
25. junij - Dan državnosti
3. julij - Praznik Občine Hrastnik

Evropski sklad za regionalni razvoj



Spoštovane občanke, spoštovani občani! 

3. julij je spomin. Spomin  na enega najbolj odmevnih dogodkov v boju delavcev za boljše 
življenje leta 1934, na  svojevrstno podobo človeške stiske, ki je pokazala na odločnost, 
pokončnost in pogum  takratnih rudarjev, pa  tudi solidarnost, enotnost in človeško toplino 
tedanjih prebivalcev hrastniške doline. Naši predniki so zato ta dan  izbrali za praznik Občine 
Hrastnik.  

3. julij  pa je tudi opomin. Opomin  na to, da so ravno delavske družine v vseh kriznih časih 
zgodovine na svojih plečih nosile socialno breme, zato se ne sme zgoditi, da bi bilo tudi tokrat 
tako.  In opomin na to, da so dvesto let rudarji s svojim trdim delom in upornostjo gradili ta 
kraj in ljudi, zato njihovo  garanje in odrekanje številnih generacij ter posledična degradacija 
življenjskega okolja brezpogojno zahtevajo strokovno in varno zapiranje rudnika, sanacijo 
zunanjih površin in zavarovanje življenja in premoženja tukajšnjih ljudi.  To je dolg države 
do generacij rudarjev, do te doline in njenih prebivalcev. In to je obveza države do bodočih 
generacij, ki bodo živeli in ustvarjali v tej dolini.  Od tega Hrastničani ne smemo odstopiti. 

Varčevanje države je zato na področju zapiranja rudnika nedopustno in daje grenak  priokus  
letošnjemu  praznovanju,  pa vendar ga  želimo obeležiti  z optimizmom in ponosom.  Pono-
som na naš kraj, ki ga preprosto moramo imeti radi, saj je povezan z našimi  predniki, izročili, 
njihovimi deli in odrekanji.  Zato  mu moramo želeti le najboljše…  

Tudi  Dan državnosti je pred nami.  Dan začetka, zmage, uresničenih ciljev, dan ponosa….  
Spomin na dan, ko so bile dovoljene sanje… Dan,  ko si ne smemo dovoliti, da nam sanje 
vzamejo …

Vabim vas, da skupaj praznujemo Dan državnosti in praznik Občine Hrastnik, da se skupaj 
poklonimo tudi prazniku rudarjev  in da se nam pridružite na številnih prireditvah, ki so vam 
jih pripravili zavodi, društva, krajevne skupnosti, občina in številni posamezniki.

Vsem čestitam ob našem skupnem prazniku in 21. obletnici Dneva državnosti. 

Miran JERIČ
                                                                                                                       Župan



Še posebej vabim na

slavnostno prireditev ob občinskem prazniku, 

ki bo v torek,  dne 3.7.2012 ob 19. uri,
v Delavskem domu v Hrastniku.

Na njej bomo podelili letošnja občinska priznanja in nagrade.

V kulturnem programu se bo predstavila
violinistka  ANJA BUKOVEC.

Prisrčno vabljeni!
        
 Župan 

 Miran  Jerič

                            
Hrastnik, junij 2012



PROGRAM

PRIREDITEV V POČASTITEV 3. JULIJA, 
PRAZNIKA OBČINE HRASTNIK, 

IN DNEVA DRŽAVNOSTI



PONEDELJEK, 18. junij

ob 19. uri        POLETNI FESTIVAL HRASTNIŠKE KNJIŽNICE
Otvoritev Poletnega festivala hrastniške knjižnice
nagovor župana Občine Hrastnik Mirana Jeriča
predavanje muzejske svetovalke Irene 
Ivančič Lebar in višjega kustosa ter direktorja 
Zasavskega muzeja Trbovlje Mirana Kalška o 
zgodovini rudarstva
za glasbeno popestritev večera bo poskrbel 
Moški pevski zbor Svoboda, za smeh in zabavo 
ob koncu pa Funšterc team Boben Čeče.

