. mandat

Katjuša
Laznik

datum rojstva: 
25. 6. 1967

stranka/lista: 
SD

mandat: 
3. mandat
(ne zapored)

1. Področje: kakovost bivanja

Kakovost bivanja se je na območju 
občine Hrastnik v 25 letih bistveno 
spremenila. Spominjam se časov 
pred 25 leti in zimskih dni na Dolu. 
Kadilo se je iz vseh dimnikov. Zdaj 
je razlika res očitna. K sanaciji zraka 
in okolja je prispevala plinifikacija 
Dola, toplifikacija Hrastnika in tudi 
sanacija individualnih kurišč v hišah. 
Premog je zamenjal drug, za okolje 
manj obremenjujoč energent. Tudi 
industrija je v zadnjem času prispe-
vala k izboljšanju zraka. K urejenosti 

kraja prispeva 
tudi vse večja 
ozaveščenost 
občank in 
občanov, da 
tudi z ločevanjem 
odpadkov prispeva-
mo k lepšemu izgledu kraja. 
Imamo zagotovljeno zdravstveno os-
krbo na primarni ravni. Na področju 
socialnega varstva veliko ne za-
ostajamo za bogatejšimi občinami. 
Urejena predšolska vzgoja, osnovna 
šola in glasbena šola so tudi pomem-
bni kvalifikatorji bivanja občank in 

občanov. Društvena dejavnost je 
bogata in raznovrstna. Prepričana 
sem, da lahko vsak od nas nekaj 
najde. Menim, da prav bogato 
društveno življenje lahko pomaga 
našim občankam in občanom, da 
nekoliko lažje prebrodijo to krizno 
obdobje. Imamo veliko, nimamo vs

BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ
Od meseca marca dalje bo vsem 
občanom Hrastnika na voljo 
brezplačna pravna pomoč. Občina 
Hrastnik je za izvedbo storitve skle-
nila pogodbo z odvetnico Mileno 
Lukmar. Ta bo brezplačno pravno 
pomoč nudila v pisarni na nasl-
ovu Log 10 v Hrastniku, vsak zad-
nji četrtek v mesecu med 9.00 uro in 
14.00 uro. V mesecu juliju in avgustu 
izvajalka svetovanj ne bo izvajala.

Brezplačno prav-
no svetovanje bo 
potekalo v obliki 
prvega pravnega 
nasveta, ki ob-
sega svetovalni 
razgovor, v katerem se stranki pojas-
ni vse o njenem pravnem položaju 
oziroma problemu, možnostih mirne-
ga ali sodnega reševanja sporov, 
pričakovanih stroških, pravnih sred-

stvih, procesnih pravilih in podobno 
ter o možnosti pridobitve brezplačne 
pravne pomoči. Kontakt: 05 994 34 
56, 041 980 637, 051 311 396.

HRASTNIK WI-FI

Signal je viden v ožjem središču Hrast-
nika, v okolici Delavskega doma, v 
celotnem športnem parku na Logu, 
v hrastniški osnovni šoli, v športni 
dvorani Hrastnik, na tržnici in pri Mla-
dinskem centru, pri občinski stavbi, 
v središču Dola pri Hrastniku, pri dol-
skem gasilskem domu, v dvorani 
Dolanka in okolici in na podružnični 
šoli na Dolu. Omrežje potrebuje vidni 
kontakt do oddajnikov, ki so jih stro-
kovnjaki iz podjetja T.R.I. d.o.o. na-
mestili na več kot 30 lokacijah po 
občini. Na področju z WiFi signalom 
se lahko priklopite z dlančniki, GSM 
aparati in prenosniki, ki podpirajo do-

stop z WLAN-om. Tega na napravah 
aktivirajte in pojavi se vam naslov 
brezžičnega omrežja (SSID) Info 
WiFi. Na vstopnem portalu izberete 
brezplačni dostop in že ste na inter-
netu.

Dostop je omejen na dve uri na 
dan, vendar se lahko na omrežje 
priklopite večkrat po manj časa. 
Na vstopnem portalu lahko najdete 
tudi koledar vseh prireditev v občini 
Hrastnik in koristne povezave na 
nekatere organizacije, ki pokrivajo 
področja turizma, športa, kulture in 
mladih. Dostop do teh informacij je 

časovno neomejen.

Občina Hrastnik se pridružuje sloven-
skim in tujim občinam ter mestom, ki 
takšen dostop do svetovnega sple-
ta že omogočajo. Upamo, da bo 
tudi možnost uporabe brezžičnega 
omrežja občini prinesla nov in-
formacijski zagon, še posebej na 
področju uporabe in razvoja novih 
mobilnih informacijskih tehnologij. S 
tem dodajamo nov kamenček v mo-
zaik naših prizadevanj za vzpostavitev 
spodbudnega in kreativnega okolja, 
ki bo v našo sredino pritegnil nove 
razvojne programe.

Uporabniki brezžičnih omrežij ste 
že v mesecu decembru na sez-
namu razpoložljivih omrežij na vaših 
prenosnih napravah verjetno opazili 
omrežje občine Hrastnik. Hrastnik 
WiFi je dostopen v središču Hrastnika 
in Dola ter nam omogoča brezplačni 
dostop do interneta za dve uri na 
dan. Pojasniti moramo, da ni namen-

jen temu, da bi občani z njim nado-
mestili svoje internetne ponudnike, 
pač pa temu, da je brezžični inter-
net na voljo na terenu - občanom 

in obiskovalcem naše občine - na 
območjih kjer se zadržuje največ lju-
di in kjer se odvijajo večje prireditve. 
Hrastnik WiFi z minimalno hitrostjo 
prenosa 1 Mbit/s (download) ponuja 
sodobno uporabniško izkušnjo dos-
topa do širokopasovnega interneta.

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT 
OBČINE HRASTNIK

Občinski svet je na 26. redni seji, 
ki je potekala 13. februarja, v prvi 
obravnavi sprejel predlog odloka 
o Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Hrastnik, kot primerno osno-
vo za nadaljevanja postopka spreje-
manja prostorskega načrta. Svetniki 
so obravnavali in sprejeli stališča 

do pripomb in pred-
logov podanih na ja-
vni razgrnitvi. Predlog 
odloka z vsemi prilo-
gami je dostopen 
na spletnih straneh 
Občine Hrastnik.

Z Občinskim prostorskim načrtom 
(OPN) občina načrtuje posege v 
prostor na strateški ravni, kjer določa 
izhodišča, cilje in usmeritve prostor-
skega razvoja in na izvedbeni ravni, 
kjer določa rabo prostora ter merila 

in pogoje za posege v prostor. OPN 
je temeljna pravna podlaga za izva-
janje prostorske politike občine pove-
zane z zagotavljanjem in izboljšanjem 
pogojev bivanja, gospodarskega 
razvoja, varovanjem okolja, varst-
vom narave, ohranjanjem kulturne 
dediščine, razvojem gospodarske ja-
vne infrastrukture ter uresničevanjem 
skupnih socialnih, zdravstvenih, 
vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih 
in športnorekreacijskih potreb 
občanov.

ŠTIPENDIJE OBČINE HRASTNIK
Občina Hrastnik je za tekoče šolsko 
leto podelila 18 štipendij za študente 
z nižjim socialnim statusom. Štipendije 
so bile podeljene za različne študijske 
smeri, študentje iz Hrastnika pa jih 
bodo prejemali do konca julija 
letošnjega leta. Podeljena je bila tudi 
ena štipendija za šolanje na poklicni 
šoli lesne smeri in sicer za čas šolanja. 
Ena kadrovska štipendija za celoten 
čas študija se izplačuje že od leta 
2012 za študij specialne in rehabilit-

acijske pedagogike za 
potrebe Osnovne šole 
Narodnega heroja Ra-
jka Hrastnik.

V letu 2014 je za 
štipendije v proračunu občine 
Hrastnik zagotovljenih 27.800 evrov.  
Štipendije se podeljujejo na osnovi 
določil Pravilnika o štipendiranju. 
Razpis za študijsko leto 2013/2014 je 
bil objavljen v mesecu septembru 

2013. Na razpis je prispelo 39 vlog. 
Javni razpis za podelitev štipendij za 
naslednje študijsko leto se načrtuje 
spet v letošnjem septembru.
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ega. Družba se razvija, verjamem da 
se bo tudi kvaliteta bivanja v Hrast-
niku razvijala naprej. 

2. Področje: mladi

Mladim danes nikjer v Evropi ni lahko, 
žal v Hrastniku ni nič drugače. Ne 
glede na krizno situacijo se v Hrast-
niku nekaj da na mlade. Pa naj to 
povežem z bogato društveno de-
javnostjo. V društvih lahko mladi 
razvijajo svoje talente, ali pa jih s 
pomočjo starejših mentorjev šele 
najdejo. Po ŠOHT-u je v lanskem letu 
zaživel še Mladinski center. Mladi 
imajo priložnost, da skupaj razvijajo 
in iščejo ideje, se vključujejo v pro-
jekte. Vse te, v Hrastniku pridobljene 
izkušnje bodo mladim pomagale za 
nadaljnjo poklicno pot. Prepričana 
sem, da jim bo občina stala ob strani.

3. Področje: gospodarstvo

Zadnje novice ob stečaju Si-
jaja in nastali situaciji v RTH-ju so 

z a s k r b l j u j o č e . 
Približujemo se 
20% brezposelnos-
ti. Izgubljeno 
delovno mesto 
staršev mladih 
H r a s t n i č a n o v 
je po mojem 
prepričanju morda 
še nekoliko težje. 
Za seboj imajo 20 
– 30 let delovne dobe, specifične 
delovne izkušnje, doma so otroci in 
mladostniki. Čakajo jih položnice. 
Težje se prilagajajo novim situacijam, 
sodijo med težje zaposljivo gener-
acijo. Občina lahko zagotavlja po-
goje za razvoj podjetništva, težko pa 
pripelje v občino neko resno gosp-
odarsko družbo, v kateri bi delo našlo  
nekaj deset Hrastničanov. Dostop do 
Hrastnika je za gospodarske družbe 
problematičen. Oddaljeni smo od 
avtocestnega križa, 3. razvojna os 
se odmika od Zasavja. Energetiki 
pojenjajo moči. Pred nami je nova 
evropska finančna perspektiva, 2014 

– 2020. Glede na to, da 
smo s črpanjem evrop-
skih sredstev v preteklos-
ti že rešili in tudi pridobili 
kakšno delovno mesto, 
je to eno upanje tudi za 
naprej. Občina Hrastnik 
je pri črpanju teh sred-
stev med uspešnejšimi 
občinami. Prepričana 
sem, da se bo ta trend 

nadaljeval tudi v prihodnje. Vseka-
kor je oživitev gospodarstva ključna. 

4. Področje: primer dobre in slabe 
prakse 

Z gotovostjo lahko rečem, da je 
črpanje evropskih sredstev za 
različne projekte ena od dob-
rih praks. Tudi podpora k razvoju 
društvene dejavnosti prinaša pozi-
tivne učinke. Razvija se tovarištvo, 
solidarnost in medgeneracijsko 
sodelovanje. Tu, pri dobrem se bom 
ustavila. Zdaj potrebujemo pozitivne 
zglede.   

POGLEDI

1. Področje: kakovost bivanja

Kakovost bivanja v Hrastniku je pri-
merljiva z okoliškimi občinami, v 
zadnjih letih je na tem področju 
viden napredek, vseeno je še ve-
liko področij, kjer se kvaliteta lahko 
izboljša. Bogato družbeno življenje je 
dober obet za prihodnost ter hkrati 
izziv za vse nas, da bomo znali to 
družbeno življenje bolje predstaviti 
ter aktivne posameznike ter različna 
društva še bolj povezati v močno 
skupnost. 

2. Področje: mladi

Ni pomembna samo prihodnost 
mladih, pomembna je prihodnost 
celotnega kraja. Stanje na trgu dela 
je danes za večino mladih precej 
stresno in neobetavno. Ključno pri 
položaju mladih je sprejemanje mla-
dih, njihovih idej in vključevanje v pro-
cese odločanja. Na eni strani imamo 
v organih, ki pišejo regijske strategije, 
izkušene ljudi, ki večino življenja de-
lajo v pisarnah in so vajeni drugih 
časov, na drugi strani pa mladih ne 
vključijo v procese, ki naj bi regiji 

dali nov pomen 
in nove pers-
pektive. Iluzorno 
je pričakovati, 

da bodo mladi 
uspešni, če so vzorci 

delovanja na regi-
jskem nivoju nestimulativni in 

pozitivno diskriminirajo direktorje in 
politike, ki edino rešitev vidijo v ener-
getiki. 

3. Področje: gospodarstvo

V Zasavju smo se predolgo okle-
pali energetike, ki je sicer še danes 
pomembna za delovna mesta pri 
nas. A vendar - koliko obljub smo 
slišali v preteklosti o prestrukturiranju 
regije in kaj se je z vsem tem zgodi-
lo? Stanje v občini glede lokalnega 
gospodarstva in brezposelnosti je 
alarmantno, zanašati se na subven-
cije in državne 
pomoči je zelo 
nevarno. Konk-
retne rešitve 
za zagon je 
potrebno iskati 
pri ljudeh, ki 
imajo kaj poka-
zati, imajo ide-
je in pogum, 
da se lotijo 
izzivov. Le-ti se 
lahko kažejo 

v obliki socialnega podjetništva ali 
zadružništva, predvsem pa v večji 
solidarnosti ter vključenosti ljudi 
pri reševanju gospodarstva in raz-
voja občine. Velikega pomena za 
Zasavje bi bila tretja razvojna os, na-
daljnji razvoj turizma ter večje pove-
zovanje s sosednjimi občinami. 

4. Področje: primer dobre in slabe 
prakse 

Najboljši primeri dobrih praks v Hrast-
niku prihajajo iz nevladnih organi-
zacij, ki dokazujejo, da se da marsi-
kaj narediti, če ljudje sodelujejo. V 
zadnjih letih smo tako dobili odlično 
naravno plezalno steno, dobili 
smo nekaj dobrih prireditev kot sta 
Funšterc, festival zasavske kulinarike 
ter Želodkov festival, ohranjajo se že 
uveljavljene prireditve. Vse to je za 
podobo kraja izjemnega pomena 

tudi v širši regiji. Kot prim-
er dobre prakse je tudi 
Hrastov list, ki ga ustvar-
jajo v prvi vrsti mladi. 
Največje nazadovanje 
pa je na področju ne-
gradnje socialnih stano-
vanj ter ustvarjanja po-
gojev za življenje mladih 
družin. 

Marko 
Funkl

datum rojstva: 
18. 3. 1984

stranka/lista: 
lista Naš Hrastnik

mandat: 
1. mandat

Miha Bantan med solo pevci
v Beogradu osvojil srebro

KULTURA

Miha Bantan z Dola pri Hrastniku ima 
za seboj osemletno glasbeno šolo in 
bogato kulturno udejstvovanje. Je 
član hrastniške Rudarske godbe na 
pihala, član glasbene skupine pri 
KUD Veter, vodja manjše skupine  Tu-
patam, kjer igra kitaro in še skupine 
Murni v Ljubečni, kjer igra trobento. 
Zadnji dve leti pa vadi tudi solo petje 
v GŠ Zagorje ob Savi pod mentorst-
vom profesorice  Katarine Perger 
Vodnjov. Miha nastopa na njihovih 
internih nastopih pa tudi na drugih 
zagorskih kulturnih prireditvah.
Sredi decembra pa je tekmoval v 
Muzičkem društvu Stanković v Beo-
gradu,  kjer je osvojil v svoji skupini 
srebro.
„Tekmoval sem v predkategoriji A let-
nika 1994 in mlajših, na klavirju pa me 
je spremljala profesorica zagorske 
GŠ Urška Vidic,“ je povedal Miha.
Zapel je samospeva A.Scarlatti: Gia 
il sole dal Gange in R.Franz: Wid-
mung, za kar mu je komisija dodelila 
86 točk,  ki so mu prinesle srebrno 
nagrado. Mednarodno tekmovanje  
solo pevcev Lazar Jovanović je po-

tekalo od 14.do 17. decembra 2013 
in so se ga poleg  Slovencev udeležili 
pretežno solo pevci iz republik bivše 
Jugoslavije.

Upajmo, da bomo Miha Bantana 
imeli priložnost slišati v naslednjih letih 
tudi na kakšnem hrastniškem odru. 
Prvič se je predstavil na Dolu že pred 
novim letom, v ponedeljek, 30. de-
cembra, ko je v cerkvi sv. Jakoba 
zapel  Ave Marijo župniku Francu Or-
niku ob njegovi šestdesetletnici.Miha ima veselje do petja 

že od majhnih nog, saj v 
družini vsi radi prepevajo ali 
so kako drugače glasbeno 
aktivni. Obiskoval pa je tudi 
šolski pevski zbor v šoli na 
Dolu, kjer so bili fantje velika 
redkost. Tudi na srednji šoli se 
je priključil pevskemu zboru, 
kjer je bil večkrat solist, imel 
pa je tudi odobren kulturni 
status dijakov. „Pevski zbor 
Šolskega centra v Celju je 
bil zelo kvaliteten in smo 
se  uspešno udeleževali 
različnih tekmovanj. Vsa 
štiri leta smo nastopali tudi 
po različnih evropskih krajih 
kot na Malti,  v Budimpešti, 
Pragi in Veroni.“

Rudi Stopar razstavlja v hrastniški galeriji
Odprtje razstave Rudija Stoparja, vse-
stranskega ustvarjalca in kulturnika iz 
Sevnice, je sodilo v uvod praznovan-
ja kulturnega dne. Dogodek so kot 
navadno popestrili člani MPZ in reci-
tatorji iz Dobove. Najprej ga je kot 
grafika, kiparja, publicista, pesnika, 
humanista in aktivista predstavila 
Alenka Černelič Krošelj, ki je poudari-
la tudi njegova haiku besedila, ki so 

upodobljena na ročno izdelanem 
papirju. Rudi Stopar je opazil haikuje 
tudi v pesmici Čebelar, ki so jo zapeli 
hrastniški pevci - zgoščeno prikazan 
trenutek narave, ki se povezuje z 
dogajanji v človekovi notranjosti. 

Delo Rudija Stoparja je vsestransko 
predstavljeno na hodniku sevniškega 
gradu, ki ga je poimenoval Ogled. 

Njegovo zbirko 
pa vsak mesec 
popestrijo dela 
gostov, ki jih 
povabi v okviru 
projekta Rado-
gost. “To je sta-
roslovanski bog 
za gostoljubje,“ 
je razložil. Naj 
povemo, da je 
bil med njegov-
imi prvimi gosti 
tudi naš hrastniški 

ustvarjalec s steklom Rado Kališnik. 
Rado se je kasneje na družabnem 
srečanju spomnil še na eno zanimi-
vost: Rudi Stopar je tudi avtor spome-
nika na Dolu. Razstavlja pa seveda 
tudi izven naših meja. Na Japonskem 
je dobil za svoje umetniško ustvarjan-
je že nekaj prestižnih priznanj.

Program je povezovala Lilijana 
Oplotnik s KRC-a, razstavo pa je 
uradno odprl podžupan Soniboj 
Knežak. Podžupan sevniške občine 
Jože Žnidarič pa je povedal nekaj 
besed o pomenu kulture za slovenski 
narod.

Imenitne eksponate Rudija Stopar-
ja si lahko ogledujemo še vse do 
21.februarja 2014, vsak dan od 17. 
do 19. ure.

Pripravlja 
Mateja Jecl Fanči Moljk



KULTURA

Priznanja ljubiteljskim kulturnikom ob kulturnem prazniku
V petek, 7. februarja,  je bila v 
dvorani Delavskega doma Hrastnik 
proslava v počastitev slovenskega 
kulturnega praznika. Zveza kulturnih 
društev ob tej priložnosti vsako leto 
podeljuje priznanja 8. februar za 
delo na področju ljubiteljske kulture. 
Predsednik Zveze kulturnih društev, 
Ivan Bantan, je podelil priznanja 
naslednjim kulturnikom: Mateji Škorja, 
Poloni Vidmar Kos, Rajku Bočku, Mi-
lanu Glamočaninu in Igorju Vodišku.  
V uvodnem nagovoru je Ivan Ban-
tan poudaril pomen umetnosti in 
kulture skozi Cankarjevo videnje iz 
leta 1907, ki je aktualen še danes. 
Na predavanju Slovensko ljudstvo in 
slovenska kultura je namreč  Cankar 
kritično umestil kulturo kot produkt 
meščanstva in kapitalizma, čeprav je 
menil, da bi ta morala postati splošna 
ljudska last. Tako je bila poudarjena 
osnovna Cankarjeva misel, da mora 
kultura postati množična. Hrastniški 
kulturniki so vsekakor dober zgled za 

množičnost bogatega ustvarjanja, 
saj se vsa leta trudijo, da smo v Hrast-
niku deležni raznolikega kulturnega 
dogajanja.

