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Danes je že več ali manj vsem jasno, 
da potrebujemo nekakšen razvoj. Ni 
pa povsem jasno, kakšen naj bi ta 
razvoj bil. Govori se o razvoju gos-
podarstva, razvoju politične kulture, 
izobraževalnem razvoju, osebnost-
nem razvoju itd. Obstajajo programi, 
načrti, seminarji in posveti, vendar 
kakšnih premikov žal ni videti …

Za razvoj česarkoli morajo biti izpoln-
jeni določeni pogoji. Vsaj štirje. Mora-
mo vedeti čemu bi nekaj naredili, 
kako bi to ustvarili, kdo bo to ustvaril 
in s čim. Gre za štiri vzroke, ki jih od-
krije že Aristotel: smotrni, oblikovni, 
gibalni in materialni. Če se odločimo 
za gradnjo hiše, nam mora biti jasno: 
čemu bi jo gradili, potem moramo 
imeti načrt, moramo imeti delavce 
in moramo imeti material za hišo. Če 
torej karkoli od tega manjka, hiše ne 
bo. In kje se zatika?

Včasih ni materiala, včasih ni 
delavcev, včasih ne vemo kako, 
najpogosteje pa ni jasno čemu? 
Čeprav se na prvi pogled morda 
zdi bizarno, je temeljni problem 
današnjega družbenega men-
canja, da ni pravega odgovora 
na to, čemu bi sploh nekaj počeli. 
Če si odgovorimo, da bi odpri 
avtomehanično delavnico zato, da 
bi imeli službo, nismo konkretno od-
govorili na vprašanje, čemu bi odprli 
avtomehanično delavnico. Poveda-
li smo, kaj si želimo. Odgovor na 
čemu pa bi recimo bil: želim odpreti 
avtomehanično delavnico, ker je v 
družbi velika potreba po popravilu 
avtov. Najbližji mehanik je šele tam in 
tam, ljudje ne pridejo na vrsto, tisti, ki 
to počnejo ne delajo dobro  … Naj-
prej je potrebno skrbno poiskati re-
alno potrebo v družbi. In zadovoljitev 
te potrebe v sebi nosi smoter, smisel 
nasploh. Potem se moramo seveda 
ozreti, če imamo ta znanja, če ima-
mo prostor in material … 

Ni redko, da danes kdo res odkrije 
pravo potrebo v družbi, ima znanja, 

ima roke, nima pa materialnih sred-
stev … Kreditov in investitorjev je 
malo, denarja pa ni na pretek. Ne 
tako zelo dolgo nazaj je bilo veliko 
investitorjev in še več kreditov. Denar 
se je trošil … A za kaj? Za nesmotrne 
stvari. Za podjetje in pobude, ki ne 
morejo živeti, ker ne odgovarjajo na 
nobeno družbeno potrebo. Reševalo 
se je le »službe«, »socialni mir«. Ni bilo 
vložkov v smotrni razvoj. In zgodilo 
se je, da danes primanjkuje sredstev 
tudi za smotrne pobude in podjetja, 
ki bi jih družba potrebovala. 

V gospodarstvu je to kot na dlani. 
Ni pa morda jasno, da se podobno 
dogaja tudi na drugih področjih. Re-
cimo na kulturnem ali izobraževalnem 
področju. Razvili so se številni študiji, 
ki ne odgovarjajo nikakršnim potre-
bam. Pa ne mislim samo raznih 
»mediteranskih študij« … Ta odsotnost 
smotra je vstopila tudi v »klasične« 
študije. Celovita vsebina, ki bi jo la-
hko študent pridobil, se je pretvorila v 
kreditne točke, študij predmetov pa 
se je razvil v strateško zbiranje točk. 
Tudi študijska samostojnost študentov 
je posledično padla na minimum. 
Smotra v takšnem izobraževanju ni. 
So le parcialni cilji, da pridemo do 

neke »formalne izobrazbe«, oz. da 
pridemo do študentov in dobimo 
plače za profesorske službe … 