- 
- 

- 





ob 10. uri

ob 11. uri
od 15. do 
19. ure

ob 19. uri

-

-

-

-

POLETNI FESTIVAL HRASTNIŠKE KNJIŽNICE
igrana predstava za predšolske otroke Malo drugačen 
smrk v izvedbi Dramske skupine Muhe v knjižnici
izobraževanje GVIN.com v knjižnici

Tržnica hrastniških društev, organizacij in malih pod-
jetij (Lokacija: hrastniška tržnica)
Spremljevalni program:
15.00 Predstavitev policije (policijski konji, policijski 
pes in drugo)
16.00 Zazumbajmo z Ladivo 
16.25 Ženski pevski zbor Svoboda Dol pri Hrastniku
16.45 Plesne skupine ŠKD Feniks
17.05 Moški pevski zbor Svoboda Hrastnik
17.25 Steklarska godba Hrastnik in mažorete
18.05 Moški pevski zbor Steklar Hrastnik
18.25 Rudarska godba Hrastnik
v času tržnice bo Ladiva organizirala tudi delavnice 
za otroke.
večer z Rudarsko godbo Hrastnik 
Pogovor s predsednikom godbe Jurijem Bantanom 
in Primožem Frajletom, članom godbe ter zgodovi-
narjem, v prostorih knjižnice. (Moderatorka pogovo-
ra Fanči Moljk; glasbena točka Klemen Kreže).

TOREK, 19. junij



SREDA, 20. junij

ob 10. uri
ob 12. uri

ob 14. uri
ob 16. uri

ob 19. uri

-
-

-
-

-

POLETNI FESTIVAL HRASTNIŠKE KNJIŽNICE
pravljična urica za otroke s Perkmandeljcem
delavnica »Kako nadzorovati osebne finance? 
Kliknite pomočnika za urejene  osebne finan-
ce«.
računalniška delavnica za otroke
ustvarjalna delavnica za otroke in odrasle - iz-
delava nakita v izvedbi Sekcije ročnih del DI 
Hrastnik Plave orlice
gledališko in glasbeno potovanje skozi knapov-
ske dogodivščine v izvedbi Ženskega pevskega 
zbora in Gledališke skupine KUD Svoboda Dol
ob zaključku festivala se nam bodo pridružili 
Dejan Mastnak, Iztok Gumzej, Branko Podmenik 
– trije kuharji, trije kulinarični stili, ena strast.
Vse prireditve se bodo odvijale na ploščadi pred 
knjižnico oz. v prostorih Knjižnice Antona Sovre-
ta

ob 15. uri - tekmovanje v balinanju v organizaciji Društva 
upokojencev Hrastnik – Klub Steklarna za pokal 
Krajevne skupnosti Steklarna na balinišču Logar 
– razglasitev rezultatov ob 19. uri



ČETRTEK, 21. junij

ob 17. uri - košarkaška tekma med veteranskima ekipama 
Hrastnika in  Velenja

PETEK, 22. junij

ob 16. uri - svečanost ob praznovanju krajevnega praznika 
Krajevne skupnosti Dol s podelitvijo priznanj 
Zaslužni krajan

ob 16.30 uri - otvoritev novega balinišča pri Športni dvorani 
Dolanka na Dolu in pričetek 5. balinarskega 
turnirja za pokal Krajevne skupnosti Dol 





SOBOTA, 23. junij

ob 10. uri - tekma v kajaku in kanuju na divjih vodah za 
Slovenski pokal za mlajše kategorije v slalomu 
na reki Savi pri domu Brodarskega društva 
Steklarna Hrastnik  

ob 10. uri - start 14. kolesarskega vzpona “KAL 2012“ 
izpred parkirišča pri Komunalno stanovanjskem 
podjetju Hrastnik v organizaciji Kolesarskega 
društva Hrastnik

ob 11. uri - svečanost  pri spominskem bojnem znaku na 
Kumu v organizaciji ZVVS Zasavje 

ob 16. uri srečanje izgnancev in krajanov KS Podkraj na 
igrišču pri Domu KS Podkraj

NEDELJA, 24. junij

ob 9. uri

ob 10. uri
ob 18. uri

-

-
-

TURNIR V MALEM NOGOMETU ZA PREHODNI 
POKAL OBČINE HRASTNIK
pričetek na igrišču pri Planinskem domu v 
Gorah
pričetek na igrišču v Športnem parku na Logu
finalna tekma na igrišču v Športnem parku na 
Logu