Kulturni program sta popestrila 
operni pevec Juan Vasle in pianist 
Ivan Vonbergar. Z bogatim izborom 

pesmi sta osmislila kulturni večer in 
navdušila vse obiskovalce. Dvora-
na je obnemela ob koroški ljudski 
pesmi Gor čez izaro, ki je poudarila 
sporočilnost tega večera: »Ne po-
zabimo svojih korenin in trudimo se 
ustvarjati kulturo še naprej.«

Letošnji nagrajenci:

Mateja Škorja
je prejela priznanje za dolgolet-
no in predano delo na področju 
zborovskega petja. Na Pedagoški 

fakulteti v Mariboru je diplomirala iz glasbene peda-
gogike in to je bila začetna stopnica na njeni poklicni 
poti. Vsa leta je bila zborovodkinja v različnih pevskih 

zborih, sedaj pa je zborovodkinja Moškemu pevskemu 
zboru Svoboda Hrastnik. »Fantje« pravijo, da si ne bi mogli 
želeti boljše učiteljice. Pevci jo zelo cenijo, saj jih vedno 
spodbuja in se trudi, da slovenske zborovske pesmi, tudi 
na področju ljubiteljske kulture, ne bi zamrle. 

Polona Vidmar Kos
je bila nagrajena za dolgolet-
no in uspešno udejstvovanje 
na glasbenem področju. 

Ljubezen do glasbe jo je pripeljala v Steklarsko godbo 
Hrastnik. Vodi tudi sekcijo flavtistk, kjer s svojimi dolgolet-
nimi izkušnjami mlajšim članicam pomaga pri njihovemu 

izobraževanju in vključevanju v godbo. Zgledno je ure-
dila podatkovno bazo članstva in ostale dokumente, ki 
so pomembni za društvo kot celoto. Aktivna je tudi na 
drugih področjih ljubiteljske kulture – bila je predstavnica 
lokalne skupnosti v Svetu območne izpostave Trbovlje Ja-
vnega sklada RS za kulturne dejavnosti. 

Rajko Bočko
je dobil priznanje za dolgoletno ak-
tivno in predano delo na področju 
lutkarstva. Hrastniški lutkovni skupini 

»Svoboda I« se je pridružil daljnega leta 1957 kot 13-letni 
fant. Je član Društva Marionetno gledališče Jurček, ki 
je nekaj posebnega. Marioneta namreč potrebuje dva 

animatorja, da lahko na odru zaživi – tistega, ki jo vodi 
in tistega, ki ji daje glas. Rajko je kot animator, recitator 
številnim lutkam dal svoj glas, smeh, radost, veselje, jok 
... in oblikoval nešteto likov in značajev. Njegov resen 
pristop k delu, dolgoletne izkušnje in predanost so pustili 
močan pečat hrastniškemu lutkarstvu.

Milan Glamočanin
je bil nagrajen za aktivno in 
predano delo na področju 
folklorne dejavnosti. Folklora 

zanj ni le sprostitev, druženje in zabava, ampak del kul-
ture, ki zahteva zelo resen pristop in trdo delo. Aktiven 
je predvsem na področju ohranjanja srbske kulturne 

dediščine. Kot plesalec, mentor in koreograf svoje znan-
je in izkušnje prenaša članom različnih skupin in društev. 
Na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti je strokovni 
sodelavec za področje manjšinskih skupin. Srbsko kultur-
no društvo Sava je razširil in  nadgradil, kar je opazno tudi 
pri predstavitvah. 

Igor Vodišek
je prejel priznanje za dolgolet-
no udejstvovanje na področju 
zborovskega  petja. Ob nekem 

družinskem praznovanju so ga slišali peti člani skupine 
Katarinski fantje in ga povabili k sodelovanju. Vsi so bili 
tudi člani Moškega pevskega zbora Zarja iz Trbovelj in 

tako je začel prepevati kar pri obeh. Z Zarjani je gostoval 
v različnih evropskih državah. Ni bil več samo pevec. 
Od leta 2007 dalje je tudi predsednik Zarje. Kasneje se je 
pridružil še Moškemu pevskemu zboru Steklar Hrastnik. Je 
zelo aktiven pri organizaciji dejavnosti društva, tudi kot 
član upravnega odbora. 

Tadej Kralj

KULTURA

Kulturna 
proslava Društva 
invalidov
Društvo invalidov Hrastnik (DI Hrastnik) 
je v ponedeljek, 10. februarja,  v Galeriji 
Delavskega doma Hrastnik pripravilo vsa-
koletno tradicionalno proslavo ob slo-
venskem kulturnem prazniku. 8. februar so 
obeležili z bogatim kulturnim programov, 
v katerem je nastopal  Pevski zborček OŠ 
Primoža Trubarja Laško pod vodstvom 
profesorice Mateje Škorja ter citrarka 
Monika Rožej z bratoma Luko (kitara) in 
Matevžem (violina). 

MJ

Šušter, šnajder, mojškra
Obrt v Zasavju nikoli ni imela večje 
vloge, bila je zgolj dopolnitev indu-
strijskega življenja. A za razumevan-
je celotne slike tistega časa brez 
poznavanja področja obrti ne gre. 
In prav s tem namenom so v Za-
savskem muzeju Trbovlje pripravili 
prvo začasno razstavo iz cikla Obrt v 
Zasavju - ‘’Šušter, šnajder, mojškra – 
o čevljarstvu, krojaštvu in šiviljstvu’’. 

Za razstavo o obrti so se odločili zato, 
ker je bilo to še nepokrito področje. 
‘’Precej časa, truda in energije smo 
že vložili v delavstvo, kot sloj, na dru-
gi strani imamo potem še višji sloj, 
obrtniki so pa nekje vmes. Bili pa so 
točno tisti sloj, ki je skrbel za večinsko 
populacijo. Brez teh, ki so se z ne-
kimi obrtnimi dejavnostmi ukvarjali, 
tudi večinska populacija ne bi imela 
določenih artiklov,’’ pove avtorica 
razstave Jana Mlakar Adamič. 

Prvi podatki o pojavu obrti so sicer 
že v 16. stoletju, a ne gre za pravo 
obrt, temveč bolj za dejavnosti, ki 
so jih opravljali kmetje, da so si izde-
lali orodje za obdelavo polj ter pre-
delavo in uporabo poljščin. Prava 
obrt se pojavi kasneje. ‘’O pravi obrti 
govorimo šele s pojavom rudarstva 
in naselitvijo mase ljudi. Tej kupni 
moči so sledili obrtniki, ki so zado-
voljevali vsakodnevne potrebe vseh 
prebivalcev. Značilne za vsak kraj so 
zgostitve obrti ob določeni ulici, ki je 
bila navadno najbolj prometna, kjer 
so ljudje najbolj hodili mimo in na-
jbolj opazili ponudbo,’’ razloži Mlakar 
Adamičeva. A obrt v Zasavju se nikoli 
ni zares razvila, prevladovala je težka 

industrija in rudarstvo. 
Vseeno pa je to nek sloj 
ljudi, ki dopolnjuje sliko 
o načinu življenja pred 
100, 200 leti in mimo ka-

terih ne moremo. 

Za razstavo so uporabili predmete iz 
muzejskih de-
pojev. Mlakar 
A d a m i č e v a 
pove: ‘’ Prav 
veseli smo, da 
lahko končno 
p o k a ž e m o , 
kaj skrivamo 
v muzejskih 
depojih.  Vse 
šivalne stroje 
smo že imeli, 
po večini nam 
ljudje pred-
mete daru-
jejo, mislim, 
da nismo niti 
enega kupili. 
Še zlasti smo 
veseli donaci-
je, ki nam jo je leta 2007 poklonila 
gospa Lenartova, ki je podarila kom-
pletno krojaško delavnico z likalnimi 
mizami, krojaškim pultom in šivalnimi 
stroji.’’

A ker je obrt prevelika in prezahtevna 
tema, so se v muzeju odločili, da raz-
stavo pripravijo po fazah. Trenutna 
razstava tako zajema le področje 
tistega, kar najbolj potrebujemo 
- obleka in obutev (čevljarstvo, 
šiviljstvo). Naslednje leto se bodo 
posvetili tistemu, kar nas olepša in 
osreči - slaščičarji, zlatarji, fotografi, 
frizerji, brivci. Za konec se bodo pos-
vetili še obrtem v zvezi z bivanjem - 

mizarji, pleskarji, … V središču pa bo 
vseskozi uporabnik.

Za prvo razstavo so imeli dovolj pred-
metov že pred samim začetkom, 
za ostali dve pa predmete še iščejo 
in tako pozivajo vse, ki bi za omen-
jeni temi lahko kaj prispevali, da 

se obrnejo na njih. ‘’Za letos smo 
imeli dovolj zbrano, zdaj pa bomo 
potrebovali pomoč ljudi. Če ljudje 
vejo, kaj se dogaja v muzeju, kaj zbi-
ramo, s čim se ukvarjamo potem tudi 
radi kaj prinesejo. Brez ljudi mi ne mo-
remo,’’ doda Mlakar Adamičeva.

Trenutno razstavo o čevljarstvu in 
šiviljstvu si lahko ogledate do konca 
marca, vstopnine ni. Poleg tovrst-
nih začasnih razstav pa je v muzeju 
vedno na ogled tudi stalna razstava 
z naslovom Srečno…..črne doline.
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Si, kjer so tvoje korenine. 
Si, po čemer diši tvoja 

zgodovina*

‘’Leta 2005 se je pojavila možnost, da 
gremo fotografirat Termoelektrarno 
Trbovlje. In smo šli. Potem smo gledali 
fotografije, zdelo se nam je, da je 
super izpadlo, pa smo tako odšli še 
v dve, tri zasavske tovarne.  In je 
nastalo dovolj fotografij za razstavo 
v hrastniški galeriji. Po teh tovarnah 
smo šli dalje. Ko smo jih imeli že pet, 
šest, smo si rekli, pa dajmo še ostale 
tri, štiri, ki so še v Zasavju. Ideje so se 
porajale sproti, cilj je bil postopoma 
fotografirati, nekje na sredini pa smo 
si rekli ja nič, pojdimo do konca, foto-
grafirajmo vse tovarne,’’ pove tajnik 
Foto kluba Hrastnik Simon Tanšek. 
Takrat so namreč že slutili, kaj se 
obeta - zapiranje in rušenje. In zgo-
dilo se je še prej, kot so pričakovali, 
neobeležen je tako ostal del Strojne 
tovarne Trbovlje.

‘’Leta 2010/2011 smo zaključili 
tovarne, nič pa nismo fotografirali 
pokrajine. Imeli smo ljudi, delavce, 
velike prostore, manjkalo nam je 
samo še to, kako so ti industrijski ob-
jekti vplivali na okolje. In smo naredili 
še industrijsko pokrajino. Zadnji cikel 
fotografij v knjigi so tako samo ekste-
rierni posnetki, samo zunaj, vplivi ob-
jektov na pokrajino,’’ doda Tanšek.
Po prvih fotografijah so leta 2006 pri-
pravili prvo razstavo, pa še tri v letih 

2008 do 2010 in 
zadnjo leta 2012. 
‘’Že ko smo imeli 
zadnjo razstavo 
smo razmišljali o 
obletnici kluba 
in o tem, zakaj 
ne bi šli v knjigo. 
Bila je tiha, skrita 
želja, vse se je 
sproti porajalo,’’ razloži Tanšek.

Knjiga je v celoti, od fotografij do ob-
likovanja, delo članov in članic klu-
ba. 160 fotografij je delo šestnajstih 
avtorjev, tehnike so bile poljubne - 
digitalne in analogne, fotografije so 
barvne in črno-bele. Vsak po svoji 
želji, čisto spontano, ni bilo skupne 
ideje. Monografija je razdeljena na 
pet delov, skladno s petimi razstava-
mi. Vsak del spremlja tudi spremni 
tekst.

In prav spremni tekst je tisto, kar 
knjigo naredi še bolj unikatno. Tek-
sti so drugačni, berljivi, občuteni. 
Pospremijo in zaokrožijo vsak posa-
mezen del, kot tudi celotno knjigo. 
Gre za zapise kreativke Tadeje 
Bučar, ki je bila k sodelovanju pova-
bljena s strani Foto kluba. ‘’Tadejo 
smo poznali, prosili smo jo za prvo 
razstavo, z veseljem se je odzvala. 

Odziv nad njenim tek-
stom je bil izjemen. 
Tako spontano, kot 
smo mi nadaljevali z 
razstavami, tako smo 
vsako leto znova njo 
prosili za besedilo. 
Končni tekst je bil pisan 
načrtno, prav za knji-
go, da se zaključi neka 
celota,’’ razloži Tanšek.

‘’Poslali so mi serijo digi-
talnih skenov fotografij 
in na podlagi celovite 
slike vseh sem naredila 
tekstovni del. Vedno 
so me vodile fotografi-
je. Če ne bi bilo sledn-
jih, da bi kar tako pisa-
la o zasavski industrijski 
dediščini, vprašanje, 

kakšni teksti bi bili. Ne vem, če bi bilo 
isto. Tu je vsega malo - poetičnosti, 
osebnoizpovednega, političnega…
pa tudi izjemno vizionarski so, kar vi-
dim šele sedaj,’’ pove Tadeja. Svojih 
tekstov sicer nikoli ne bere za nazaj, 
ker vidi, kaj vse je narobe, kaj vse bi 
lahko drugače zapisala. Za razliko 
od teh. Tu se ji zdi, da še vedno stojijo 
kot zelo natančna, da puščajo zelo 
malo dvomov. Prvi tekst iz leta 2006 
je napovedal vsakega naslednjega. 
Iz teksta v tekst. 

‘’Če danes pogledam, zaradi tega 
povabila k tem tekstom sem se zelo 
obrnila v sebe in v svoje zasavske 
korenine. Mislim, da sem s tem pro-
jektom redefinirala svojo zasavsko 
identiteto. Ne morem reči, da so 
fotografije krive, da sem prišla nazaj 
živet sem, sem se pa zaradi tega 
nazaj povezala z Zasavjem, iz katere-
ga sem odšla leta 1993. Predvsem so 
imeli vpliv name tisti dve leti v Berlinu, 
ko se sprašuješ o svojih koreninah, 
kaj ti pomenijo, kje so, kaj te z njimi 
veže,’’ opiše Tadeja. 

Knjiga ima za člane toliko večji po-
men zato, ker je prva knjiga, ki so jo 
izdali v 80-letni zgodovini kluba. Ja-
vno predstavitev knjige obljubljajo 
najprej za 27. marca v Knjižnici An-
tona Sovreta v Hrastniku, v marcu 
in aprilu pa še v Zagorju in Trbovljah. 
Knjigo je možno tudi kupiti, za kar 
se je potrebno obrniti na Foto klub 
Hrastnik.

* Iz spremnega besedila iz leta 2006 
Tadeje Bučar.

KULTURA

Začelo se je s termoele-
ktrarno. Nato še dve, tri 
tovarne. Razstava. Pa nove 
tovarne. Pa nova razstava. 
Pa pokrajina. Na koncu 
cikel petih razstav, tovarne 
in industrijska pokrajina, 
spremna besedila. Vse 
združeno v eno Zasavsko 
industrijsko dediščino.
Govorimo o monografiji, ki 

jo je izdal Foto klub Hrast-
nik. Knjiga, za katero je 
bilo že takoj ob natisu 
jasno, da njena izdaja ne 
bo ostala neopažena. V 
knjigi je združenih pet sa-
mostojnih razstav kluba, 
a vse se je začelo s tisto 
prvo, iz leta 2006, oziro-
ma s povabilom še eno 
leto poprej.

KULTURANOVICE

HRASTNIŠKI SADJARJI 
OBISKALI PREKMURJE

Hrastniški sadjarji so se v sredo, 15. 
januarja 2014, odpravili na stro-
kovno ekskurzijo v Veliko Polano na 
izobraževanje  - da se seznanijo z 
rezom domače vinske trte. Z lokalnim 
vinogradniških društvom se je dogov-
oril in poskrbel za organizacijo Drago 
Selič z Dola, ljubiteljski sadjar. S tem 
delom Prekmurja ima številne  pri-
jateljske vezi. Hrastniški gasilci PGD, 
kjer je tudi član, sodelujejo z Malo 
Polano že od leta 1984 in so z njimi 
tudi pobrateni. Najprej smo obis-
kali domačijo pisatelja in novinarja 
Miška Kranjca. Tu je začela izhajati 
leta 1934  Ljudska pravica, katere 
urednik je bil in se je leta1959 združila 
s Slovenskim poročevalcem v Delo. 
Predsednik Društva vinogradnikov 
Alojz Jerebic pa je že čakal pred 
hišo z vinogradniškimi škarjami, da 
nam predstavi njihov lugaš, brajdo, 
speljano po kolih, da dela senco.  

Trta pred 
Kranjčevo 
d o m a č i j o 
je potomka 
najstarejše 
trte na sve-
tu iz mari-
b o r s k e g a 
L e n t a . 
Skupno z 
M a t e j e m 
Tkalcem – občinskim viničarjem, sta 
nam pokazala pravilno zimsko rez 
takšne trte.  Ob koncu sta nas raz-
veselila z deli te trte, ki smo jo posadili 
doma. Alojz Jerebic, tudi podžupan, 
je bil potem z nami do konca obiska. 
 Predstavnica TIC-a Štrk Melita Kran-
jec nam je pokazala tudi štiri lične 
lesene hiške v bližini, ki so jih postavili 
lani, leta 2013. Nekaj sto metrov proti 
centru Velika Polane pa stoji tabla z 
napisom, ki je kraju v ponos: Evrop-

ska vas štorkelj. Vseh devet gnezd 
imajo na električnih drogovih. V Ev-
ropi je dvanajst  takih vasi in pred-
stavniki se srečujejo vsako leto. V 
Veliki Polani so jih gostili že leta 2007 
in 2013. Potem nas je pot peljala 
proti občinski vinski kleti sv. Martina, 
kjer smo poskusili štiri vrste vin članov 
njihovega vinogradniškega društva.  
Na koncu Male Polane so nas potem 
sprejeli v Sabolovi hiši, najstarejši tod 
naokoli, kjer nam je direktorica Drag-
ica Horvat predstavila njihovo de-

PODARI MALICOV zadnjih mesecih lahko spremljamo 
v Slovenji dobrodelno akcijo Podari 
malico, ki postaja vedno bolj pre-
poznavna. Začeli so jo v podjetju 
eŠola, vodi pa jo ekipa mladih pro-
stovoljcev pod vodstvom Matevža 
Gantarja, ki ima za sabo že nekaj zelo 
uspešnih prostovoljskih projektov. V 
projektu sodeluje tudi Osnovna šola 
narodnega heroja Rajka Hrastnik.

Matevž Gantar je veliko časa vložil v 
računalniški projekt Simbioza, prosto-
voljno je učil angleški jezik v eni izmed 
indijskih sirotišnic in jim kasneje poma-

gal zgraditi šolo z zbranimi sredstvi 
... »Dobrodelni projekt podari Ma-
lico pa je namenjen učencem in 
dijakom, ki živijo v težkih material-
nih razmerah,« pravi. »Zbrana denar-
na sredstva nakažemo neposredno 
na šolske sklade. Donator pa točno 
ve, kateri šoli je pripomogel za za-
gotovitev brezplačnega obroka. 
Želimo si, da bi projekt postal stalnica 
v vseh slovenskih šolah, saj je vedno 
več otrok, ki si ne morejo privoščiti 
osnovnih stvari. Če na šoli ocenijo, 
da so malice pokrite, lahko upora-
bijo presežek za druge potrebe ...« 

Iz teh sredstev 
ne namenjajo 
stroškov za ad-
ministracijo in 
vzdrževanje.

Minimalno na-
kazilo je 2,42 
€, kolikor znaša 
p o v p r e č n a 
cena za eno 
šolsko malico 
oz. kosilo. Naj-
bolj enostavno 
je darovati 
prek mobilnih 
telefonov – 
pošljemo SMS 
s ključno bese-
do PODARI5 
na 1919 in 

tako podarimo 5€. Šolo lahko izber-
emo sami ali pa denar nakažemo 
na skupen račun in sredstva bodo 
razporedili na šole organizatorji. Na-
menimo lahko na primer tudi del 
dohodnine (0,5 %), ki bi jo sicer dobi-
la država.

V ta projekt so vključeni tudi na naši 
osnovni šoli. Andreja Peterlin, so-
cialna delavka, pravi: »Vključili smo 
učenca, ki prejema iz tega naslova 
brezplačno malico. V preteklem 
tednu smo ponovno dobili nakazana 
sredstva, tako da bomo tudi ta pora-
bili. Odločili smo se, da tokrat denar 
ne bo šel za malico, ker imamo to 
področje zelo dobro pokrito s strani 
ministrstva. Sredstva bomo namenili 
socialno ogroženim za plačilo katere 
od prihajajočih dejavnosti – ekskurzi-
je, kulturnega dne ...« Kosila na šoli 
niso problem, ker jim del sredstev po-
leg šolskega ministrstva zagotavlja 
Občina Hrastnik iz proračuna.