Razvoj terja, da se najprej resno 
vprašamo, kaj potrebujemo. Ne kaj 
si želimo. Kaj potrebujemo za to, da 
kot individualisti bivamo v urejeni 
skupnosti. Do teh odgovorov najbrž 
ne bomo prišli na enostaven način. 
A če do njih ne pridemo, se bodo 
ustvarjalne sile v gospodarstvu, poli-
tiki in kulturi trošile za »kruh in igre«, za 
ustvarjanje nerealnih potreb in njihov 
zadovoljevanje. Nekaj časa to gre, 
potem se stvar notranje sesuje. Tako 
je bilo v Rimu in vseh ostalih skup-
nostih, ki so zanemarile resnične (!) 
potrebe ljudi.

Davorin Peršič
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Branko Potočan
Stvari lahko zasijejo šele ko ti postanejo jasne

Hrastniku smo v teh dneh 
lahko videli zajeten nabor 
dogodkov, predstav, delav-

nic, uličnih gibalnih in svetlobnih 
inštalacij. Kakšni so vaši vtisi?

Glede na to, da sem iniciator festival, 
težko odgovorim na to vprašanje in-
diferentno. Po toliko letih je festival 
že uveljavljen, dobro sprejet. Ljudje 
v Hrastniku ga poznajo, za razliko od 
Trbovelj in Zagorja, ker bomo morali 
še delati na prepoznavnosti. Ljudje 
dobijo program, preberejo in pridejo 
na določene prireditve zato, ker jih 
res zanima. Občutek ob tem je zelo 
dober.

Od kje volja in angažma za tak fes-
tival?

Ideja je zelo enostavna. V Ljubljani 
na primer se dogaja veliko nekih 
reči in ponavadi greš tja kjer lahko 
nekaj narediš. Čez čas sem spoznal, 
da se kljub velikemu številu dogod-
kov zadeve premalokrat ponovijo, 
medtem ko jih je drugod po Sloveniji 
oz. periferiji zelo malo ali pa jih sploh 
ni. Glede na to, da sem iz Hrastnika, 
sem prišel do zaključka, da je treba 
začeti in ustvariti pogoje za zanimiv 
in dober festival, ki se ga bodo ljudje 
lahko udeležili ali pa v njem sode-
lovali. To je bila osnovna ideja. To 

sem zagnal v Hrastniku, kjer se poz-
namo med seboj, veliko lažje je najti 
sogovornike, ljudi, ki bodo prepoznali 
kvaliteto; prvih pet let je bilo potreb-
nih, da se je festival utrdil, zdaj se 
mora še naprej plemeniti in nadalje-
vati.

Kako torej naprej in kako v sode-
lovanje vključiti tudi druge?

Začeli smo sodelovati z Mladinskim 
centrom Hrastnik. To sodelovanje 
bo treba še bolj poglobiti, vključiti še 
več Hrastničanov in ljudi, ki ne bodo 
samo pomagali, temveč tudi tiste, ki 
bodo zraven, ki bodo sodelavci. 

Bodo torej tudi sooblikovali pro-
gram?

Tudi do določene mere. Seveda 
lokalne vsebine, saj za te druge 
zaenkrat še skrbim sam in bom 
tudi v prihodnje. Ampak seveda, 

vključenost tudi pri formiranju pro-
gramov. Vsak predlog je dobrodošel. 
Saj o programu se potem tako ali 
tako še diskutira. Bistvo je vedno, 
da je program umetniške narave  
oziroma, da je s tem povezan na 
kakršenkoli način in da je zadosti vi-
soka kvaliteta. Zanima nas absolutno 
samo določen nivo kvalitete, ker bi 
radi obdržali kakovost festivala na 
primerni ravni. 

Kaj pomeni ta festival vam kot umet-
niku? 