PONEDELJEK, 25. junij

ob 9. uri

ob 11. uri       

-
  
-

Tradicionalni pohod po »Poti spominov NOB 
občine Hrastnik« s ciljem pri Lovski koči na Ko-
pitniku
start pohoda  izpred poslovne stavbe družbe 
AGM Nemec na Marnem 
svečanost z družabnim srečanjem pohodnikov 
pri Lovski koči na Kopitniku

ob 19.30 
uri

- koncert Rudarske godbe Hrastnik v počastitev 
Dneva državnosti na ploščadi pred Delavskim 
domom

TOREK, 26. junij

ob 18. uri - otvoritev razstave ročnih del sekcije Društva 
upokojencev Dol v mali dvorani športne dvo-
rane Dolanka





ob 17. uri - otvoritev  parkirišča in dovoza do doma Ribiš-
ke družine Hrastnik v Podkraju

ob 18. uri - svečanost ob prazniku  Krajevne skupnosti 
Steklarna s podelitvijo krajevnih  priznanj   
pred  domom  Brodarskega  društva  Steklar-
na Hrastnik v Podkraju

ob 18.40 uri - zabavni večer s Steklarsko godbo in mažoret-
kami - družabno srečanje krajanov na plošča-
di pred domom Brodarskega društva Steklar-
na Hrastnik v Podkraju

SREDA, 27. junij

ČETRTEK, 28. junij

PETEK, 29. junij

ob 18. uri - otvoritev razstave zdravilnih rastlin in izdelkov 
iz šibja v Knjižnici Antona Sovreta v organiza-
ciji Turističnega društva Hrastnik 

ob 18. uri - otvoritev posodobljenega cestnega odseka 
Gričar – Grlica v Zgornjih Krnicah 





SOBOTA, 30. junij

ob 9. uri

ob 9.30 uri

-

-  

Svečanost s parado ob 60. obletnici delovanja Zve-
ze šoferjev in avtomehanikov Hrastnik:
pričetek parade od družbe Sijaj do bazena v 
Športnem parku na Logu.
pričetek svečanosti na parkirišču pred bazenom

od 11. do 17. 
ure

- srečanje upokojencev Pokrajinske zveze Zasavje na 
igrišču pri Športni dvorani Dolanka na Dolu

od 11. ure 
dalje

- turnir veteranskih ženskih in moških ekip v rokome-
tu v Športni dvorani Dolanka na Dolu

ob 20. uri - zabavna prireditev »Dolska noč«  s skupino ČUKI 

PONEDELJEK, 2. julij

ob 11. uri - otvoritev polnilne postaje za električna vozila na 
parkirišču za stanovanjskem objektom Log 7 in 
prenovljenega otroškega igrišča 

ob 15.30. uri - otvoritev likovne razstave Bogdana Baroviča »Kraji 
in ljudje« v poslovni stavbi Tovarne kemičnih izdel-
kov

ob 18. uri - športno rekreativno in kulturno srečanje članov 
Društva upokojencev Hrastnik in Društva upokojen-
cev Dol s stanovalci Doma starejših Hrastnik



TOREK, 3. julij

PETEK, 6. julij

ob 8. uri
ob 12. uri

-
-

PERKMANDELJČEV POHOD SKOZI RUDNIK
odhod v rudnik
zaključna prireditev na tenis igriščih 

ob 19. uri - svečanost s podelitvijo občinskih priznanj in 
nagrad za leto 2012 v Delavskem domu Hrast-
nik

ob 17. uri - svečanost z gasilsko parado ob 60. obletnici 
PGD Turje s prevzemom novega gasilskega 
vozila GVM -1 s priklopnikom
Po svečanosti bo družabno srečanje z ansam-
blom NAVIHANI MUZIKANTJE

SOBOTA, 7. julij

od 14. 
ure dalje

- tradicionalne  kmečke igre v Turju in velika 
gasilska veselica z ansamblom SPEV



Prejemniki občinskih priznanj in zlatih županovih peres 2011



Občina Hrastnik
Naklada: 4000 izvodov

Oblikovanje in tisk: T-Tisk
Foto: B. Klančar