    Fanči Moljk
        Foto: Max Petač
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 Fotografiranje Lafarga (foto: Tilen Sotler)

TKI (foto: Jernej Biderman)



javnost. “Imamo različne programe 
rokodelske umetnosti;  povezujemo 
se s sosednjimi deželami, predstav-
ljamo se na razstavah v Nemčiji ...“  
Opazili smo tudi staro sorto koruze, 

ki jo pridelajo sami, prav tako piro, ki 
ju potem zmeljejo v bližnjem Copek-
ovem mlinu ali pri Kolenku v Srednji 
Bistrici. V Hiši domačih dobrot Troica 
v Lendavi smo imeli odlično in po-

ceni kosilo. Last-
nik Marjan Kocet 
pove, da imajo  
na jedilniku tudi 
prekmurske spe-
cialitete, zato si 
lahko privoščimo 
na primer bujto 
repo ali bograč 
pri njih prav vsak 
dan. Spomnim 
se, da se ponaša 
Lendava z las-
kavim nazivom 
svetovna prestol-
nica bograča.  
Zimsko rez vinske 

trte nam je v svojem vinogradu po-
kazal Franc Hozjan    Razložil je, kaj je 
rodilni, kaj jalov les, kam se upogne 
rodovitna veja – šparon in kako se 
veže na žico. Nekateri prakticirajo 
rez na en šparon, drugi na dva. Ob 
pokušnji odličnega vina smo spoznali  
občinsko svetnico Anico Hozjan, ki 
se je pozdravila z našo predsednico 
sadjarjev Ivanko Rožej, prav tako  s 
kmetijsko svetovalko Janjo Žagar.
Pred odhodom smo se peljali še po 
dolgovaški panoramski cesti, po 
kateri vodi tudi vsakoletni Pohod po 
Miškovi poti. Podžupan Alojz Jerebic 
nas je vmes povabil še v svojo klet 
na preizkušnjo  vina.  Le kdo se lahko 
upira povabilom gostoljubnih Prek-
murcev!?

    Fanči Moljk

PRILOŽNOSTNA 
KREATIVNOST

Zasavje potrebuje svežino, pope-
stritev in prevetritev. Tako menijo 
člani in članice kreativnega PUNKT-
a, ki so k nam pripeljali več kot dva-
jset mladih iz sedmih različnih držav 
na enotedensko usposabljanje. A da 
bi tudi Zasavje odneslo kar največ, so 
bili med udeleženci tudi mladi pred-
stavniki iz vseh treh zasavskih občin. 
Takšno znanje namreč potrebuje 
tudi Zasavje.

Dogodek imenovan PopUp Media 
House je potekal v januarju. Če bi ime 
dogodka želeli prevesti v slovenščino 
bi bil najbližji prevod priložnostna 
(vzniknjena) medijska hiša. Gre za 
mednarodni tečaj usposabljanja, ki 
so se ga udeležili mladinski delavci iz 
Finske, Italije, Turčije, Romunije, Fran-
cije, Poljske in Slovenije. 

Tema so bili mediji, a ne v klasičnem 
smislu. Danes imamo namreč vsi 
možnost ustvarjati 
in uporabljati lastne 
medije, skozi katere 
lahko sporočamo tis-
to vsebino, ki jo želimo 
sporočat. ‘’ Začeli 
smo s spoznavanjem 
in razumevanjem kaj 
je blagovna znamka, 
kaj je znamčenje. 
Vsaka organizacija 
in vsak projekt zno-
traj organizacije ima 
potencial blagovne 
znamke. Ne rabiš 
milijonskih zneskov, 
da lahko komuniciraš 
kot velika blagovna 
znamka. Poznati 

moraš le orodja in načine kako 
do tega pride. Množični mediji so 
z vstopom interneta kapitulirali. 
Udeležence smo naučili kako na-
rediti web televizijo in radio ter kako 
zanju kreirat vsebino. Spoznavali smo 
spletna orodja in družabna omrežja. 
Govorili smo tudi o komunikacijskem 
načrtovanju,’’usposabljanje opiše 
trenerka Tadeja Bučar iz PUNKT-a.
 
Metode, ki so jih uporabljali, 
so bile metode neformalnega 
izobraževanja. Tadeja obrazloži: 
‘’Gre za izobraževanje, ki ni del 
našega sistemskega formalnega 
izobraževanja. Učenje se namreč 
ne konča s tem, ko imaš končano 
formalno izobrazbo in dobiš v roke 
papir. Učimo se celo življenje, znan-
je nabiramo sproti. Pri neformal-
nem učenju je bistveno to, da sta 
učenec  in učitelj oziroma trener, kot 
se imenuje v neformalnem , v ekviv-

alentni funkciji- trener ni avtoriteta 
do učenca in je hkrati tudi v vlogi 
učečega. Izobraževanje poteka 
skozi delavnice, seminarje, diskusije.’’
Tudi prostor učenja ni klasična pre-
davalnica. Še posebej ni bil tokrat, 
temveč je bil v stilu ‘’popupa-a’’. 
Udeleženci so se namreč cel teden 
selili iz ene lokacije na drugo, po 
celem Zasavju. Tomaž Zupan, član 
PUNKT-a in eden od trenerje pove: 
‘’Različne lokacije so bile nameno-
ma. Selitev je dobra, ker ko zamenjaš 
okolje lažje razmišljaš. Cel koncept je 
temeljil na čim večji ustvarjalnosti, 
zato se ne moreš usidrati v neko var-
no okolje, saj tam otopliš. Ustvarjal-
nost terja dinamiko spreminjanja, 

iznajdljivost v nezna-
nem okolju.’’

A največ od tega 
usposabljanja niso 
odnesli udeleženci iz 
drugih držav, temveč 
kar rdeči revirji. Ra-
zloga sta dva. Prvi je 
znanje.  ‘’Tovrstnega 
znanja v Zasavju 
manjka oziroma ga 
sploh ni. Če anal-
iziramo komunici-
ranje, medijsko poja-
vljanje, ustvarjalnost 
organizacij, pa naj 
bodo to javne, za-
sebne ali nevladne,  

NOVICE

Ena izmed delavnic je potekala na Domačiji Medved na 
Podkumu

PREHRANSKA OSKRBA STAREJŠIH

V začetku decembra je v Ljubljani 
v organizaciji Aktiva prehranskih 
delavcev, ki delujejo predvsem na 
področju organizirane prehranske 
oskrbe starejših, potekalo 2. stroko-
vno srečanje in delavnica PANGeA, 
ki je del čezmejnega sodelovanja z 
Italijo in nosi naslov: Telesna aktivnost 
in prehrana za kakovostno staranje. 

Strokovnega srečanja sta se aktivno 
udeležila tudi predsednica sadjar-
skega društva Hrastnik Ivanka Rožej 
in Damjan Zelenik, vodja službe pre-
hrane v Domu starejših Hrastnik. 

Na srečanju so največji poudarek 
namenili načrtovanju prehranske os-
krbe v institucionalnem varstvu ter os-

krbi javnih zavodov z lokalno pridela-
nimi živili. O slednjem je spregovorila 
tudi Rožejeva, ki je poleg jabolk in 
njihove pridelave ter predelave sliko-
vito predstavila tudi predele Turja 
in tako poskrbela tudi za promocijo 
Hrastnika. Za glasbeno popestritev 
srečanja je poskrbel Luka Rožej, ki je 
odlično zaigral na kitaro. 

     JM

NOVICE
je slika zelo turobna. To je dejstvo. 
To je poslovna priložnost za Zasavje. 
Vprašanje je le, koliko je zdravega 
gospodarstva, da bi kdo rabil te sto-
ritve oziroma še bolj, da bi jih najel. 
Prav tako ne vidimo potrebe po zu-
nanji večji agenciji, to znanje imamo 
tudi doma, le da domači strokov-
njaki niso dovolj cenjeni,’’ pove član 
PUNKT-a in trener Janez Lipec. 

Še bolj pomemben pa je drugi vpliv 
tovrstnih dogodkov. Zasavje nujno 
potrebuje prevetritev. Pozabljamo, 
da je ogromno sveta izven teh dolin. 
Po Tadejinem mnenju nas ta samo-
zadostnost zadnjih 20 let zavira, ima-
mo občutek samozadostnosti. A Za-
savje brez zunanjega vpliva ljudi bo 
samo še tonil.

“Zanimivo je bilo opazovat nemir, ki 
ga je dvajset angleško govorečih tuj-
cev vneslo na tržnico v Zagorju. Na 

tržnico smo jih poslali z nalogo razis-
kat  zgodbo o rivalstvu med Trbov-
ljami in Zagorjem. Na eni strani je bil 
odziv prodajalcev zelo pozitiven, na 
drugi pa nekaj tako zaprtega, da 
si kar težko predstavljaš. Italijanki, ki 
je na tržnici želela kupiti klobuk in to 
za trideset evrov, je prodajalka klo-
buk kar vrgla. Sklepamo, ker ni znala  
jezika. A če želimo govoriti o ne vem 
kakšnem turizmu, se moramo najprej 
vprašati, kako se obnašamo do tuj-
cev. Če ljudje, ki bodo prvi v stiku 
s turisti, ne poznajo komunikacije, 
kodeksa obnašanja, če ne znajo biti 
turistični delavci…potem nimamo 
kaj govoriti o turizmu.  To je dejstvo. 

Zasavski turizem bi moral vlagati v 
zanje tujih jezikov ljudi, ki bojo prvi 
v stiku s tujci (gostinci, trgovci, …),” 
zaključi Tadeja. 

In prav zato so takšni projekti 
pomembni. V PUNKT-u tako nami-
gnejo, da že pripravljajo nova uspo-
sabljanja, sploh po izjemno dobrem 
odzivu na prvega.

   
   Mateja Jecl
    Foto: Tomaž Zupan

Udeleženci iz sedmih držav so bili nad dobro organiziranim usposabljan-
jem več kot navdušeni

PUNKT je organizacija, ki v 
Zasavju skrbi za povezovanje 
ustvarjalcev, pa naj bodo to 
posamezniki ali organizacije. 
Skrbijo za povezovanje, vz-
podbujanje in razvoj ustvarjal-
nosti in ustvarjalnega po-
tenciala. Večji projekti: TEDx 
TrgSvobode, Empty Spaces 
(of Zasavje), Coworking Za-
savje, Klub za razmišljanje.

VRTEC SONČEK BO ZAŽIVEL 
V NOVIH BARVAH

Zimske počitnice bodo v enoti Sonček 
hrastniškega vrtca izkoristili za barvno 
osvežitev prostorov. Ravnateljica 
Slavica Pavlič je povedala, da so 
veseli, da se je na njihovo prošnjo 
za donacijo odzvala družba JUB, 
ki jim je konec januarja zagotovila 
različne odtenke zidne barve. »Barva 
bo zadostovala za prenovo kar 900 

kvadratn ih 
metrov zid-
nih površin. 
S e v e d a 
že težko 
pričakujemo 
rezultate, saj 
bo videz našega vrtca odslej ne-
primerno privlačnejši, kar bo najbolj 

razveselilo prav naše otroke.«

                 JM
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HRASTNIK JE NARAVNA 
NESREČA TOKRAT OBŠLA

Hude vremenske razmere so konec 
januarja in v začetku februarja 
prizadele predvsem Notranjsko. V 
Zasavju so se gasilske enote spopa-
dale z žledom najbolj v Zagorju ob 
Savi, kjer je bila motena oskrba z 
električno energijo, potrebno je bilo 
žaganje drevja, reševati zapore cest 
... „V Hrastniku oziroma okolici smo 
sicer pomagali odstraniti s cest ne-
kaj dreves, kaj hujšega pa ni bilo,“ 
je povedal Slavko Draksler, poveljnik 
Gasilske zveze Hrastnik. „Bilo je tudi 
nekaj intervencij, ko se je drevje nag-
nilo nad strehe hiš; v teh primerih smo 
posameznikom svetovali strokovno 
pomoč gozdarjev ...“

Gasilske enote v GZ Hrastnik se 
izobražujejo skozi vse leto, smo še 

izvedeli. “Eno od 
izobraževanj je 
tudi tečaj var-
nega dela z 
motorno žago, 
katerega se je 
v letošnjem letu 

udeležilo sedem gasilcev. Opravlja 
se na Srednji 
šoli za lesarst-
vo in gozdar-
stvo v Postojni. 
Štirje hrastniški 
gasilci so se 
tečaja udeležili 
ravno teden 
dni pred pred 
veliko naravno 
nesrečo v Post-
ojni,“ je dodal 
Slavko Draksler.

Povejmo še, 
da je veliko 
naših krajanov 
slovenskim gas-

ilcem, ki so se spet izjemno izkazali, 
podarilo simbolični evro, kar lahko 
še vedno storimo, če vtipkamo na 
sms ključno besedo in številko GAS-
ILEC1919.

    Fanči Moljk
 Foto: Gasilska zveza Hrastnik

NOVICE

Dobrota je v Gorah doma

Ob tej naravni katastrofi se je znova pokazalo, da 
imajo mnogi med nami res široko srce. Ogromno 
odobravanja in pohval je sprožila poteza priljubljene 
gostinke iz Planinskega doma Gore, Branke Jovičič, 
ki je kar prek družabnega omrežja objavila, da so v 
Gorah pripravljeni na toplo sprejeti pet starejših oseb 
ter jim nuditi hrano in pijačo. Ponudila je celo, da jih 
lahko pridejo iskat.

Branka je povedala, da so jo poklicali iz dveh kriznih 
centrov in se ji zahvalili za prijazno ponudbo, na srečo 
pa so se takrat zadeve že začele umirjati in tistih malo 
bolj oddaljenih nastanitev niso potrebovali. "Ko za-
znam, da nekdo potrebuje mojo pomoč, mi ni težko 
pomagat. Ljudem v stiski sem že večkrat pomagala. 
Enostavno zaznaš, da je nekdo v težavah in potem 
preprosto greš in narediš kar je v tvoji moči," skromno 
pove vedno nasmejana Branka. 
       
          Jani Medvešek

ZLATA POROKA KRISTINE IN 
EDVARDA PUFLERJA

Konec novembra sta v krogu 
domačih in prijateljev praznovala 
zlato poroko Kristina in Edvard Pu-
fler iz Dola pri Hrastniku. Pozitivna 
energija prisotnih, veselje in zvok 
harmonike so pričarali čudovito 
vzdušje. V spremstvu številnih svatov 
je obred v restavraciji Milena opravil 
podžupan Soniboj Knežak ob asis-
tenci matičarja Roka Jenka. 

Gospod Edvard se je rodil očetu 
Edvardu in materi Justini leta 1940. 
Steklarni je bil predan in zvest vse 
do upokojitve. V življenju je želel ne-
kaj več in to našel v glasbi in športu. 
Še posebej mu je pri srcu nogomet, 
saj je kot »golman« več kot odlično 
branil vrata v takratnem Športnem 
društvu Bratstvo. Deloval je tudi pri 
dolskih strelcih, zavidljive rezultate pa 
je dosegel v ribolovu, saj se je pred 
leti udeležil svetovnega prvenstva v 
Italiji, in sicer v lovljenju rib s plovcem.

Gospa Kristina 
je kot mar-
ljivo dekle, 
veselega in 
i s k r e n e g a 
duha, pričela 
s trdim delom 
v Steklarni Hrastnik kot brusilka, v 
zasluženo upokojitev pa odšla kot 
izmeno vodja v procesu kontrole v 
delu avtomatske proizvodnje. Nju-
no ljubezen sta okronala z rojstvom 
sina Ečota in hčere Alis. Kljub trde-
mu delu si je življenje znala pope-
striti s hobiji kot so kegljanje, petje 
v pevskem zboru in pa ljubeča skrb 
za vnuke in pravnukinjo. V jeseni 
njenega življenja rada obdaruje 
prijatelje in znance s pletenimi iz-
delki, ki jih izdelujejo njene spretne 
roke.

   Rok Jenko

ZAKONCA MAJCEN STA SLAVILA OKROGLI JUBILEJ

Natanko tako kot pred petimi de-
setletji, ko sta kot mlada fant in dekle 
Franc in Ana Majcen stopila na 
skupno življenjsko pot, sta 25. janu-
arja v poročni sobi Občine Hrastnik 
pred županom Občine Hrastnik Mi-
ranom Jeričem, matičarjem Rokom 
Jenkom in obkrožena s sorodniki in 
prijatelji, svojo obljubo ponovila kot 
zlatoporočenca. Za njima je bil že 
opravljen cerkveni obred v domači 
cerkvi na Dolu pri Hrastniku. Vsi zbra-
ni so jima zaželeli predvsem zdravja.

Zlatoporočenec Franc se je rodil pred 
74 leti v kmečki družini, očetu Mar-
tinu in mati Tereziji. Njegovo otroštvo 
je bilo zaradi zgodnje smrti očeta 
zaznamovano s trdim delom, zato 
se je zaposlil v Rudniku Hrastnik, želja 
po znanju pa ga je gnala, da se je 
ob delu dodatno izobraževal. Vzlju-
bil je prevozništvo in trgovino, zato 
se je leta 1990 podal na samostojno 
pot kot samostojni podjetnik, kasneje 
pa je ustanovil družinsko podjetje 
Majcen d. o. o. Franc ni bil uspešen 
samo na poklicnem, temveč tudi 
na družbenem področju, saj je bil 
aktiven v Prostovoljnem gasilskem 
društvu Dol pri Hrastniku ter Zvezi 
šoferjev in avtomehanikov Slovenije. 

V sedanjem času si za razvoj in do-
brobit Hrastnika prizadeva kot član 
sveta Krajevne skupnosti Dol pri 
Hrastniku, od katere prejel priznanje 
zaslužnega krajana, Občina Hrastnik 
pa mu je v letu 1997 podelila poseb-
no priznanje za delovanje v svetu 
Krajevne skupnosti Dol pri Hrastniku.

Ana je bila rojena v kmečki družini kot 
tretja izmed šestih otrok v vasi Lokvi-
ca pri Metliki. Po končanem šolanju 
je pomagala 
staršem pri delu 
na kmetiji ter 
se zaposlila kot 
šivilja v Tekstilni 
tovarni Novo-
teks Metlika. 
Njuna ljubezen 
je vzplamenela 
na plesu ob 
p r a z n o v a n j u 
dneva repu-
blike na Dolu, 
od poroke 
naprej pa so 
njune poti 
nerazdružlj ive 
že celih petde-
set let. V nju-
nem zakonu 

sta se jima rodila sin Jure in hči Ana. 
Vključila se je tudi v Društvo kmečkih 
žena Hrastnik, v katerem je sode-
lovala na raznih srečanjih in tečajih, 
ki so ji poma-gala pri njenem delu. 
Poznana je kot dobra in delavna 
žena, ki na kmetiji skrbi, da je delo 
pravočasno opravljeno. Velikokrat 
v njeni kuhinji zadiši po sveže pečeni 
potici, ki jo poznajo tudi prek meja.

      Rok Jenko

NOVICE

LJUBEZEN MOČNEJŠA 
OD VOJNE

V Hrastovem listu pogosto poročamo 
o Zlatih porokah, a tokrat smo imeli 
privilegij spoznati par, ki je v dobrem 
in slabem skupaj že 70 let. Zelo red-
kim zakonskim parom je usojeno, 
da bi doživeli tako izjemen jubilej.  
Zakonca Mlinar sta svojo obletnico, 
nekateri jo imenujejo platinasta po-
roka, praznovala v krogu družine. 
Pošalita se, da se je njuna zveza 
obdržala tako dolgo tudi zato, ker 
sta se poročila z jeklenimi  prstani. 

“Zlata ni bilo, veliko časa 
pa tudi ne,” pojasni 
Friderik Mlinar, “saj je bila 
vojna.” Ta je v spominu 
še kako živa, saj človeka 
tako intenzivni dogodki 
zaznamujejo za celo življenje. Frido, 
kot mu pravijo prijatelji, izvira iz Žirov. 
Mama mu je zgodaj umrla, oče pa 
je imel trgovino pri Riklovem mo-
stu v Hrastniku in ga je po šoli vzel k 

sebi ter ga dal 
izučiti za trgov-
ca. Izučil se je 
v Petrovčah, 
prišel nazaj in 
delal v očetovi 
trgovini do voj-
ne. Bil je mobi-
liziran v nemško 
vojsko in v Rusiji 
je bil do 30. 
d e c e m b r a 
1943. Datuma 
se natančno 
spominja, saj 
je takrat dobil 
dopust in se 

odpravil domov. Na težavni poti so 
ga trikrat vrgli z vlaka – nazadnje v 
Celju, kjer ga je zasliševal avstrijski 
oficir, ki je znal slovensko. “Zanimalo 
ga je kako je na fronti. Povedal pa 
sem mu, da bi šel rad domov, da bi 
se oženil, da me čaka otrok in da 
se prej nisem uspel poročiti,” nam 
je zaupal Mlinar. “Uredil je, da sem 
dobil prepustnico, 6. januarja sem 
prišel domov in 15. januarja sva se 
oženila.” 