Festival sem začel ustvarjati bolj kot 
človek, ne toliko kot umetnik. Zaradi 

sebe mi ga sploh ne bi bilo 
treba ustvariti. Zase grem 
uživat stvari na vsakem ko-
raku po Sloveniji ali pa izven 
nje. Seveda pa mi pomeni 
ta festival veliko. Ustvarjam 
ga iz neke potrebe, po-
slanstva, ker vidim, da se 
vse to da. Takrat pred dva-
najstimi leti se mi je zazdelo, 
da je za to pravi moment in 

da sem jaz tisti, ki mora to speljati. In 
tako se je začelo. Kot umetnik jaz še 
svoje predstave nerad igram zaradi 
nekega konflikta interesov. Ne želim 
da bi izpadlo, da sem ustvaril ta festi-
val, da bi lahko igral svoje predstave. 
Po drugi strani pa se mi zdi malo 

neumestno, da zanimive predstave, 
ki jo morda imam, ne bi pokazal na 
festivalu. Sicer pa mi festival zaradi 
umetnosti kot take pomeni veliko. 
Saj so ljudje povsod enako pametni 
in inteligentni, stvar je le v tem, koliko 
so imeli priložnost spremljati stvari. In 
ker jih v Hrastniku dolgo ni bilo veliko, 
smo tudi potrebovali nekaj časa, da 
se je stvar začela razvijati. Zdaj pa je 
prireditev dobila že soliden nivo obis-
ka. Poznavanje samega festivala in 
vedenje o njem je veliko. Zanimanje 
je sicer še nekoliko manjše, vendar se 
tudi to gradi.

Organizacijsko gre verjetno za pre-
cej zahteven projekt?

Festival prinaša tudi veliko mero utru-
jenosti, če povem po pravici. Vsee-
no pa mi da tudi neko zadoščenje, 
ko ga speljemo do konca, saj je to 
res velik zalogaj. Ne vem, če si ljud-
je sploh predstavljajo koliko je vanj 
vloženega dela. Denarja pravzaprav 
niti ne toliko. Denar je tu le sekundar-
nega pomena, saj je pomemben le 
za to da se plačajo ljudje, ki sodelu-
jejo, ter da se krijejo določeni mate-
rialni stroški. Vsak izpeljan festival na 
nek način poudari in pritrdi, da je še 
kako pomembno, da se stvari doga-
jajo tudi v Zasavju.

Se je s časom spremenilo tudi  
povpraševanje umetnikov po nas-
topu na festivalu?

Absolutno. Recimo ljudje, ki so že bili 
na festivalu ter tudi dosti tistih, ki še 
niso bili, festival poznajo.  Festivalov 

izven Ljubljane ni veliko in ljudje vedo 
zanj.  Pokliče me veliko takih, ki imajo 
predstavo, ki bi bila za nas morda 
zanimiva. Tako da je povpraševanje 
precej veliko. 

Torej se zanimajo za ta festival tudi 
izven Zasavja? 

Zanimanja je toliko kolikor je zanimivih 
stvari. To pa je spet  posledica same 
programske usmeritve. Druga stvar 
pa je ta, da se mi zdi da bi morali 
dati še večji poudarek  na dnev-
nem dogajanju. Ogromno ljudi, ki 
je prišlo od drugod je sploh prvič 
v Hrastniku. Fascinira jih kako je 
tu lepo in zeleno, po svoje kon-
tradiktorno mesto. Na eni strani 
stolpnice … arhitektura buta 
ena v drugo. Za naprej moramo 
še bolj razmisliti o paketih za obisko-
valce iz drugih koncev Slovenije, da 
bodo v prihodnje lahko prišli tudi za 
kakšen dan, dva ali celo tri, kar ni ne-
navadna praksa na festivalih. 

Torej si želite, da bi več obiskoval-
cev, ki pridejo od drugod pri nas tudi 
prespalo?