Po poroki se je odločil, da se ne bo 
več boril v nemški vojski. V enem od 
napadov na Hrvaškem je ob umiku 
nemških enot ostal v jarku, kjer so ga 
zajeli Rusi. Ti so ga čez čas poslali v 
taborišče v Belorusijo, tam pa se je 
javil v Jugoslovansko brigado, prišel 
nazaj na naše ozemlje in se do kon-
ca vojne borili za Jugoslavijo.  Doma 
je še nekaj časa delal v trgovini, po-
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NOVICE

NOČNO SANKANJE 
Z ŽELODKI

Prizadevni člani društva Želodki so 
25. januarja na Žagarjevem hribu 
na Dolu pri Hrastniku organizirali 
nočno sankanje. Z baklami osvetlje-
na proga, topel čaj, kuhano vino in 
domače dobrote z Žagarjeve kmeti-
je so bili zagotovilo za navdušenje 
številnih otrok in staršev, ki so to zimo 
sneg že nestrpno pričakovali.

“Odziv nas je prijetno presenetil, ker 
smo tudi z obveščanjem začeli pre-
cej pozno,” je povedal eden izmed 
organizatorjev projekta Damjan Pap. 
“Ampak ko smo videli, da bo snega 
za silo dovolj, smo odreagirali zelo 
hitro.” Izkazalo se je, da je bila to do-
bra odločitev, saj so bili obiskovalci z 
izvedbo zelo zadovoljni. “Najlepše so 
bile bakle!” je povedala sedemletna 
Hana. “Pa tudi to, da sem se lahko 
sankala s svojimi prijatelji.”

Član društva Želodki Borut Špacapan 
je povedal, da so imeli s pripravami 
proge za sankanje in z zagotovitvijo 
varnosti kar precej dela. “Če proge 
ne bi ustrezno utrdili in nanjo nam-

etali še dodatnega snega, 
ta verjetno ne bi zdržala 
do konca. Za varnost pa 
smo poskrbeli z namestitvijo 
zaščitne mreže ob vznožju 
proge.” In ta se je pri hitrih 
malčkih na saneh izkazala za 
zanesljivo in koristno.
Žagarjev hrib je sicer priljubljeno 
sankališče Dolanov, včasih so na 
njem potekala celo prava smučarska 
tekmovanja. Spada h kmetiji Kle-
menovih (po domače Žagar), kjer 
so Želodke z 
veseljem sprejeli 
in jim postregli 
z domačimi 
pirinimi piškoti, 
kruhom in okus-
no domačo sal-
amo.

Sicer pa so 
želodki precej 
aktivni čez celo 
leto. V decem-
bru so v kinod-
vorani na Dolu 

pri Hrastniku pripravili rajanje za 
otroke. Na prednovoletnem rajanju z 
Želodki ni manjkalo glasbe, plesa, za-
bavnih iger in čarovnij, ki so navdušile 
najmlajše pa tudi njihove starše.

     JM

tem pa dolga leta v TKI Hrastnik. Zad-
njih osem let do upokojitve leta 1983 
je bil zposlen v Jugometalu. 

Tudi Marija se poroke spominja, kot 
bi se bila zgodila včeraj. Izvira iz 
Savinjske doline. Po šoli je bila sprva 
varuška pri zdravniku na Teharjih. 
Pri osemnajstih letih je videla oglas, 
da išče doktor Vidmar v Hrastniku 
pomoč. Med številnimi prijavljenimi 
je izbral ravno njo. “Ordinacijo je imel 
pri Šoparju,” pove Marija, ki nam za-
upa tudi zanimivo anekdoto o tem, 
kako je postala prva ženska v Hrast-
niku, ki je vozila motor. Takole se je 
zgodilo: “Dr. Vidmar je imel motor in 
naročil mi je, naj ga peljem na po-

pravilo v delavnico h Klemenu. Do 
tja sem ga potiskala, ko pa je bil po-
pravljen sem prišla po njega. Mojster 
mi je rekel naj se kar usedem gor in 
odpeljem. Pokazal mi je kako se vžge 
in motor je odpeljal. Ko sem prišla do 
podhoda pri železniški postaji se je 
tam sprehajala žena takratnega di-
rektorja Steklarne Abela z otrokom. 
Hotela sem zavirati, a sem namesto 
tega še bolj pospešila. Komaj sem 
odvila, da je nisem povozila. Ko sem 
prišla domov sem naredila še nekaj 
krogov okoli hiše in se počasi končno 
ustavila.” 

Takšnih in podobnih zgodb imata 
Mlinarjeva seveda še veliko, a za vse 

ne bi bilo dovolj prostora, četudi bi 
napolnili cel časopis. “Bili so lepi tre-
nutki, pa tudi težki vmes,” povesta 
Mlinarjeva, “pa smo se čez vse pre-
bili.” Kljub častitljivi starosti sta še ved-
no zelo vitalna. Marija rada kuha, v 
posebno veselje ji je delo na vrtu. 
Frido pa se še vedno redno dobiva 
s prijatelji, s katerimi igrajo tarok, 
za katerega pravi, da je odličen 
za ohranjanje miselne kondicije. 
Njuna dolgoletna skupna pot je 
navdihujoča in pravi dokaz, da se 
z medsebojnim spoštovanjem in ra-
zumevanjem da premagati vse ovire 
na življenjski poti. 

            Jani Medvešek

NOVICE

ANA IN KAJA KUHATAAna in Kaja z Marnega, enajstletni 
učenki dolske šole, sta ustvarjalni, 
zagnani in ambiciozni dekleti. Že 
pred leti sta izdali knjižico svojih re-
ceptov – v enem izvodu, seveda, 
lani pa sta se uvrstili v TV oddajo Ana 
kuha, eno izmed številnih televizijskih 
oddaj o kuhanju. Spretno sta se vrteli 
pred kamero in predstavili slovenski 
javnosti zasavsko jed krumpantoč. 
Zdaj so izbrane jedi te oddaje izšle v 
knjigi in med njimi tudi dva recepta 

naših dveh mladih ku-
haric.

Ker prvi dve jedi že 
poznamo, objavljamo 
njuno zlato solato, ki je zrasla na 
njunem zelniku in je zapisana tudi v 
njuni prvi knjižici. „Tudi doma veliko 
kuham,“ je povedala Ana, „s Kajo 
pa sva bili tudi na hrastniški prireditvi 
Funšterc v ekipi Mladi kuharji.“ Do-
dajmo še, da sta v veliko pomoč tudi 

na raznih dogodkih v vrtnariji Napret 
na Marnem. Mirno lahko trdimo, da 
dekleti prispevata kamenčke k pre-
poznavnosti zasavskih jedi v slovenski 
kulinariki.
    

    Fanči Moljk

Zlata solata

Sestavine: čebula, paradižnik, feferoni, paprike 
različne vrst in barv, rdeč korenček - nariban, zelena 
solata, popečene bučke – vse to z oljem in kisom. 
Polivka: iz nasekljane bazilike, peteršilja in drob-
njaka, dveh žlic kisle smetane, dober dl tekočega 
jogurta, sol, malo popra. Na olju popražimo zlate 
kroglice, ki jih potem potresemo po servirani solati.

ČIPKE SO STKALE NOVE VEZI

Sredi decembra so v galeriji DD Hrast-
nik odprli razstavo izdelkov klekljaric 

iz različnih 
zasavsko - 
posavsk ih 
k r a j e v . 
J a n a 

Češnovar, organizatorka in pred-
stavnica hrastniških klekljaric, 
je dejala, da je to njihova 
prva skupna razstava, go-
tovo pa ne zadnja. „V Hrast-
niku se na OŠ Narodnega 
Heroja Rajka družimo že več 
kot deset let in v tem času je 
naša mentorica Minka Maj-
cen naučila osnov klekljanja 
že več kot štirideset ljubi-

teljic klekljanja. Trenutno se jih redno 
udeležuje naših četrtkovih srečanj 
okoli dvanajst.“

Na razstavi je svoje izdelke pokazalo 
127 klekljaric od Save do Sevnice 
in Laškega. „Zasavske klekljarice se 
dogovarjamo, da bi ustanovile skup-
no društvo,“ je še povedala Jana 
Češnovar, „zato vabimo še vse os-
tale klekljarice na tem območju, da 
se nam pridružijo...“ Program so pop-
estrili gojenci GŠ in OŠ Hrastnik pod 
mentorstvom Jerneje Kralj.

    Fanči Moljk
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RAK NA DUŠIV drugi polovici decembra je Li-
ons klub Trbovlje Brin organiziral v 
delavskem domu Hrastnik pred-
stavitev knjige Rak na duši dr. Nele 
Sršen, ugledne hrvaške zdravnice 
in kirurginje, ki že trideset let živi in 
dela v Padovi. Pogovor je vodil Leo 
Ivandič, terapevt in predavatelj v 
Šoli čustvene inteligence. Z avtorico 
dr. Nele Sršen je bila tudi njena pre-
vajalka knjige Stajka Skrbinšek, Jana 
Wahl dr. med, health coach in Brane 
Krapež, prav tako s Šole čustvene in-
teligence.

„Pacient brez upanja je mrtev,“ je 
dejala Stajka Skrbinšek, ki je začela s 
pripovedjo o svoji hudi bolezni. Ker ji 
v Ljubljani niso mogli več pomagati, 
so jo svojci povezali z dr. Nelo Sršen v 
Padovi, ki jo je sprejela nadvse toplo. 
Razvilo se je medsebojno zaupanje, 
kar je v odnosu pacienta do zdravni-

ka nadvse pomembno. Pomemben 
pa je tudi odnos človeka do same-
ga sebe, kar se odraža na telesu. 
„Telesne bolezni so ogledalo duše,“ 
pravi zdravnica. To je spoznala ob 
svoji bolezni, ki jo je premagala tudi 
z drugačnim načinom življenja in 
drugačnim pogledom na življenjske 
vrednote.

V knjigi prepleta uradno medicino in 
znanost z alternativnimi metodami 
zdravljenja. Do obojega ima pacient 
pravico in v tem ga je treba pod-
preti.„Moč mišljenja je glavni vladar 
našega zdravja...“ Veliko je potovala 
in se o tem še bolj prepričala. To teor-
ijo je potrjevala tudi ob pacientih, ob 
katerih je prišla do mnogih spoznanj o 
zdravljenju raka tako s konvenciona-
lno medicino kot komplementarnimi 
metodami. Od njih dobiva pozitivno 
energijo, poudarja, prav tako se od 

njih veliko nauči. Dr. Jana Wahl, ki 
je knjigo strokovno pregledala, je 
spomnila na pravico pacientov do 
informiranja. Zdravnik mu mora po-
magati, da se spreminja. Navedla je 
raziskavo, ki je pokazala, da zdravniki 
pacienta premalo poslušajo. Brane 
Krapež, predavatelj s Šole čustvene 
inteligence, je poudaril pozitivne od-
nose v družini, pa tudi do sebe. Delati 
je treba na tem, da spoznamo svoja 
čustva, ki so povezana z možgani oz. 
organi, na katere vplivajo. Omenil je 
tudi pretiran perfekcionizem, ki vp-
liva negativno na človeka. Ne sme-
mo biti prezahtevni do sebe. Tudi 
jeza človeka uničuje.

    Fanči Moljk

PRAVLJIČNA DEŽELA Občinska zveza prijateljev 
mladine je s podporo Občine 
Hrastnik v prazničnem decem-
bru v Hrastniku pripravila pestro 
dogajanje za otroke. Svoja vra-
ta v športnem parku na Logu 
je odprla Pravljična dežela s 
čisto pravimi hiškami, v katerih 
so otroke pričakali pravljični 
junaki. Ves čas je bilo na Logu 
za vse občanke in občane na 
voljo tudi umetno drsališče. 

Zveza, ki je k sodelovanju 
pritegnila tudi lokalne dramske 
skupine in številne prostovoljce 

iz lokalnih društev, je v Pravljični 
deželi pripravila program z 
delavnicami, animacijo in 
nastopi. Vrhunec dogajanja 
je bil na praznični četrtek 26. 
decembra, ko so bile na spo-
redu lutkovne, glasbene in 
plesne predstave, čarodej in 
še kaj. Temu je sledilo prijetno 
druženje občanov in pa za-
bava s skupino Čuki. Še en vr-
hunec dogajanj pa je bil 30. 
decembra, ko je bilo na spo-
redu otroško silvestrovanje.

        JM
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             NA MARNEM ORGANIZIRALI ŽE 
DRUGI POHOD NA OSTRI VRH

Krajani Marnega so se lani na pred-
log Damjane Napret odločili, da  bi 
poleg običajnega kulturnega pro-
grama, ki ga pripravijo ob svojem 
krajevnem prazniku, organizirali še 
pohod na bližnji Ostri vrh (855 me-
trov). Tako so se člani Kulturnega 
društva Marno in predsednik KS Jože 
Velikonja organizirali tudi letos. Kljub 
megli, ki je že ob osmih zjutraj pri-
tiskala na njihov gasilski dom, se  je 
zbralo v soboto, 18. januarja 2013, 
okoli trideset krajanov.

Pot je vodila mimo Jakopičeve in 
Napretove domačije po cesti proti 
deponiji  Unično, vendar smo že prej 
zavili v hrib. Meglice so se malo raz-
kadile, ravno toliko, da smo lahko 
napravili nekaj panoramskih posnet-
kov na Marno, deponijo Unično in 
okoliške hribe.  
Na Ostri vrh vodi mnogo poti, nobena 
pa ni ravno položna. Pričakovali smo  
drsalnice, vendar po najhujših strmi-
nah ni bilo naravnih preprog listja, ki 
povzročajo drsenje. Pred dnevi sta šli 
na vrh Damjana in soseda  Viktorija 

z gra-
bljami 
in listje 

odstranili. Naj ob tem dodamo, da 
prehodita dekleti ta vzpon  v slabi 
uri, mi pa smo porabili dvakrat več. 
Zaustavili smo se tudi ob drevesu z 
vrezanim znakom OF in se ob tem 
spomnili, zakaj smo sploh odšli na 
pohod. V spomin na 12.januar 1944,
 na krajane, ki so jih tega dne v drugi 
svetovni vojni odpeljali v taborišče.
Iz taborišča se je vrnila le Mici 
Javoršek julija 1945, v Šmartnem pri 
Slovenj Gradcu pa so kot talce ustre-
lili Miha Javorška, Štefana Gabriča in 
Alojza Borštnarja 9.marca 1944. Za-
pisani so tudi na spomeniku žrtvam 
NOB na Marnem. 
Vračali  smo se po drugi poti.  V gas-
ilskem domu nas je čakal odličen 
golaž; Metka in Marta sta bili deležni 
zanj vse pohvale, prav tako Viktorija 
za kruh, ki ga je spekla že navsezgo-
daj v domači krušni peči. Vinko pa 

nas je prepričeval, da je cviček za 
zdravje zelo koristen. 

Dodajmo, da so imeli krajani Marne-
ga za svoj krajevni praznik kulturno 
prireditev naslednji petek, 24. janu-
arja. „ Poleg pevcev so nastopili tudi 
naši mladi glasbeniki,“ je povedala 
Maja. „Igrali so na citre,  flavto, kitaro 
in harmoniko...“   In kaj je izpostavil 
ob nagovoru predsednik KS Marno 
in poslanec Jože Velikonja? „Naj-
prej gradnjo gasilskega poligona, 
kjer bi trenirali gasilci iz cele občine. 
Pričakujemo tudi ureditev regijskega 
centra za sortiranje in kompostiranje 
odpadkov na našem odlagališču v 
Uničnem. V povezavi s tem pa tudi 
sanacijo degradiranih površin.“
Župan Miran Jerič, ki so ga  povabili, 
pa je med drugim 
povzel realizirane projekte, ki jih 
je v KS Marno v letu 2013 investi-
rala občina. Poudaril je, da so za 
določene neizvršene aktivnosti krive 
tudi spremembe zakonodaje, pred-
vsem na področju problematike ko-
munalnih odlagališč. K tem  sodi tudi 
obnova kulturnega doma, za katero 
si bo občina prizadevala pridobiti 
evropska sredstva. „Čestitam vam 
ob vašem prazniku,“ je dejal, „prav 
tako za prizadevno  delovanje sveta 
KS in KD Marno. Prepričan sem, da 
boste tako uspešni tudi v bodoče.“

    
   Fanči Moljk

PREDNOVOLETNO SREČANJE STAROSTNIKOVV športni dvora-
ni Hrastnik je v 
soboto 21. de-
cembra 2013 po-
tekalo tradiciona-
lno srečanje starostnikov 
nad 70 let. Sodelavci 
območnega združenja 
Rdečega križa so jim s 
pomočjo Občine Hrast-
nik pripravili kulturno 
zabavni program v kat-
erem so sodelovali člani 
Otroškega pevskega 
zbora OŠ narodnega 
heroja Rajka Hrastnik pod 
vodstvom Simone Weber 
Goljuf, gojenci Glasbene 
šole Hrastnik, Ansam-
bel TU PA TAM in Matej 
Železnik.

Župan občine Hrastnik 
Miran Jerič je zbranim 
namenil nekaj besed 
ter vsem zaželel veliko 
zdravja v prihajajočem 
letu. Posebno zahva-
lo pa je predsednica 
Območnega odborav 
namenila gospodu Lud-
viku Verku iz Turja, ki je 
združenju daroval večjo 
vsoto denarja. Ob zvokih 
ansambla so se prisotni 
zavrteli, za okusen obrok 
pa sta poskrbela gospo-
da Gumzej in Podmenik.

             RK Hrastnik

SLOVENSKI BRIGADIRJI SE ZDRUŽUJEJO 
V ZVEZO BRIGADIRJEV SLOVENIJE

V petek, 14. februarja, je bila 
v prostorih Gospodarskega 
razstavišča razstava z naslo-
vom Brigadirji smo ... Prostor so 
jim odstopili organizatorji raz-
stave Tito - obraz Jugoslavije, 
ki bo na voljo za ogled še vse 
do konca tega meseca. Trenutno je 
v Sloveniji šest aktivnih društev brig-
adirjev, pet pa jih iz različnih vzro-
kov miruje. “Namen razstave je, da 
pokažemo mladim, kako in kje so 
delovale mladinske brigade vse od 
leta 1945 do 1990,“ je pojasnil kas-
neje na novinarski konferenci Rudi 
Bregar iz kluba brigadirjev Ljubljane, 
ki je eden najstarejših brigadirjev. 

Marko Potočnik, predsednik Kluba 
brigadirjev iz Ptuja pa je dodal: 
„Današnja razstava in srečanje sta 
namenjena tudi temu, da opozorimo 
nase in se družbeno bolj izpostavimo. 
Kljub številnim akcijam v zadnjih pet-
desetih letih zgodovina delovnih 
brigad ni ustrezno zabeležena. Zato 
pripravljamo 20. februarja, ustano-
vitev Zveze brigadirjev Slovenije.“ 
Koloman Lainšček, predsednik 
društva brigadirjev iz Velenja, je 
poudaril moralne vrednote, ki so jih 
pridobivali mladi v teh petdesetih 
letih. “Z delom smo koristili sebi in 
domovini.“ Vesel je, da gredo po 
tej poti tudi študentje iz mariborske 
univerze, ki zadnjih petnajst let vsa-
ko poletje organizirajo pomoč na 

ogroženih območjih Slovenije. Špela 
Lipovšek, predsednica Študentske 
delovne brigade Univerze v Mari-
boru, je povedala, da so pred 15 leti 
začeli s prvo delovno brigado v ob 
potresu v Bovcu in navedla še ne-
kaj krajev, kjer so akcije potekale. 
Lani, na primer, so bili v Radečah. 
Študentska brigada sprejme let-
no okoli petdeset študentov med 
počitnicami in deluje deset dni.

Borut Slanšek, predsednik Kluba 
brigadirjev Zasavje, je osvetlil čas 
od leta 1975 do 1990: „V tem času 
je delalo po akcijah v Sloveniji okoli 
43.000 brigadirjev. Prijav je bilo to-
liko, da vseh nismo mogli sprejeti. 
Brigadirji so delali po različnih kra-
jih Slovenije od Posočja, do Krasa 
in Istre, v Brkinih, v Suhi krajini in Beli 
krajini, na Kozjanskem, v Halozah, 
v Slovenskih goricah, na Koban-
skem ter Goričkem, končali pa v 
Zasavju. Brigadirji smo bili dejavni 
tudi v lokalni skupnosti, kjer smo po-
magali pri gradnji vodovodov, cest, 
očiščevalnih akcijah, pri telekomuni-
kacijah in pri elektrifikaciji naselji. Še 
danes se nas starejši krajani radi spo-
minjajo...“ 

Zaključimo z mnenjem hrastniškega 
župana Mirana Jeriča, ki mu ta de-
javnost ni tuja, saj je tudi sam sode-
loval v lokalnih akcijah in brigadah : 
„Podpiram prizadevanja zasavskih in 
slovenskih brigadirjev, da si pridobijo 
mesto v zgodovini, ki jim pripada. To 
ni le zgodovina brigadirskih aktivis-
tov, ampak celotnega naroda, ki 
se je trudil, da obnovi deželo, ki je 
bila po vojni opustošena. Potreba 
po pomoči se kaže tudi v današnjih 
razmerah in nedavna naravna 
nesreča je lep dokaz, da je med 
Slovenci medsebojna pomoč zelo 
živa. Ponosen sem, da so člani Kluba 
brigadirjev Zasavje med najbolj ak-
tivnimi v prizadevanjih, da bi Zveza 
brigadirjev Slovenije zaživela in tako 
dobila mesto, ki jim pripada.“

Pa še koristna informacija: Če bi se 
kdo želel priključiti Klubu brigadirjev 
Zasavja, naj piše na njihovo pošto 
kb.zasavja@gmail.com ali pokliče 
na 041 706 707. 

    Fanči Moljk
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ZASAVSKI BOŽIČNI SEJEM

V soboto, 21. decembra 2013, je  na 
hrastniški tržnici potekal prvi Zasavs-
ki božični sejem, ki ga je organiziral 
Mladinski center Hrastnik. Pred-
stavilo se je trideset razstavljavcev 
iz vse Slovenije.  Občudovali smo 
raznoliko in živahno ponudbo, kjer ni 
manjkalo nakita, kvačkanih, lesenih 
ter polstenih izdelkov,  igrač, peciva, 
zelišč, začimb in raznovrstnih daril, 
ki so primerna za praznični čas, na 
prizorišču pa smo lahko našli tudi za-
savsko ter tujo kulinariko ter se po-
greli s čajem, kuhanim vinom in celo 
želodovo kavo. 

Sejem je zjutraj otvorila Rudar-
ska godba Hrastnik, nato pa so za 
veselo vzdušje poskrbele Mažoretke 
Steklarne Hrastnik. Dvakrat nas je s 
svojim petjem ter igranjem na klavia-
ture in kitaro razveselil Matej Železnik, 
ki je svoj popoldanski nastop zaključil 
v stilu Elvisa Presly-ja. Za pestrost 
okusov na naših mizah je poskrbela 

pisana ponud-
ba domačega 
peciva, kruha, 
medu, zelišč in 
začimb. Pisanost 
kulinarične po-
nudbe letošnjega 
Z a s a v s k e g a 
božičnega se-
jma je zaokrožila 
tudi stojnica 
Skuhne, svetovne 
kuhinje po slo-
vensko, kjer smo se lahko okrepčali 
z indijsko enolončnico z zelenjavo ali 
piščancem ter palestinskim kruhom. 

Najmlajši so se lahko udeležili otroških 
ustvarjalnih delavnic, ki so čez dan 
potekale v Mladinskem centru Hrast-
nik. Vsak si je izdelal svojo svečo iz 
čisto pravega čebeljega voska, v 
popoldanskih urah pa so izdelovali 
cvetlične čestitke, žogice ter vrvice iz 
polstene volne. Največ navdušenja 

pa je požela delavnica žongliranja. K 
številčnemu obisku delavnice je za-
gotovo pripomogla tudi predstava, 
ki sta jo Oton in Tjaž iz Združenja za 
cirkuško pedagogiko Cirkokrog iz-
vedla uro poprej na tržnici. 

Popoldanski cirkuški šov z 
žongliranjem in pantomimo je bil 
samo uvod v veličasten večerni 
zaključek sejma v izvedbi Cirkokro-
ga. Ob živi glasbeni spremljavi smo 
lahko občudovali metalce ognja, 
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RAZDELILI 6 TON HRANE Ekipa prostovoljcev dobro-
delne akcije Anina zvezdi-
ca je 21. decembra razde-
lila 350 paketov, oziroma 
skoraj šest ton hrane so-
cialno ogroženim družinam 
iz Zasavja. “Zahvala gre 
predvsem vam, Zasavci 
in Zasavke, saj nam brez 
vaše pomoči ne bi uspelo. 
Izjemno hvaležni smo za 
vso darovano hrano, spod-
budne besede, oporo ob 
težkih trenutkih, prijateljske 
nasvete in predvsem za 
vašo humanost in čut za 
sočloveka,” sporočajo iz 
Anine zvezdice.

Dobrodelni akciji Anina 

zvezdica se je pridružila tudi 
Občina Hrastnik, kjer so se 
letos z dobrim namenom 
odpovedali poslovnim novo-
letnim darilom. Del teh sred-
stev so tako namenili za nakup  
paketov s hrano v vrednosti 
500 evrov, ki so jih predali 
predstavnikom Anine zvez-
dice. Družina Anine zvezdice 
iz Zasavja se tudi v imenu ob-
darovancev zahvaljuje vsem 
prostovoljcem, organizaci-
jam, podjetjem in društvom, 
ki se zavedajo stiske ljudi in so 
jim brez kakršnihkoli vprašanj 
ali oklevanja ponudili roko.

      JM

VETER PRAZNUJE 40 LET

Znana hrastniška glasbe-
na skupina Veter letos 
praznuje 40 let delovan-
ja. Uvod v praznično 
leto so naredili s svojim 
tradicionalnim predno-
voletnim koncertom v 
decembru, na katerega 
so letos povabili Heleno 
Blagne ter pevca Nevo 
Hafner-Marn in Jerneja 

Bevka. Dirigent orkes-
tra K’r en bend in hkrati 
predsednik društva Slo-
bodan Filipovič je na-
povedal, da bodo v tem  
jubilejnem letu pripravili 
še nekaj presenečenj za 
svoje poslušalce.

             JM

KAJ JE NA VIDIKU

San Di EGO in Divje rože v Hrastniku
Sergej Škofljanec, 
stari znanec za-
savske rockerske 
scene. Večina 

naših bralcev te poz-
na kot bivšega člana 
Razvalin, skupine, ki je 
v naših krajih pustila 
močan pečat. Večina 
pa niti ne ve, da ima 
Sergej del korenin tudi v 
Hrastniku. Nam zaupaš 
kaj te veže na Hrastnik 
in kakšen je tvoj pogled 
na Zasavje danes? 

Uf, čas res neusmiljeno beži, ampak po 
drugi strani pa nimam občutka, da je 
od mojih začetkov s skupino Razvaline 
minilo že več kot 20 let. Lepo je tudi 
slišati, da smo pustili nek pečat in to 
kljub temu da nismo bili avtorski bend. 
Res pa je, da smo svoje čase zelo ve-
liko igrali tako v Sloveniji, kot tudi preko 
naših meja. Seveda, še prej kot Raz-
valine me na Hrastnik vežejo družinske 
vezi, saj je moja mati rojena v Hrastni-
ku, kjer že nekaj let živita z očetom in 
kjer sem tudi sam preživel večino svojih 
nepozabnih otroških dni.

Kot veliko drugih Zasavčanov sem 

začel zahajati v Ljubljano predvsem 
zaradi službe, veliko pa tudi zaradi 
glasbe, saj tisti čas niti v Trbovljah niti 
v drugih zasavskih krajih nisem videl 
svetle prihodnosti in to je bilo še pred 
tako imenovano recesijo. Ljubezen 
me je nato pripeljala v Loško dolino 
in v Zasavje sem zahajal le redko. 
Obiskal sem starše in naredil kakšen 
»krog« čez Trbovlje, svoj rojstni kraj. 
Ob teh redkih obiskih pa opažam, 
da se kljub težkim 
časom vendarle 
zadeve občutno 
izboljšujejo, kar je 
verjetno posledica 
predvsem pametnih 
in angažiranih mla-
dih ljudi, ki imajo neko 
vizijo prihodnosti in so 
za to pripravljeni tudi 
trdo delati. Ti mladi 
so zelo organizirani in 
tudi politično aktivni, 
kar jim daje iz leta v 
leto vse večjo moč, 
da postajajo vse 
kredibilnejši v očeh 
»lastnikov kapitala« 
in tako se ustanavljajo mladinska 
društva in centri, kjer mladi lahko ust-
varjajo. Hkrati pa dajejo možnost tudi 
vsem drugim, da pokažejo, kaj znajo 
na vseh področjih človekovega de-
lovanja. Dela je še veliko, ampak 
prepričan sem, da se bo tako Za-
savje, kot tudi celotna Slovenija rešila 
iz tega primeža vsesplošne krize, če 
bo le zdrava pamet in napredna 
misel vsaj delno premagala pohlep 
in korupcijo.
 

Po Razvalinah se je tvoja glasbena 
pot nadaljevala v skupinah Requi-
em, Ave, Iron Median ter v zadn-
jem času še z dokaj svežo skupino 
San di Ego. Kako ocenjuješ razvoj 
rocka v Sloveniji v zadnjih 20 letih? 
Se kvaliteten rock počasi vrača na 
velike odre? 

Eden izmed razlogov, da sem začel 
zahajati ven iz Zasavja, je bil tudi to, 

da sem si želel novih glasbenih izzivov, 
zato sem začel igrati v različnih 
zasedbah, da sem vsaj mal zadovoljil 
svojo »muskontarsko« žilico. Z večino 
teh zasedb še vedno več ali manj ak-
tivno sodelujem, ampak glavni bend 
mi je San Di EGO. V tej skupini se la-
hko sprostim oz. pokažem vse adute, 
ki so se v vseh teh letih mojega de-
lovanja skrili v obliki pravoverne rock 
glasbe, ki pa je v naši narodni zavesti  
žal še vedno v nekem krivičnem 
stigmatiziranem položaju. Ampak 

tudi na tem področju se stvari vidno 
izboljšujejo, saj je svet postal veliko 
bolj odprt in pretok informacij iz sveta 
veliko intenzivnejši (tudi zaradi mod-
ernih medijev, kot je npr. internet) in 
tako mlade generacije spoznavajo 
in zaznavajo razliko med »šundom« 
in »pravo stvarjo«. Posledično ima-
mo v Sloveniji vse več kvalitetnih 
glasbenih zasedb različnih žanrov, ki 
bodo prišle v ospredje in glasbene 

polizdelke odvrgle na 
smetišče zgodovine. In 
tako je prav.

15. marca se boste s sku-
pino San Di EGO pred-
stavili na koncertu v Mla-
dinskem centru Hrastnik. 
Se mogoče spomniš, kdaj 
si nazadnje nastopal v 
Hrastniku? 

Zelo sem se razveselil, ko 
sem izvedel, da bomo 
s San Di EGO nastopili v 
Hrastniku, ker je res minilo 
že veliko časa, odkar sem 
nazadnje »koncertiral« v 

svojem rodnem Zasavju. Mislim, da 
sem pred več kot petimi leti v športni 
dvorani nastopil s skupino Ave, z Raz-
valinami pa pred več kot 10 leti. Res 
se že veselim našega koncerta s sku-
pino San Di EGO, da ga, tudi rahlo 
nostalgično, zažgemo 15. marca v 
mladinskem centru. Vljudno vabljeni!   
               
                 
     
   Marko Funkl
                            Foto: Dominika Torkar

Aktivnosti Društva invalidov Hrastnik

Kaj v društvu pripravljajo v marcu 
in aprilu? Predstavnik, Gregor Er-
man, pove: »Od 3. do 5. marca pri-
pravljamo razstavo izdelkov sekcije 
ročnih del – Sončnic. Na razstavi se 

jim bodo s svojimi iz-
delki pridružile tudi 
oskrbovanke Doma 
starejših Hrastnik. 8. 

marca ob mednarodnem dnevu 
žena pripravljamo srečanje članic, 
njegova lokacija pa vse do samega 
dogodka ostaja skrivnost. 22. marca 
nas čaka še zbor članov, ki bo po-

tekal v športni dvorani na Logu. Poleg 
vsega omenjenega bomo 3. aprila 
organizirali še kopanje v Termah 
Banovci, konec aprila tridnevno ko-
panje težkih invalidov, zadnji teden 
v aprilu pa pripravljamo še planinski 
pohod.« 

                   Mateja Jecl

KAJ JE NA VIDIKU

Predstava za pomoč 
medicinski odpravi v Afriko 

Gledališka skupina Dol v soboto, 29. 
marca 2014, ob 19. uri vabi na ogled 
predstave Mama je umrla dvakrat. 
Möderndorferjeva hudomušna igra 
je v dolski izvedbi zabavala že mar-
sikatero občinstvo, tokrat pa bodo 

gledališčniki poskusili prepričati 
tudi strokovnega selektorja, saj 
bo uprizorjena v sklopu Linhar-
tovega tekmovanja gledališnih 
skupin.

Izkupiček od vstopnic bo namen-
jen stroškom humanitarne medicin-
ske odprave v Zambijo. Med šestimi 
članicami, ki se tja na trimesečno 
prostovoljsko delo odpravljajo konec 

aprila, je namreč tudi Hrastničanka 
Veronika Kreže. V Srednji Afriki bodo 
študentke medicinske in zdravstvene 
fakultete v eni izmed bolnišnic nudile 
strokovno pomoč tamkajšnjim pre-
bivalcem. Da pa bi lahko bolnišnici 
kar najbolje pomagale, zbirajo sred-
stva za zdravila in medicinsko opre-
mo.

                 Špela Planinc
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ki so s svojo spretnostjo žongliranja z 
gorečimi baklami osupnili občinstvo. 
Prvi Zasavski božični sejem je zagoto-
vo popestril decembrsko dogajanje 

v naši občini ter Zasavju, kajti redko 
imamo priložnost srečati mlade us-
tvarjalce iz vse Slovenije ter izbirati 
med kvalitetnimi in inovativnimi darili 

kar pred domačim pragom. 

   Lucija Štaut

V soboto, 15. marca 2014, bo 
v Mladinskem centru Hrast-
niku rock koncert, na katerem 
se bo poleg skupine San Di 
EGO predstavila še rock sku-
pina Divje Rože, ki jo zasedajo 
člani večinoma iz Hrastnika. 
Pred bližajočim se koncertom 
smo se pogovarjali s članom 
skupine San Di EGO, Sergejem 
Škofljancem.

Pravi 
rocker, ki je 

svoje 
otroštvo 

preživel v 
Hrastniku
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Gre za pogodbo 
glave s telesom

Intervju: Ula Kupec

Ula je zgleden primer mladega in 
ambicioznega dekleta, ki z vsem sr-
cem sledi svojim sanjam ter jih korak 
za korakom spreminja v resničnost. 
Rezultati, ki jih dosega pri ultrama-
ratonu, govorijo sami zase. Upajmo, 
da njena zgodba navduši predvsem 
tiste, ki še niso našli svoje športne 
discipline, da začnejo čim prej tudi 
sami uresničevati svoje sanje.

Ula, lahko na kratko opišeš, kako 
si prišla do ideje, da želiš teči vse 
daljše razdalje?

Tek me je pritegnil na prav poseben 
način. Vsako podaljšanje razdalje 
predstavlja poseben izziv. Sprva 
sem tekla povsem ljubiteljsko. Na-
jprej pet kilometrov, nato osem …, 
dokler sem se nekega dne odločila, 
da se pridružim mami na DM-ovem 
teku (deset kilometrov). To je bilo res 
edinstveno doživetje, ko sem prvič 
doživela gnečo in adrenalin na 
tekaškem tekmovanju. Od takrat na-
prej se redno udeležujem podobnih 
in vse daljših maratonov.

Kaj pa tvoj največji uspeh?

Za enkrat je moj osebni rekord 
uspešno zaključen ultramaraton 
Celje—Logarska Dolina (75 kilome-
trov). Sedaj pa se pripravljam na svoj 
največji dosedanji izziv, in sicer 104 ki-
lometre dolgi maraton, ki bo potekal 
aprila v Istri.

Kako pa potekajo treningi za tako 
zahtevne preizkušnje?

Trenutno tečem okrog 50 kilometrov 
na teden, vsak mesec pa dolžino 
povečam še za 10 kilometrov. Zad-
njih nekaj tednov pred maratonom 
treninge malo umirim, da sem na 
dan tekmovanja čim bolj spočita. 
Načrtujem tudi nekaj nočnih trenin-
gov, ker bo start maratona ob 21. uri.

Koliko časa potem računaš, da boš 
potrebovala za 104 kilometre?

Upam, da mi uspe priti v nekaj manj 
kot 20 urah. 

Glede na to, da konstantno dviguješ 

svoj tekaški nivo, 
se mogoče kdaj 
vprašaš, kako 
daleč si želiš po-
makniti svoje o-
sebne meje?

Tokrat še nimam 
omejitev. Dokler 
bo šlo višje, se bom 
borila. Obstajajo 
pa skrite želje, kot 
je udeležba na 
Spartatlonu (246 
kilometrov) in Bad-
water Ultrama-
rathon (zahteven 
tek, ki poteka v 
puščavski Dolini 
smrti).

Pri ultramaratonu 
gre za ponav-
ljanje bolj ali manj 
enakih tekaških 
gibov med tekom. 
Marsikdo bi predvideval, da gre 
za monoton šport. Kakšna je tvoja 
izkušnja? Ti je lahko med tekom kdaj 
dolgčas?

Vsekakor ne. Ko opazujemo tekača 
na dolgi progi, mogoče res dobimo 
vtis, da je dolgočasno. Če bi lahko 
zabeležili občutke, ki jih v tistem tre-
nutku doživlja, bi dobili povsem 
drugo predstavo. Bitka, ki se med 
tekom odvija v moji glavi, in občutki, 

ki jo spremljajo, so v resnici tisto, kar 
zares šteje. Na cilju se zaveš, da je 
vsak maratonec zmagovalec svoje 
lastne bitke.

Zanimivo. Kako pa ti doživljaš svojo 
bitko med tekom?

Lahko bi rekla, da gre za dogovor 
glave s telesom. Pomembno je, 
da ostanem pozitivna in se že na 
treningih popolnoma prepričam, da 
sem fizično kos izzivu. Potem na tekmi 
pa je skoraj vse odvisno od psihične 
pripravljenosti. Na ultramaratonu 
Celje—Logarska dolina sem že na 
startu vedela, da lahko pridem do 
cilja. Prvih 30 kilometrov sem tako 
rekoč odmislila, potem pa si traso 
razdelim na deset kilometrov dolge 
oseke, da je »v glavi« lažje. Med 30 
in 40 kilometri sem zadela v t. i. mara-
tonski zid. To je nekakšna psihična 
kriza, ki jo pozna večina maraton-
cev. Postala sem živčna in tečna 
ter za trenutek celo podvomila v 
to, da mi bo uspelo priti do cilja. V 
takšnih trenutkih je potem vse odvis-
no od osebne volje in vztrajnosti, da 
premagaš krizo in tečeš naprej. Meni 
je to uspelo in spet sem padla v svoj 
ritem, a hkrati začela čutiti, da je tudi 
moje telo že lepo utrujeno. V zad-
njih kilometrih sem začutila močne 

bolečine v nogah. 100 metrov sem 
hodila, potem spet 500 metrov tekla 
in v takšnih intervalih nadaljevala do 
cilja. Prihod na cilj je spet nekaj izjem-
nega – mešanica občutkov sreče in 
ponosa, da mi je uspelo. A to niti ni 
tako pomembno. Pomembna je pot 
sama in lahko rečem, da je v zadnjih 
letih izoblikovala mojo osebnost. Ne 
gre le za šport, ampak tudi šola za 
življenje.

Koliko pa ti pomeni uvrstitev? Imaš 
tekmece?

Zase lahko rečem, da v meni ni ve-
liko tekmovalnega duha. Pri ultrama-
ratonu je že dejstvo, da pridem do 
cilja, edinstven uspeh. Tekmeci niso 
pomembni, najboljši občutek je, ko 

premagaš samega sebe. 

Kako se odzivajo bližnji na tvoje us-
pehe?

Prihajam iz zelo športno naravnane 
družine, tako da imam veliko podpo-
ro. Oče je še posebej navdušen nad 
mano in se mi pridruži celo na samih 
maratonih. Zato sem še posebej 
vesela, saj vem, da je to koristno tudi 
za njegovo zdravje. Včasih dobim 
tudi kakšno pripombo, da moje 
početje ni zdravo ali da od tega ni 
nobene koristi. Vendar to po navadi 
govorijo ljudje, ki ne vedo prav ve-
liko o ultramaratonu, še manj pa o 
občutku svobode, ki ga tek prinaša. 
Prepričana sem, da je bolj pametno 
teči kot pa popivati in kaditi in se 

pritoževati, da se nič ne dogaja.

Kaj pa ambicije? Si želiš postati pro-
fesionalna ultramaratonka?

Za enkrat se s tem niti ne ukvarjam, 
vendar dvomim predvsem zaradi 
pomanjkanja svojega tekmovalne-
ga duha. Poleg tega si želim diplomi-
rati in postati športna pedagoginja, 
tako da se bom s športom v vsakem 
primeru ukvarjala profesionalno.

Današnji najtežji ultramaratoni ponujajo poleg izredne 
dolžine še zelo zahteven teren in velike višinske razlike. Znani 
so vsemogoči težavni izzivi, ki potekajo na odročnih koncih 
sveta – od himalajskih prelazov do saharskih sipin. Znani pa 
so tudi primeri tekmovanj na Antarktiki.

Rekord na 100 kilometrov se je za enkrat ustalil pri šestih urah 
in 13 minutah, na 50 kilometrov pa pri dveh urah in 48 minu-
tah. To je podobno, kot bi v treh urah čez drn in strn tekli z 
Dola pri Hrastniku do Dola pri Ljubljani.

Najdaljša zabeležena tekaška preizkušnja (Self-Transcen-
dence 3100 Mile Race), ki se vsako leto odvija na ulicah 
New Yorka, traja tudi do 50 dni. Vse dokler tekmovalci ne 
pretečejo 3100 milj, kar je približno 5000 kilometrov.

Sebastjan Leskovšek

Ultra maraton -
Na meji človeških 
zmogljivosti!
Zanimivo je, kako ljudje na vse 
mogoče načine in z neizmernim 
veseljem premikamo meje svojih 
psihofizičnih sposobnosti. Zastavljeni 
cilji se zdijo včasih skoraj nemogoči, 
pot do njih pa dolga in naporna. 
Toda ko določen cilj dosežemo, ta 
takoj izgubi svoj namen in skoraj vso 
svojo vrednost. Vse, kar ostane od 
njega, je le želja po novodoseženih 
ciljih in hkrati merilo za določanje 
naše nadaljnje uspešnosti.

Ultramaraton pomeni preteči ali pre-
hoditi razdalje, ki so večje od tradi-
cionalnega, dobrih 42 kilometrov 
dolgega maratona. Kdor je pretekel 
vsaj 20 kilometrov, dobro ve, kakšen 
izziv predstavlja tek na tako veliki 
razdalji. Poleg tega, da gre za zelo 
zahteven psihofizičen preizkus, se 
morajo tekmovalci spoprijeti z vre-
menskimi pogoji ter z drugimi vplivi, ki 
prihajajo iz okolja. 

Odličnega ultramaratonca imamo 
tudi v Sloveniji. Dušan Mravlje ima 
bogato tekaško zgodovino. Med 
drugim je v 64 dneh pretekel ZDA, 

Avstralijo in Evropo. Tek na zelo 
dolge razdalje pa se razvija tudi v 
našem domačem kraju. To seveda 
ni nič nenavadnega, saj se vse več 
ljudi v prostem času odloča za šport 
kot nekakšno protiutež slabi ene-
rgiji, ki jo prinaša naporen vsakdan-
jik. Mladina v Zasavju to še pose-

bej potrebuje, da svojih sanj ne bo 
uresničevala drugje in bo s svojimi 
odličnimi sposobnostmi pripomogla 
k razvoju regije. Tisti posamezniki, ki 
to že počnejo, so odličen primer, kaj 
vse so mladi danes sposobni, če jim 
je le omogočeno, da delajo tisto, pri 
čemer neizmerno uživajo.

ALTERNATIVE
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Božično novoletni turnir 
mladih košarkarjev v 
Hrastniku
V letu 2012 so košarkarji Hrastnika 
prvič organizirali božično novoletni 
turnir mladih selekcij v klubu. Kljub 
krizi jih je opogumil dober odziv otrok 
ter staršev v preteklem letu, zato 
so tudi konec leta 2013 pripravili in 
uspešno spravili pod streho za naše 
razmere kar masovno prireditev. Na 
prireditvi je sodelovalo približno 140 
udeležencev, starih od 7 do 16 let. 

Prireditev so začeli najmlajši - 
začetniki košarke, ki so pod vod-
stvom Roka Deželaka in Andraža 
Borovšaka prikazali osnovne veščine 
košarke, ki jih pridobivajo na tre-
ningih. Njihovi malce izkušenejši vrst-
niki pa so se pomerili z vrstniki iz KK 
Rudar iz Trbovelj v kategoriji do 10 
let. V zanimivem srečanju je zmaga 
sicer odšla v Trbovlje, a bolj kot re-
zultat je pomemben in dobro viden 
napredek v znanju ter motoriki, ki so 
ga ti igralci pridobili v dobrem letu 

treniranja. 

V kategoriji do 12 let so se domačini 
pod vodstvom Gorana Jorgiča 
pomerili z igralci KK Zagorska do-
lina. Tudi v tej tekmi so domačini 
na koncu ostali praznih rok. Starejši 
pionirji do 14 let pod vodstvom Da-

vorja Brečka pa so se pomerili z vrst-
niki iz KK Keleja iz Celja. V zanimivem 
obračunu je zmaga ostala doma. 
Fantje so pokazali kar precej znanja 

in potrdili, da jim v ligi ne gre 
dobro od rok zgolj slučajno. 
Kadeti v starosti do 16 let 
pod vodstvom Sebastjana 
Ponjeviča so se pomerili z vrst-
niki iz KK Pivovarna Laško. Po 
dobrem odporu skozi celotno 
celo tekmo so morali priznati 
premoč gostov. 

Prireditev pa nam ni postregla 
samo s košarko. Svoje znanje 
so med tekmami in odmori 
pokazale tudi mažoretke 
steklarske godbe ter plesna 
skupina Tarče osnovne šole 

Hrastnik. 
Marljivi delavci v klubu so za sodelo-
vanje naprosili tudi Božička, ki je vse 
sodelujoče obdaril s skromnimi darili. 

Dobro delo z mladimi v klubu potrju-
je tudi naraščajoč vpis najmlajših. Še 
v letu 2011 klub ni imel novih vpisov 

najmlajših, v letu 2012 so zabeležili 18 
in v letu 2013 kar 30 novih vpisov. Na 
treningu z najmlajšimi tako delujeta 
kar dva trenerja, mladi košarkarji pa 
so več kot upravičeno ponosni na 
napredek. 

V klubskem tekmovanju poleg 
članske ekipe, ki igra v 2. SKL, sodelu-
jejo vse starostne generacije od U10, 
U12, U14 in U16. Zadnja je sestav-
ljena iz igralcev iz vseh treh zasavs-
kih občin, kar potrjuje tudi dobro 
sodelovaje med klubi v Zasavju. Več 
o rezultatih s tekmovanj pa bomo 
poročali v aprilu ali maju, ko bodo 
znani že tudi končni rezultati ter lest-
vice.
                
               Mojca Lavrič

Karateisti na EP v Lizboni
V Lizboni na Portugalskem je 
od 7. do 9. februarja poteka-
lo 41. Evropsko prvenstvo za 
kadete in mladince ter 6. Ev-
ropski pokal za mlajše člane. 
Nastopilo je 831 tekmovalk in 
tekmovalcev iz 46 evropskih 
držav. Slovenijo je zastopalo 
27 tekmovalcev v katah in 
borbah. Vozovnico za  na 
prvenstvo sta si s svojimi do-
brimi nastopi zagotovila tudi 
naša dva borca Barbara 
HABERL v kategoriji kadetinj 
-54 kg in Denis GORENC v 
kategoriji mladinci - 61 kg.

Evropsko prvenstvo je 
potekalo tri dni, in sicer od 

petka do nedelje. 
Prvi dan je nas-
topila Barbara, v 

prvem krogu je premagala 
reprezentantko Poljske, v 
drugem krogu pa je premoč 
morala priznati reprezent-
antki Bosne. Drugi dan so 
na tatamije stopili mladinci, 
med katerimi je bil tudi Denis. 
Tudi za njega se tekmovan-
je ni zaključilo po njegovih 
željah, saj je v prvem krogu 
izgubil proti reprezentantu 
Azerbajdžana po sodniški 
odločitvi z rezultatom 3 : 
2, redni del se je namreč 
končal 0 : 0.  

               Matej Haberl

Karate klub Hrastnik ima sicer tri stalne člane 
razširjene mladinske državne reprezentance. To 
so Denis Gorenc ter Urša in Barbara Haberl. Urša 
se zaradi svoje mladosti še ne more potegovati 
za udeležbo na evropskem ali svetovnem prven-
stvu in še čaka na svojo priložnost. 

Kegljači Sineta 
pridobivajo samozavest
Ekipa Kegljaškega kluba SINET iz 
Hrastnika je januarja začela s tek-
movanji drugega dela državnega 
prvenstva v I. A ligi Kegljaške zveze 
Slovenije. Ekipa SINET-a je prvi del 
končala na zadnjem desetem mes-
tu. V miniprestopnem roku se je ekipi 
pridružil Mark M. Bortek, ki je zadnjih 
12 let nastopal v tujini. Ekipi ponov-
no pomaga tudi kapetan Vojko 
Šeško. Žal pa so zdravstvene težave 
Aleksandra Šparembleka še vedno 

prehude za 
začetek tre-
niranja. 

Enomesečni 
premor in minipres-
topni rok je pred 
n a d a l j e v a n j e m 
tekmovanja ekipi 
še kako koristil, da 
je lahko strnila svo-
je vrste in dobila 
potrebno samoza-
vest. Drugi del tekmovanja je pričela 
z domačim minimalnim porazom 

proti aktualnim državnim prvakom 
ekipi Konstruktorju iz Maribora.  Nato  
je nadaljevala z dvema zmagama 

Prvi Hrastkov nogometni turnir
V nedeljo, 2. februarja, je potekal v 
športni dvorani na Logu prvi Hrast-
kov turnir, ki se ga je udeležilo de-
vet ekip letnikov 2006, 2007 in 2008. 
Nekaj jih je zaradi izjemno hudih vre-
menski razmer udeležbo odpoveda-
lo. »Nogometni turnir za najmlajše 
nogometaše mi je prišel na misel 
zato, ker takih turnirjev primanjkuje,« 
je dejal trener Franci Privšek. »V teh 
letih je tudi zelo pomembno, da jih 
navdušujemo nad nogometom, 
kar je za fante v odraščanju zelo 
pomembno ...« 

Člani upravnega odbora so idejo 
podprli, prav tako njegov predlog 
poimenovanja Hrastkov, česar do-
slej v Hrastniku še ni bilo slišati. Sam 
je prevzel tehnične strani, ostale 
zadeve pa Valentina Moljk. Obema 
pa so pomagali člani UO, starši in dru-
gi. V skupini A so prvo mesto osvojili 

igralci NK Rudar 2, drugi 
so bili Radečani, tretji pa 
hrastniški nogometaši. V 

skupini B so prepričljivo zmagali igral-
ci Škofje Loke 1, drugo in tretje mesto 
pa so si priigrali igralci Rudarja iz Tr-
bovelj. Pokale in nagrade je podelil 
predsednik kluba, Darko Šergan.

Hrastkov nogometni 
turnir je uspel z osnovnim 
namenom – da se odigra 
v »fair play« duhu in da se 
otroci še bolj navdušijo 
nad nogometom. Zado-
voljni so bili tudi gostje, kar 
lahko povzamemo iz iz-
jave Josipa Matanovića 
iz Škofje Loke: »Lepo 
smo se počutili pri vas v 
Hrastniku in veseli smo 
bili povabila, ker nas v te 
konce navadno ne vabi-
jo. Pa še prijavnine ni bilo 
treba plačati, kar je tudi 

redkost ...« Franci Privšek je na koncu 
čestital igralcem, ki so pokazali, da 
radi igrajo nogomet, prav tako tudi 
staršem in trenerjem, ki posvečajo 
svoj čas in energijo zdravemu raz-
voju svojih otrok.

    Fanči Moljk

Kauzer in Peterlin začela s pripravami

Na začetku januarja sta 
naša kajakaša Janoš Peter-
lin in Peter Kauzer ml., člana 
BD Steklarna Hrastnik, na-
birala kondicijo za letošnjo 
sezono na Pokljuki. Tam se 
je zbralo nekaj najboljših 
tekmovalcev, ki so trenirali 
kot običajno v tem zimskem 
času tek na smučeh.

Ta zimska disciplina okupi-
ra tako noge kot trebušne 
mišice in hrbtenico z rame-
nskim obročem vred, zato 
je še toliko bolj primerna 
za divjevodaše – kajakaše 
in kanuiste. Peter Kauzer, 
Janoš Peterlin in Luka Božič 

so nato odpotovali na vad-
bo v Al Ain v Združene arab-
ske emirate.

Začetek sezone se hitro 
bliža, saj bodo prve tekme 
v Tacnu že konec marca. 
S pripravami so začeli tudi 
hrastniški navijači, ki so se 
zbrali že tradicionalno pred 
svojo bazo – barom Chi-
cago, na zadnji dan leta in 
napravili obvezni skupinski 
posnetek.

Fanči Moljk
Foto: KZS
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v Novi Gorici in doma proti nepo-
srednemu tekmecu za morebitni iz-
pad, ekipi Interokno iz Dravograda. 
Po 12 krogih je tako ekipa SINET-a 
prvič v sezoni 2013/2014 na mestu, ki 
ne pelje v nižji rang tekmovanja.
 
Fotografija pa je iz Augsburga v 
Nemčiji, kjer je ekipa že tretjič na-

stopila na evropskem NBC pokalu 
za preteklo leto. Tekmovanje je SINET 
končal kot 16. od 25 ekip iz 14 držav. 
Za SINET so dobili priložnost igranja 
Iztok Logar, Gregor Skalicky, Zlatko 
Drame in Bogdan Hribar. Na NBC 
tekmovanju pa sta prvič uspešno 
nastopila še Miran Jazbinšek in 
Matej Hribar. Na tekmovanju smo 

si nastopajoči iz Slovenije pomagali 
z glasnim navijanjem. Tekmovanje 
sta obiskala tudi Miran Jerič in Peter 
Kauzer, ki jima je Augsburg še pose-
bej pri srcu zaradi uspehov hrastniških 
kajakašev. 
 

     JD

Mladi hrastniški nogometaši v SarajevuMladi hrastniški nogometaši so se 
od 09. do 12.01.2014 udeležili inter-
nacionalnega malo nogometnega 
turnirja v Sarajevu ŠAMPION JUNIOR 
KUP 2014. To je najbolj množičen re-
gionalni turnir juniorjev; zbralo se je 
okoli 120 ekip iz cele regije. 

„Namen naše udeležbe je bil v glav-
nem nagradni,“ je povedal trener 
Franci Privšek, „naši fantje so se trudili 
tako na treningih kot v šoli, zato so 
si zaslužili  potovanje na mednarodni 
turnir v Sarajevo..“

Tekmovali so v dveh selekcijah U-11 
in U-13; obe selekciji so morali igral-
sko premešati, ker je nekaj igralcev  
zaradi zdravstvenih in drugih ra-
zlogov odpovedalo udeležbo. Obe 
selekciji sta v svoji skupini odigrali po 
tri nogometne tekme, žal pa si niso 
priborili nastopa v izločilnih dvobojih. 
So pa imeli veliko spodbudo spre-
mljevalcev oziroma navijačev, ki so 
zanje na tekmah zvesto  navijali.

Vodstvo NK Hrastnik si zasluži vse 
pohvale tudi zaradi ogledov, ki so jih 
organizirali v teh treh dneh. Peljali so 

jih na sliko-
vit izvir vrelo 
Bosne, si s 
spoštovanjem ogledali tunel na robu 
mesta, ki je bil ključna povezava z 
ostalim svetom, ko je bilo mesto Sa-
rajevo obkoljeno. Videli so na stotine 
belih križev na nekdanjem stadionu, 
kjer so pokopane žrtve vojne. Na 
pokopališčih zanje ni bilo več pro-
stora... Seveda pa si bodo zapomnili 
tudi čevapčiče na sprehodu po zna-
meniti Baščaršiji.

Zadnja nedelja v januarju pa je bila 
za mlade hrastniške nogometaše 
obarvana tekmovalno. Na turnirju 
v Žalcu je sodelovalo enajst ekip,  
pomerili pa so se z NK Dravinja, NK 
Celje, NK Žalec, ND Polzela ter NK 
Brežice ter končali na drugem mes-
tu brez poraza in brez prejetega 
zadetka.  Sledili so izločilni dvoboji;  
ekipo NK Celje so premagali z re-
zultatom 1:0.  V polfinalu pa jih je 
čakal pravi zasavski derbi. Pomerili 
sta se namreč ekipi NK Hrastnik in 
NK Zagorje. Navijači obeh ekip so 
ustvarili odlično navijaško vzdušje. 
Ker pa po rednem delu (1:1) ni bilo 

zmagovalca, so bili pri izvajanju 
6-metrovk srečnejši igralci iz Zagorja. 
Hrastničani so morali odigrati  še 
tekmo za 3. mesto, v kateri  so bili 
spretnejši od igralcev NK Rogaška ter 
tako zasluženo osvojili 3. mesto. Igral-
ci NK Hrastnik:  Nejc Kepa ,  Armin 
Avdić, Nik Šurina, Aljaž Moljk, Žan 
Lučić, Blaž Lebič, Žiga Moljk,  Žiga 
Marcen, Luka Brglez, Aljaž Dornik ter 
Nik Franci  Privšek.

„Prvo nedeljo v februarju pa smo  
pripravili prvi Hrastkov nogometni 
turnir, ki je potekal na Logu v športni 
dvorani,“ je povedal Franci Privšek. 
“Najmlajše želim še bolj navdušiti za 
nogometno igro, zato rezultati niso  
bili pomembni. Vse se je odvijalo v 
prijateljskem duhu ...“
Naj dodamo, da je sodelovalo osem 
ekip, turnir pa je potekal pod geslom 
Rad igram nogomet.

    Fanči Moljk

Hrastniški strelci uspešni na 
šolskem tekmovanju

Učenci OŠ Narodnega hero-
ja Rajka so se 11. februarja v 
Velenju udeležili področnega 
tekmovanja v streljanju z 

zračno puško. Eki-
pa mlajših pionir-
jev v sestavi Luka 
Jelenko, Zala Log-
ar in David Gra-
nat je stopila na 
najvišje stopničke, 
ekipa cicibanov 
pa je z Žanom 
Č e p e r l i n o m , 
Žanom Napretom 
in Sorayo Ramić 
osvojila drugo 
mesto. Šolo so 
uspešno zastopali 
tudi posamezniki. 
Valerija Tišer je v 
kategoriji pion-
irk osvojila drugo 

mesto, med mlajšimi pionirkami 
je drugo mesto osvojila Zala 
Logar, Ana Kaluder pa četrto. 
Nastopil je tudi Harun Ramić. Z 
dobrim nastopom so skoraj vsi 
učenci dosegli normo za nastop 
na državnem šolskem tekmo-
vanju, ki bo potekalo 19. marca 
v Ljubljani.

Strelci SD Rudnik Hrastnik Mate-
ja Napret, Patrik Gnus in Matic 
Rot so kot ekipa dijakov Srednje 
tehniške in poklicne šole Trbov-
lje na področnem šolskem tek-
movanju v Velenju osvojili prvo 
mesto in se tako kvalificirali na 
državno šolsko prvenstvo. Posa-
mezno je Mateja osvojila prvo, 
Patrik drugo in Matic osmo mes-
to.

            JL

ROM POM PON, ŠE NE GREMO DOMOV!
Prva sobota v februarju je za mnoge 
plesalce in cheerleaderje prelomna 
točka v tekmovalni sezoni, saj se 
na Dolu pri Hrastniku takrat dogaja 
prvo veliko tekmovanje v sezoni – 
Rom Pom Pon prvenstvo. Društva 
iz Slovenije in Italije so se 1. febru-
arja že osmič odzvala povabilu dol-
skega športno-kulturnega društva 
Feniks in gledalci od blizu in daleč 
so si lahko ogledali skoraj 80 nas-
topov tekmovalcev, ki so s svo-
jimi točkami poskušali prepričati 
11-člansko sodniško zasedbo in os-
vojiti najboljša mesta.

Poleg tega, da je to prvo veliko 
slovensko tekmovanje v sezoni, 
je Rom Pom Pon med udeleženci 
poznan tudi kot prvenstvo, kjer se 
vsi počutijo domače in prijetno. Tre-
nerji, ki jim župan vsako leto izreče 
dobrodošlico, vedno poudarijo, 
da se na tem dogodku vedno radi 
srečajo in pogovorijo s kolegi iz os-
talih društev.

Po mnenju Tamare Brudar, ki se je v 
različnih vlogah udeležila prav vseh 
prvenstev na Dolu, to vzdušje botruje 
dejstvu, da je kljub 500 tekmoval-
cem in okoli 20 društvom, ki sodelu-
jejo, to tekmovanje še vedno majh-
no v primerjavi z drugimi. In zato se 
Brudarjeva na Dol rada vrača: »Ved-
no se ga najbolj veselim, saj tam po 
dolgem času vidim spet vse cheer 
prijatelje,« pravi in dodaja, da dolsko 
tekmovanje le ni sama zabava, saj 
ji kot trenerki prve sodniške ocene v 
sezoni veliko pomenijo in lahko celo 
spremenijo celoten potek nadalje-
vanjih treningov v sezoni. 

Svoj nastop je resno vzela tudi skupi-

na njenih 
m a l i h 
Žabic, ki 

v povprečju štejejo le pet let. Na 
Dolu so tekmovale prvič in domov 
odnesle pokal za prvo mesto v kate-
goriji mini cheer plesnih skupin, takoj 
po razglasitvi pa zagreto obljubljale, 
da bodo v prihodnje še bolj pridno 
trenirale. Mini Žabice pa niso edine, 
ki so za svoje društvo, ŠŠD Log-Drag-
omer, osvojile prvo mesto. Društvo, 
ki je sicer v Sloveniji znano kot eno 
izmed najstarejših v tej športni pano-
gi, je slavilo v desetih od dvanajstih 
kategorij, v katerih so tekmovali nji-
hovi člani. 

Sicer pa tekmovanje ni pisano na 
kožo prav vsem tekmovalcem. 
Domačim plesalkam Zverinicam se 
namreč domači teren ne zdi nobe-
na prednost: »Prva tekma v sezoni je 
in že tako je velik pritisk, poleg tega 
pa imamo še veliko večjo tremo, 
kadar tekmujemo pred domačimi,« 
povejo in pokažejo na tribune, ki so 
na ta dan nabito polne.

Po drugi strani pa malčkov številčna 
publika očitno prav nič ne gane. 
Domačinke Maksi Miške in Miškolinke 
je množičen obisk zelo razveselil, 
še bolj pa so bile vesele medalj, ki 
so jih prejele. In medaljo si na Rom 
Pom Ponu zasluži vsak, ne glede na 
uvrstitev. »Na Rom Pom Ponu že od 
vsega začetka nagrajujemo vse 
sodelujoče. Vsakdo, ki pride, je v svoj 
nastop gotovo vložil veliko truda in 
ni prav, da se bi to priznalo le tistim, 
ki osvojijo najboljša mesta,« pove 
vodja organizatorjev Vesna Planinc, 
ki poudarja, da brez staršev in pri-
jateljev, ki pri organizaciji pomagajo, 
ne bi šlo.

Vzporedno s samimi nastopi pa se 
na Rom Pom Ponu izvajajo tudi krea-
tivne delavnice za najmlajše, ki se 
lahko med čakanjem na rezultate na 
tak način kratkočasijo in spoznavajo 
sotekmovalce iz drugih društev. Med 
čakanjem na rezultate pa se lahko 
tudi starejši tekmovalci pomerijo v 
bolj zabavnih kategorijah, in sicer v 
atraktivnem metu cheerleaderke 
v višino ter v vrtenju piruet. Rekord 
meta v višino še vedno držijo člani 
skupine Beli zmaji, ki so svojo članico 
vrgli kar sedem metrov visoko, na-
slov prvakinje v vrtenju piruet pa si 
je letos z več kot petdesetimi piru-
etami prislužila še ena članica žabje 
družine.

Prvenstvo, ki se za ekipo organizaci-
jskega odbora začne že mesece 
prej, je le eden od projektov, ki se 
ga v društvu lotijo vsako leto. »Bolj 
interno imamo še zaključno revijo, 
ki je namenjena predvsem pred-
stavitvi celoletnega dela vseh ekip, 
pa prenočimo kdaj v telovadnici, 
organiziramo kakšne delavnice 
z gostujočimi trenerji ..., veliko se 
dogaja,« je še zaključila Vesna Plan-
inc.

               Špela Planinc
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ZGODOVINSKE CVETKE IN BODICE HRASTNIKA

Ustanovitev dolske 
posojilnice leta 1894

adruge so oblika so-
cia lno-ekonomskega 
združevanja. Pri nas je 
prve oblike zadrug pred-
pisal obrtni red iz leta 1859 
kot obvezna združenja 

rokodelcev. Josipu Vošnjaku je leta 
1872 uspelo registrirati prvo slovensko 
kreditno zadrugo, posojilnico v Ljuto-
meru. Prve zadruge so bile ustanov-
ljene po Schulze-Delitzschevih 
načelih (temelječi na posojilnicah 
–hranilnicah z omejeno zavezo, nji-
hovi družbeniki pa so v njih imeli vi-
soke poslovne deleže). Po letu 1880 
se je uveljavila nekoliko spremenjena 
oblika teh načel, ki jo je vpeljal Mi-
hael Vošnjak.  Vošnjak je zaradi za-
konskih določil iz leta 1880 uvedel 
več vrst deležev; glavne in opravilne. 
Opravilni so bili neke vrste članarina, 
da je prosilec lahko dobil posojilo v 
zadrugi. Tak ustroj so pozneje prev-
zele mnoge posojilnice, pa čeprav 

so že tedaj to šteli kot odmik od os-
novne zadružne ideje, ki je temelji-
la na enakopravnosti članov. Ta 
zadružna oblika je zelo blizu delniški 
družbi z navadnimi in prednostnimi 
delnicami. Kreditno zadružništvo je 
bilo sposobno zbrati množico majh-
nih prihrankov in jih s poceni posojili 
uveljaviti med kmete in obrtnike. Pri 
kreditnih zadrugah so bila poso-
jila cenejša zaradi dveh osnovnih 
gibal poslovanja, samopomoči in 
vzajemnosti. V začetnem obdobju 
slovenskega zadružništva je treba 
upoštevati še nacionalni moment, 
saj so bili že delujoči denarni zavodi 
le redko v slovenskih rokah in je tako 
zadružništvo služilo tudi finančni osa-
mosvojitvi Slovencev. Zadružništvo je 

med Slovenci 
doživelo silovit 
razmah, saj la-
hko govorimo 
kar o gibanju. 

V drugem ob-
dobju (devet-
deseta leta 
19. st.) se je 

uveljavil Raiffeisnov tip kreditnih 
zadrug, ki jih je začel razvijati Janez 
Evangelist Krek. Snovanje zadrug 
raiffeisenovega tipa je v avstrijskih 
okvirih omogočil zakon iz leta 1889, 
ki je opredeljeval tako zadrugo in 
ugodnosti, povezane s tem, če niso 
izplačevale dobička, ampak so ga 
uvrščale v rezervni sklad. Zadruge, 
ustanovljene na podlagi tega za-
kona, so bile oproščene pridobnin-
skega davka in jim bila dovoljena 
uporaba meničnega koleka pri 
zadolžnicah, kar so bile znatne 
olajšave. V  desetletju pred prvo sve-
tovno vojno se je začelo pospešeno 
razvijati tudi delavsko zadružništvo. 
Najbolj so se razvile potrošniške in 
stanovanjske zadruge. Tendenca 
ustanavljanja malih kreditnih zadrug 
– popularno imenovanih rajfaznovk 
– pod vplivom katoliškega tabora 
je bila izjemno plodovita, saj so 

samo v času od leta 1892 pa do 
1905 ustanovili 481 zadrug. Pobud-
niki so bili največkrat župniki, tako so 
bili tudi sedeži posojilnic največkrat 
kar v župniščih. Zadružništvo se je 
na Slovenskem že pred prvo vojno 
zelo razmahnilo, leta 1918 je bilo že 
več kot 1000 zadrug in do konca 
leta 1937 skoraj 1700. Največ je bilo 
kreditnih, tem pa so sledile kmetijske 
zadruge.1  

V zadružno gibanje se je vključilo 
tudi hrastniško območje. Leta 1894 
so na območju Dola pri Hrastniku 
odprli posojilnico. Ali kakor se glasi 
novica v časopisu… »Dolgo je tra-
jalo, predenj smo izvršili, kar smo se 

enkrat namenili, da otvorimo posojil-
nico. Prvi naš namen je bil ustanoviti 
jo na Hrastniku, kakor ste že enkrat 
poročali, pa po temeljitem posve-
tovanju odločili smo se za Dol. Pravi-
la so se že odposlala v registrovanje 
c.kr. okrožni sodniji  in po novem letu 
začnemo poslovati, Bog daj, da z 
dobrim uspehom. Njena firma se gla-
si: Posojilnica na Dolu, pošta Hrastnik, 
registrovana zadruga z neomejeno 
zavezo. Od vlog dajala bode 5%, 
od posojil jemala 6%.« 2 Za admin-
istrativno pomoč so se zahvalili tudi 
sevniškemu notarju Francu Vršecu, 
ki je prišel zastonj overit potrebne 
dokumente. Zaradi pomanjkanja 
obratnega kapitala za obrtnike in 
male kmete je bil odziv na odprtje 
dolske posojilnica več kot pozitiven. 
Načelstvo posojilnice je tako že po 
štirih mesecih poslovanja sklenilo,… 
»da bode od 1. maja t.l. dajala od 
vlog 41/2 %  od posojil pa jemala le 
51/2 % .«  V aprilski izdaji časopisa 
Domovina je o poslovalnici pisalo …. 
»Deležnikov ima 14, kateri so vložili 
463 deležev v znesku 926 gld. Hra-
nilnih vlog je 33 v znesku 15.102 gld, 
20 kr. Posodilo se je šestim udom 
1198 gld.« 3 Te številke so se do sre-
dine junija še povečale. Posojilnica 
je takrat poročala že o hranilnih 
vlogah v vrednosti 17983 gld. 20 kr4 
., deležev za 934 gld. ter o poso-
jilih enajstih zadružnikov v vrednosti 
2688 gld.  Usodo dolske posojilnice 
je zapečatila 2. sv. vojna. Kmečko-
delavsko hranilnico in posojilnico, 
kot se je takrat imenovala, je okupa-
tor ukinil. Njeno premoženje kot tudi 
drugih društev in organizacij, ki naj bi 
bilo namenjeno financiranju »spod-
nje Štajerske«, pa je prevzela pokra-
jinska blagajna NSDAP v Gradcu. 

1 Vir:  INZ: prispevki za novejšo zgodovino, 
letnik, 39, št.2, leto 1999: Žarko Lazarevič: 
Oris razvoja slovenskega bančništva do 
prve svetovne vojne.
2 Vir: Domovina (05.01.1894), letnik 4, 
številka 1.
3 Vir: Domovina (25.04.1894), letnik 4, 
številka 12 
4 Za boljšo predstavo….. 5 goldinarjev 
(gld). je leta 1868 predstavljalo teden-
sko plačo rudarja; ali tudi … za 1 gld. si 
konec 19. stoletja lahko približno kupil 4 
steklenice kisle vode, ali malo manj kot 3 
bokale vina (1bokal = cca. 1,4 l), ali pa 
približno 8 hlebov kruha 
5 Vir: Domovina (15.06.1894), letnik 4, 
številka 17.

Primož Frajle

Seznam vodstva posojilnice v časopisu Domovina iz leta 1894

Z

GOSPODARSTVO

TOC d. d. NA POTI DO USPEHA  
V okviru Zavoda za spodbujanje 
podjetnosti mladih se v tem šolskem 
letu izvaja program z imenom Moje 
podjetje. Program je namenjen ob-
likovanju poklicne poti, razvijanju 
sposobnosti in zasledovanju lastnih 
zanimanj. Vanj so vključeni tudi di-
jaki Srednje tehniške in poklicne šole 
Trbovlje, ki so ustvarili podjetje TOC 
d. d. 

»Lahko bi rekli, da smo imeli srečo, 
saj je bilo v tistem obdobju nekaj 
hladnejših dni in tako se je porodila 
ideja o copatih z grelno funkcijo. Z 
njo pa je nastalo tudi ime podjetja 
– TermO Copati,« nam je povedala 
direktorica kadrovskega oddelka 
Mateja Napret. Hrastničanka doda, 
da njihov namen ni le ustvarjanje 
dobička, temveč tudi pomoč lju-
dem, sploh starejši generaciji, ki ima 
pogosteje težave z mrzlimi nogami. 
»Prejeli smo veliko klicev in zelo nas 
veseli, da je povpraševanje po co-
patih tako veliko.«

Copati imajo dodano grelno folijo, 

baterijo in stikalo. Po 
novem, obljubljajo 
mladi podjetniki, 
bo možno tudi pri-
lagajati temperaturo 
gretja. Napretova 
pove, da se pri tem 
ne bodo ustavili. V 
načrtu imajo tudi 
grelne vložke za pla-
ninske in smučarske 
čevlje. »Trenutno je 
delniška družbe v fazi 
prodaje delnic, zato 
bi povabili vse, ki bi 
nam želeli z nakupom 
delnic – ena stane 
10 € – pomagati pri 
uresničitvi ideje, naj to storijo na 
sedežu naše šole – STPŠ Trbovlje ali 
nas kontaktirajo preko naše face-
book strani, kjer so navedene vse 
dodatne informacije.«

Mateja Napret pove, da se 
sodelujoči v projektu najprej sploh 
niso prav dobro poznali. »Pravza-
prav so nas povezali naši mentorji, 

saj so na podlagi ankete, ki so jo kar 
dvakrat izvajali na šoli, izmed vseh 
dijakov izbrali tiste, ki so jih s svojimi 
idejami najbolj prepričali.« Potem se 
je podjetje počasi začelo razvijati. 
Najprej so si razdelili funkcije, poleg 
kadrovnice Mateje so določili direk-
torja uprave – Nejc Legvart, trženja 
– Amon Stopinšek, proizvodnje – Uroš 
Polc/Tilen Skok in financ – Jan Cest-
nik. 

Mateja Napret še pove, da so dobili 
ogromno pozitivnih odzivov: »Ljudje 
so bili še posebej navdušeni nad 
prototipom.« Prepričana je, da je 
največja ovira do zastavljenega 
cilja najpogosteje tisto negativno 
prepričanje in nezaupanje vase, ki 
je po epidemiji gospodarske krize 
postalo še toliko bolj izrazito. »Ljudje 
si zastavljajo kopico vprašanj in ust-
varjajo težave tam, kjer jih v resnici 
sploh ni,« zaključi članica podjetne 
ekipe.  

Jani Medvešek
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OBčINSKE SPODBUDE zA PODjETNIŠTvO IN KMETIjSTvO
Občina Hrastnik je 14. januarja ob-
javila javni razpis za dodelitev sred-
stev za ohranjanje in pospeševanje 
razvoja podjetništva in obrti v občini 
Hrastnik. Razpis je namenjen mi-
kro, malim in srednjim podjetjem 
ter samostojnim podjetnikom, na-
men pa je spodbujanje investicij 

in drugih nalog, ki bodo prispevale 
k razvoju podjetništva in obrti, k 
dvigu konkurenčnosti in kakovosti 
podjetništva ter zmanjševanju brez-
poselnosti v Hrastniku.

Znesek razpisanih nepovratnih de-
narnih sredstev znaša nekaj več kot 

37 tisoč evrov. Spodbujanje razvoja 
drobnega gospodarstva ostaja 
med prednostnimi nalogami občine 
Hrastnik, ki z omenjenim razpisom 
omogoča pridobitev spodbud  
manjšim obrtnikom in podjetnikom, ki 
s svojimi projekti težko kandidirajo na 
razpisih za državna sredstva.
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HRASTOV POHOD: 
v Gore z Dola po 

označeni planinski poti

Gore so v hrastniški občini 
skoraj zagotovo najbolj 
obiskana pohodniška desti-
nacija (seveda brez težav 
dostopna tudi z avtomobi-
lom). Poleg vseh kvalitet, z 
vidika pohodništva, se lahko 
v Gorah pohvalijo tudi z 
odlično ponudbo športnih površin 
(rokometno igrišče, igrišče za tenis, 
prostor za balinanje). Dom stoji na 
762 metrih nadmorske višine in je že 
od otvoritve (1961) zavetišče Dol-
skih planincev. Ogledate si lahko 
tudi cerkev sv. Jurija, iz 15. stoletja, 
ki je pod spomeniškim varstvom. 
Zanimivo je, da se je v času turških 
vdorov cerkvi nekako uspelo izog-
niti požigu, med tem, ko je bila npr. 
cerkev v Turju takrat požgana.  Nad 
domom je lep prostor za poletnev 

piknike, na katere bo treba še 
malo počakati, seveda imajo 
pestro ponudbo hrane in pijače 
tudi v planinskem domu, ki priva-
blja vse več zadovoljnih gostov. 
Koča je ob ponedeljkih zaprta, 
sicer pa obratuje od 10h do 22h 
med tednom, in od 8h do 22h ob 

vikendih. Z Gor se nam vsekakor ne 
bo mudilo domov. Tisti, ki boste Gore 
obiskali prvič, pa se boste še zago-
tovo vrnili.

Izhodišče za pohod:

Začnemo pri športni dvorani na Dolu 
in gremo proti jugu, ter začnemo 
slediti cesti, ki se proti levi strmo vz-
pne nad halo bivše Jutranjke (danes 
gostišče gurman,...).

Opis poti:

Cesta kmalu naredi ovinek v desno 
in nas po nekaj minutah pripelje do 
električnega pastirja, na robu gozda. 
Tu gremo kar naravnost,previdno 
prečkamo pastirja in nadaljujemo 
po kolovozu. Kmalu se znajdemo na 
gozdni jasi, po kateri nas pot spet vodi 
v gozd. Sprva je pot široka in zmerne 
strmine, a se kmalu zoža in postane 
bolj strma. V gozdu bodimo pazljivi 
na oznake na drevesih, ki so lahko 
poleg markacij, tudi v obliki rdeče 
zvezde (onzake NOB). Pred leti je 
bila v tem gozdu zgrajena trim steza, 
ki na žalost že leta ni bila deležna ob-
nove in je popolnoma propadla. Os-
tale pa so razne gozdne poti, ki nas 
lahko zavedejo stran od označene 
poti, za to pozornost pri orientaciji, tu 
ne bo odveč. Da smo na pravi poti, 
nam bo potrdila majhna klop, ki stoji 
tik ob velikem drevesu, na katerem 
je manjši križ s figuro Jezusa Kristusa. 
Tu si lahko za kratek čas odpočijemo, 
po tem pa nas čaka še deset minut 
vzpona po ozki in strmi stezi, ki nas 
pripelje na asfaltno cesto Kolk - Tur-
je. Cesti sledimo v smeri Turja (levo), 
po približno 200 metrih, se desno 
odcepi cesta, ki nas popelje skozi 
Kupčo vas. Cesti sledimo dokler se 
pri zadnji kmetiji konča asfalt. Levo 
pelje makedamska cesta v Turje, mi 
pa gremo naravnost na gozdno pot 

(označeno), ki kmalu postane široka 
in se zzzmerno položi. Čaka nas še 
zadnja etapa poti, ki nas skozi vse 
bolj strmo pot pripelje iz gozda, na 
cesto, tik pod planinskim domom v 
Gorah. Zadnjih nekaj metrov bomo 
tako naredili po cesti. V lepem vre-
menu, bomo tu že uživali v lepih raz-
gledih na železni most v Radečah 
in reko Savo. Ta prizor je še posebej 
lep, kadar ga občudujemo z ve-
like terase planinskega doma, ki je 
najlepše mesto za razgledovanje.

Sestop:

Nazaj na Dol se lahko vrnemo po 
poti vzpona, ali pa gremo po asfal-
tni cesti navzzzdol v Turje in naprej 
do Marnega (možnost avtobusnega 
prevoza do Dola). 
Če nadaljujemo pot do cerkvice v 
Gorah, vodi mimo nje makedamska 
cesta, kjer opazimo markacije. Če 
sledimo tej poti, nas ta pripelje na 
Železniško postajo v Hrastniku. Turo 
si lahko tudi podaljšamo in gremo 
naprej do Kopitnika, ter sestopimo 
po eni izmed variant, ki smo jih opisali 
v prejšnji številki.

Čas hoje: Z Dola imamo do pla-
ninskega doma v Gorah dobro uro 
zmerne hoje. V zimskih razmerah se 
lahko čas vzpona malo podaljša, za 

to pa je lahko sestop z malo iznaj-
dljivosti hiter in zabaven.

Opombe: Pot ne skriva skritih pasti in 
nima prepadnih odsekov, tako da 
je primerna tudi za pohod z družino. 
Malce previdnosti je potrebno pre-
den pridemo do asfaltne ceste Turje 
- Kovk. Tu je poz strma in ob neprevi-
dnosti obstaja možnost, da se zako-
talimo po strmem gozdu, ki se konča 
v dolini pekel :)

Sebastjan Leskovšek

GOSPODARSTVO

zahtevajo ustrezen kadrovsko-socialni 
program za rudarje

Sindikat Rudnika Trbovlje Hrast-
nik je 13. februarja sklical sestanek 
razširjenega izvršnega odbora na 
katerega so povabili tudi zasavske 
politike in gospodarstvenike. Kot je 
za Radio Kum povedal predsednik 
sindikata Anton Lisec so sestanek 
sklicali, ker so stvari, ki se dogajajo 
okrog njih, iz dneva v dan bolj ne-
jasne. Namen je bil poenotiti zasavs-
ko politiko in gospodarstvo, kakšnih 
posebnih  sklepov ali zaključkov pa 
niso sprejeli.  

Sestanka se je udeležil tudi župan 
občine Hrastnik Miran Jerič. Zbra-
nim je pojasnil, da se v pogovorih z 
državo že ves čas zavzemajo za pa-
ketno reševanje zasavske energet-
ike. Da takšno reševanje podpira, je 
zasavskim županom na nedavnem 
sestanku zagotovila tudi predsed-
nica vlade. Opozoril je, da je nujna 
čimprejšnja sprememba zasavskega 
zakona. Ne samo zaradi poplačila 
kreditov, sanacije degradiranih 
površin in varnega zapiranje rudnika, 
ampak tudi za izvedbo kadrovsko so-
cialnega programa. Spomnil je, da v 
vseh teh letih noben rudar ni končal 
neposredno na zavodu, ampak so 
se za presežne delavce izvajale pa-
sivne in aktivne oblike razreševanja. 
“Denar za 261 delavcev je zato treba 
zagotoviti že zdaj” je opozoril Jerič, s 
katerim so se tudi ostali udeleženci 
sestanka strinjali, da samo z odpro-
dajo premoženja to ne bo izvedljivo. 

Izpostavil je še, da so vlado in pris-
tojna ministrstva že ničkolikokrat 
pozvali naj nikakor ne odprodaja 
premoženja RTH, ki je pomembno za 
razvoj lokalne skupnosti. Ta zemljišča 
in ostalo premoženje, ki je pomemb-
no za delovanje društev, organizacij 
in za izboljšanje kvalitete življenja 

občank in občanov, bi vlada morala 
prenesti na lokalne skupnosti. Pod-
laga za to je tako v sklepu vlade o 
dodatnih začasnih ukrepih razvo-
jne podpore za Hrastnik, Radeče in 
Trbovlje, kot tudi v Zakonu o spodbu-
janju skladnega regionalnega raz-
voja.

Hrastniški župan je ob tej priložnosti 
rudarjem pojasnil dejstvo, da se o za-
prtju rudnika niso odločili župani ozi-
roma lokalne skupnosti, kot se zdaj 
pojavljajo nekatere neosnovane 
govorice in podtikanja, temveč je 
bila ta odločitev sprejeta na pod-
lagi rezultatov referenduma o TET 3 
leta 1999. Na podlagi teh rezultatov 
je vlada sprejela odločitev, da pred-
laga Zakon o postopnem zapiranju 
Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvoj-

nem prestrukturiranju regije, ki ga je 
Državni zbor leta 2000 tudi sprejel.

Program postopnega zapiranja bi 
morali prilagoditi že pred dvema 
letoma, ko je bil sprejet Zakona 
o uravnoteženju javnih financ, je 
prepričan Jerič, ki pove, da so na 
to zakonodajalca opozarjali že ob 
sprejetju. Po Zasavskem zakonu bi 
namreč morali v lanskem letu prejeti 
14 milijonov evrov, s sprejetjem Zujfa 
pa je država Rudniku namenila le 5 
milijonov evrov. “To po našem mnen-
ju ogroža strokovno, kvalitetno, pred-
vsem pa varno zaprtje rudnika,” je še 
opozoril župan.

Občina nadaljuje tudi s spodbudami 
za ohranjanje in razvoj podeželja in 
kmetijstva. V javnem razpisu, ki ga 
prav tako najdemo med objavami 
na spletni strani občine Hrastnik, je 
nekaj več kot 19 tisoč evrov namen-
jenih upravičencem, ki se ukvarjajo 

s kmetijsko dejavnostjo. Subvencije 
so namenjene predvsem posoda-
bljanju kmetijskih gospodarstev in 
naložbam za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji.

Omenjena javna razpisa in vsa raz-

pisna dokumentacija je dostopna 
na spletnih straneh občine Hrast-
nik. Roka za prijavo sta 3. marec 
2014 (kmetijstvo) in 21. april 2014 
(podjetništvo).

Jani Medvešek
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Srednja  Amerika
 z nahrbtnikom

Gvatemala - Tikal

Povzpel sem se na zadnjo kamnito 
stopnico in naredil korak do roba 
piramide. V večernem miru, ki so 
ga božali zadnji sončni žarki dneva, 
se je pod menoj odprl pogled na 
vrhove mogočnih dreves, ki so se-
gala vse do obzorja. Valovanje zele-
nega pragozda, ki sem ga pred tem 
občudoval iz žabje perspektive in je 
s svojo mogočnostjo nudil zavetje 

pred vročim soncem, se je zdelo kot 
neskončno zeleno morje. Piramida 
IV., kot se imenuje majevska moj-
strovina, ki sega skoraj 70 m visoko, 
je za vsakega popotnika zadnja 
postaja, preden zaide sonce. Tikal, 
majevsko mesto, ki je skrito v džungli 
na severu Gvatemale, je po mnenju 
zgodovinarjev eno izmed največjih 
in najlepše ohranjenih arheoloških 
najdbišč nekoč mogočne majevske 
kulture. V svojem razcvetu nekje 

med letom 200 in 900 našega štetja 
je v mestu živelo kar okrog 100.000 
ljudi, ki so jim vladali vladarji številnih 
pomembnih dinastij. Mogočnost nji-
hove civilizacije je vidna še danes. 
Številne piramide, svetišča, akro-
pola, trgi in oltarji so znamenitosti, 
med katerimi se sprehajajo sodobni 
popotniki in vsak zase podoživljajo 
trenutke preteklosti.

El Salvador – Ruta de Las Flores

Stari in odsluženi rumeni šolski avto-
bus, ki ga pri nas poznamo iz številnih 
holivudskih filmov, je prisopihal do 
vrha hriba. 
Dvignili smo se 
skoraj na 1.000 
m in vročina, 
pomešana z 
visoko vlago, 
je popustila. V 
državah Sred-
nje Amerike 
se ti po ceni 
avtobusi jav-
nega prevoza 
i m e n u j e j o 
»chicken bus« 

oz. »piščančji« avtobus, ker drugih 
prevoznih sredstev za domačine 
skoraj ni ali pa so nedostopna. »Chick-
en bus« tako prevaža vse – potnike, 
tovor, sadje, zelenjavo in živali. Mar-

sikatera prelestna mladenka, ki bi pri 
nas nosila torbo z modnimi dodatki, 
ličili in mobitelom, je v njej nesla 
kokoš, ki je svoj dan končala nekje 
na tržnici. Ruta de Las Flores je 36 km 
dolga cesta, t. i. divja roža salvador-
skega turizma, ki povezuje kolonialna 
mesta Juayua, Apaneca in Ataco, ki 
slovijo po plantažah kave, ležernem 
vsakodnevnem utripu, arhitekturi 
in rožah. Potepanje med mesteci, 
klepetanje z domačini, obisk kavne 
plantaže in noč, preživeta v nedrju 
ognjenikov, pa le droben kamenček 
v mozaiku raziskovanja Salvadorja.

bilo dihjemajoče, je bil razgled. Mala 
terasa, s katere se je videlo jezero 
Suchitoto, je stala na prepadnem 
previsu, ki se je iz ravnega platoja 

strmo spuščal do obale jezera. Zdelo 
se mi je, kot da sem prišel na konec 
sveta, da je za menoj ves svet in 
pred menoj samo čudovita narava. 

Odvrgel sem nahrbttnik, odprl okno, 
zlezel na posteljo in globoko zavzdi-
hnil. To je bila moja soba z najlepšim 
razgledom.

Nikaragva -  kolonialna mesta

Vse države Srednje Amerike bogatijo 
lepa in precej ohranjena kolonialna 

mesta. Kljub številnim potresom, vo-
jnam, izbruhom vulkanov in drugim 
nevšečnostim so se ohranila kot dra-
gulji v kolonialni kroni. V Nikaragvi 

sta najlepši mesti Leon 
in Granada. Večna tek-
meca tako na političnem, 
gospodarskem, kot tudi 
kulturnem in religioznem 
področju, imata bogato 
zgodovino, ki sega že v 
16. stoletje, ko ju je usta-
novil Španec Francisco 
Hernandez de Cordoba. 
Leon, ki je bil dolgo glavno 
mesto Nikaragve (danes 
je to Managua), svojo 
lepoto izkazuje s številnimi 
cerkvami in največjo kat-
edralo v Srednji Ameriki. 
Ulice mesta so tako kot v 
večini mest razporejene v 

obliki šahovnice in skoraj na vsakem 
križišču stoji pomemben kulturnozgo-
dovinski objekt ali park. V zgodovini 
je bil Leon zaradi svoje naprednosti 
prizorišče revolucionarnih gibanj 
in uporov, zato so zidovi hiš pori-
sani s prizori bojev in dogodkov, ki 
mimoidoče opozarjajo na preteklo 
zgodovino. 
Granada, večna tekmica Leo-
na, se zdi popotniku malce bolj 
»ošabna«, ulice za odtenek bolj ure-
jene, restavracije v eni izmed redkih 
pešcon namenjene zgolj turistom. A 
kljub temu je sprehod po tlakovanih 
ulicah mimo fasad in izrezljanih por-
talov bogatih hiš, posedanje v parku 
in opazovanje domačinov pri nji-
hovem druženju ali pa sprehod do 
jezera, ki leži ob vznožju mesta, še 
eno čarobno doživetje kolonialnega 
utripa.  

Kostarika – Tortuguero

Z majhnim čolnom, ki se je kot jajčna 
lupinica pozibaval na vodi, smo za-
vili v enega izmed neštetih kanalov 
nacionalnega parka Tortuguero. 
Vodnik, ki je z vsakim vesljajem čoln 
zanihal tako, da smo skoraj zajeli 
vodo, je bil »prekaljen maček«, ki je 
točno vedel, kje gnezdijo ptice ali 
pa se zadržujejo živali. Ura je bila 
šele sedem zjutraj, a sonce nas je 
visoko na nebu neusmiljeno žgalo. 
Toliko vode, sladke in slane, pragozd 
dreves in tihe odmaknjenosti od civi-
lizacije so pravi raj za nekaj pristnosti, 

ki jo je tako težko najti. Obstali smo 
pod ogromno krošnjo in na deblu za-
vitega drevesa občudovali legvana, 
ki je negibno ždel in se kopal v soncu. 
Nekaj vesljajev naprej in ob kanalu 

nas je začela spremljati skupina opic, 
ki je vreščala, skakala iz veje na vejo, 
se ozirala na nas in hitela dalje. Za-
mah levo, zamah desno in tiho smo 
drseli naprej. Prav tako tiho, kot je ob 

boku čolna mimo pridr-
sel krokodil, zavil s svojim 
telesom in v trenutku, ko 
smo dvignili vesla in ob-
mirovali, zlezel na kopno 
in nas neprestano srepo 
pogledoval. Želel sem 
si samo, da je pred tem 
imel že zelo dober zajtrk!

Honduras – Soba z razgledom

Izbral sem hotel, ki je že v imenu 
obljubljal »razgled«. A ko sem pritisnil 
na zvonec in stal pred vrati, za kat-
erimi je besno lajal pes, sem si skoraj 
premislil. Ulica, v kateri je stal hotel, 
je bila takšna kot večina ulic v kolo-
nialnih mestih Srednje Amerike – vse 
približno enake hiše se držijo skupaj, 
različne so si le v živih barvah pročelij. 
Lastnica je odprla vrata, utišala 
simpatičnega mešančka in me po-

vabila naprej. Po dolgi in 
naporni nočni vožnji na neu-
dobnem in poskakujočem 
avtobusu sem ji brezvoljno 
sledil. Prešla sva vhodno 
avlo, stopila na notranje 
dvorišče in se na drugi strani 
po nekaj stopnicah spustila 
na majhno teraso. Desno 
so vodila vrata v sobo, na 
terasi je stala miza z gugal-
nikom, ob oknu sobe pa 
viseča mreža. A tisto, kar je 

Panama – Panamski prekop

Je sploh kdo, ki ga ne pozna? Pan-
amskega prekopa namreč. Sve-
tovnega čudesa, ki so ga leta 1880 
začeli graditi Francozi in po več 
kot 22.000 mrtvih zaradi malarije in 
rumene mrzlice tudi opustili. Kanal, ki 
so ga dokončali leta 1914 s pomočjo 
ZDA in ki »prereže« Severno in Južno 
Ameriko ter ladjam, ki bi plule okrog 
rta Horn na jugu Čila, pot skrajša za 
skoraj deset dni. Panamski prekop 
je dolg 82 km in letno ga prevozi 
približno 14.000 ladij, ki so grajene 
točno za mere zapornic, ki jih dvigu-
jejo in spuščajo na poti iz Atlantskega 
v Tihi ocean. In obratno. Ob Panam-
skem prekopu se vije tudi železnica, 

edina v tem delu sveta, ki je bist-
veno pripomogla h graditvi kanala. 
Povezuje mesti Panama City in Co-
lon, popotniku pa pričara lep izlet 
ob samem kanalu. Vrhunec obiska 
kanala je vsekakor obisk zapo-
rnic Miraflores ali Gatun, kjer lah-
ko opazuješ velike čezoceanske 
ladje, ki se ti dobesedno pred 
nosom dvigujejo ali spuščajo 
v zapornicah in plujejo v kanal 
ali morje. Panamski prekop le-
tos praznuje 100 let od njegove 
izgradnje. Leta 1999 so ga v 
upravljanje prevzeli Panamci 
in že nekaj let kasneje na refe-
rendumu potrdili, da ga razširijo. 
Tako je iz razgledne ploščadi 
že mogoče videti največje 

gradbišče na svetu, kjer bo v nekaj 
letih stekel promet s še večjimi lad-
jami.

Ko sem načrtoval potovanje po 
Srednji Ameriki, sem bil v dvomih. 
Nikaragva, Honduras, Salvador, … 
so države, ki jih iz medijev poznamo 
predvsem po državljanskih vojnah, 

prevratih revolucionarjev, orožju, 
nasilju in drogah. A popotniška žilica, 
ki me že toliko let vodi po svetu, mi 
ni dala miru. In danes, ko je krog 
potovanja zaključen, fotografije 

preživetih dni shranjene in misli o po-
tovanju urejene, lahko rečem le eno 
– Srednja Amerika je nepozabna.

Tikal, piramida Velikega jaguarja, Gvatemala

glavna ulica, Ataco, El Salvador

soba z razgledom, jezero Suchitoto, Honduras

stare strehe in katedrala, 
Granada, Nikaragva

krokodil, Nacionalni park 
Tortuguero, Kostarika

zapornice Mirafloress, 
Panamski prekop, Panama

Mitja Predovnik



JUŽNA

Pri pripravi jedi ljudje že od nekdaj 
uporabljamo začimbe, da bi jedem 
izboljšali okus, vonj ter videz. Lahko 
bi rekli, da so začimbe srce jedi. 
Zgodba o začimbah in trgovini z nji-
mi je dolga in zelo zanimiva. Priča je 
mnogim bitkam, borbam za prestol 
in prevlado ter velikim geografskim 
odkritjem. Vplivale so tudi na razvoj 
zelo živahne trgovine med vzhodom 
in zahodom. O tem, kdaj so ljudje 
začeli uporabljati začimbe v svoji 
prehrani, obstajajo različna ugiban-
ja. Ameriški znanstveniki menijo, 
da so znali že 50.000 let pred našim 
štetjem začiniti mamutovo meso. 
Prvi zapisi o uporabi začimb so iz 
Mezopotamije. Sumerci so na glin-

aste tablice s klinasto pisavo opisali, 
kako so davni prebivalci dežele med 
Evfratom in Tigrisom gojili koromač, 
kumino, timijan, koriander in žafran. 
Zelišča in začimbe so uporabljali tudi 
za zdravljenje bolezni in balzamiran-
je trupel. Najstarejši znani rokopis, ki 
obravnava tudi zdravljenje bolezni, 
je egipčanski papirus, napisan okrog 
3.000 let pred našim štetjem. 
Po zaslugi Karla Velikega, ki se je na 
svojih številnih vojaških pohodih sez-
nanil s sredozemskimi in na svojem 
pohodu v Indijo (leta 327 p. n. št.) tudi 
z eksotičnimi začimbami, so te post-
ale znane po celi Evropi. Eksotične 
začimbe so prevažali z vzhoda 
proti Evropi preko arabskih oze-

melj, tamkajšnji 
prebivalci pa so 
to prednost dobro 
izkoristili ter postali spretni trgovci in 
imeli v svojih rokah kar 80 odstotkov 
trgovine z začimbami. Njihovi evrop-
ski distributerji so bili Benečani. Trgo-
vina z začimbami je ustvarila pravo 
globalizacijsko mrežo. V Evropo ni 
prinesla le hrane, ampak tudi dru-
ge kulture, jezike, religije in različne 
izume – od smodnika in papirja do 
kompasa. Žal pa tudi različne bolez-
ni, kot je kuga, ki je v 13. stoletju po-
morila skoraj tretjino tedanjega ev-
ropskega prebivalstva. 

ZAČIMBA KOT KRALJICA V KULINARIKI

Curry

V kulinariki se uporablja toliko 
različnih začimb, da se je bilo kar 
težko odločiti, katero začimbo bi 
vam podrobneje predstavila, zato 
sem se odločila, za meni eno izmed 
najljubših, curry (kari). Je mešanica 
številnih eksotičnih začimb iz Indije. 
Ko so Angleži še gospodovali Indiji, 
so se navadili na indijsko hrano, za 
katero so značilne razne dišavne 
mešanice. Tako so ga Angleži v 18. 

stoletju iz Indije prenesli v Evropo, in 
sicer v dvojnem smislu: kot mešanico 
začimb in kot jed. Kari je po tamilsko 
beseda za omako. Angleži pa so iz te 
besede napravili svoj izraz »curry«, ki 
pomeni mešanico številnih eksotičnih 
mletih začimb. Standardnega recep-
ta za curry ni, vsak ga pripravi malo 
drugače. Curry sestavlja vsaj 12—15 
sestavin, ki so: kurkuma, koriander, 
kumina, beli poper, kumin, ingver, ka-

jenski poper, gorčica, piment, grško 
seno, pekoča in sladka paprika. V 
klasični vaški kuhinji poteka priprava 
curryja v kamnitem možnarju, v ka-
terem si indijska gospodinja drobi 
začimbe in jih 
meša vsak 
d a n 
sproti. 

Irena Rebov

Piščančji kari s poprom

Sestavine
½ čebule
3 stroki česna
1 steblo limonske trave
1 manjši por
2 jedilni žlici olja
1 kavna žlička paradižnikove mezge

½ l kokosovega mleka
50 g rjavega sladkorja
sok limete, sol
1 žlička karija v prahu, kajenski 
poper
sladka paprika, ingver
1—2 žlički jedilnega škroba

4 fileji 
piščančjih 
prsi
1 jogurtov lonček riža

Priprava za 4 osebe:

1. Čebulo in česen olupimo in sesekl-
jamo. Limonsko travo očistimo, zu-
nanje liste in zgornjo suho polovico 
odstranimo, svetel del poševno 
narežemo na tanke kolobarje.

2. Na olju prepražimo čebulo, 
česen in limonsko travo. Dodamo 
paradižnikovo mezgo in očiščen ter 
na kolobarje narezan por. Po potrebi 
zalijemo z malo vode in vse skupaj 
dušimo (približno 15 min.) Dolijemo 

kokosovo mleko in vse skupaj za-
vremo. Dodamo sladkor, limetin sok, 
posolimo in začinimo s kajenskim 
poprom. Zatem  dodamo ingver in 
omako pustimo na šibkem ognju 
nekaj minut, da se prepoji. Jedilni 
škrob gladko zmešamo z malo vode 
in ga za zgostitev vmešamo v oma-
ko. Kuhamo še 2 minuti. 

3. Piščančje meso speremo, otremo 
in ga narežemo na grižljaj velike 
kose. V ponvi segrejemo olje in z 
vseh strani popečemo piščančje 

kose. Piščančje meso položimo v kari 
in ga pustimo 10 minut, da se prepoji. 

4. Riž skuhamo po navodilih z 
embalaže ter ga nato precedimo. 
Kari ponudimo z rižem. 

P. S.: omaka je precej pikantna! Do-
ber tek! 
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NAGRADNA KRIŽANKA

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

Mladinski center Hrastnik
Ulica prvoborcev 1a
1430 Hrastnik

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

Težje besede:
ADANA, AMECHE, BOTHA, RANU, SZEGED

Srečna nagrajenka iz prejšnje številke je: 
Jelka Feguš, Novi dom 33a, Hrastnik.