Seveda. Okrog nas imamo krasne 
planine. Ponudimo lahko marsikaj, saj 
se turizem v Zasavju v zadnjem času 
precej razvija. So turistične kmetije 
in druge turistične zanimivosti, od 
arheoloških ostankov, fosilov pa tudi 
industrijske dediščine.  Stvari je treba 
le dobro zapakirati. Tako da to nas 
še čaka. Sedaj ko se industrija zapira 
vidim v takih paketih velik potencial 
za, recimo temu, umetniški turizem. 

Gost pride gledat predstavo, čez 
dan pa preizkuša druge stvari, ki so 
na voljo. Mesta so majhna. Razdalje 
so majhne. Tako da je možno v enem 
dnevu videti veliko stvari.

Kdaj ste se vi pravzaprav zapisali 
umetnosti? Kaj je bila tista prelom-
nica, ki vas je usmerila na umetniško 
pot?

Preloma ni bilo. To se ni zgodilo čez 
noč. Že kot otrok sem se skozi igre, ki 
smo se jih šli po gozdu, realiziral skozi 
gibanje. Otroci smo veliko plezali, 
tekli in bil sem med spretnejšimi. To mi 
je veliko pomenilo a nisem razmišljal 
o tem. V osnovni šoli sem začel s folk-
loro ter standardnimi plesi, vendar 
je bilo to precej spontano. Konec 
srednje šole, na začetku študija sem 
ustanovil skupino za brakedance s 
katero smo ustvarili kar nekaj pred-
stav. Imenovali smo se Gumifleks.  To 
je bilo nekje leta 84, 85… In vse to se 
je samo še razvijalo. Potem sem hotel 
več in sem šel v Ljubljano na plesno 
šolo. Tam so me videli iz Plesnega 
teatra Ljubljana in me povabili k 
sodelovanju. Zadeve so se kar odvi-
jale, stvari sem počel iz neke intuicije, 
zadovoljstva. Vedno so me naprej 
vlekle že situacije same. Ni mi bilo 
treba razmišljati in odločati … In ko se 
potem enkrat zaveš in rečeš, pa saj 
jaz to delam za življenje. Vidiš, da to 
že nekaj let delaš in da ni bilo treba 
sploh nobene večje odločitve.  

Ampak, če bi morali vseeno iz-

postaviti kakšen primer recimo… kaj 
je bil kakšen večji performance ali 
dogodek, ki vas je nekoliko bolj iz-
postavil očem javnosti? 

Skozi rast in odraščanje vedno zno-
va prideš do večjega dogodka. En 
večji dogodek je bil recimo, ko sem 
ustanovil to skupino Gumifleks in 
smo začeli nastopati pa smo bili kar 
naenkrat prepoznavni v Hrastniku in 
potem v celem Zasavju. Potem sem 
šel v Ljubljano, kjer sem se pridružil 
plesnemu teatru Ljubljana. Najprej 
mi je bilo malo čudno. Ko sem začel 
tam sem na plesni sceni postal pre-
poznaven, saj moških ni bilo  veliko. 
To je bilo v letih 86 do 90. Potem so 
me videli in k sodelovanju povabili 
Belgijci. In to je bila še ena stopnja 

Branko Potočan je prav gotovo eden 
tistih Hrastničanov, ki so ime naše 
doline ponesli v širni svet. Pogovo-
ra z njim si ne bi mogli zamisliti ob 
bolj primernem času, ujeli smo ga 
namreč med vrhuncem kulturnega 
dogajanja na letošnjih Rdečih revir-
jih, s katerim že dvanajst let skuša 
kvalitetno umetnost približati svo-

jim rojakom. Eden vodilnih sloven-
skih plesalcev in koreografov ter 
prejemnik številnih uglednih nagrad 
tako pripoveduje o najbolj cenje-
nem zasavskem kulturnem festivalu, 
o pogledu na Hrastnik in umetnost 
ter o svoji bogati plesni karieri. S 
tako zanimivim sogovornikom bi 
seveda lahko klepetali ves dan, a 

je za številna poglavja v življenju 
vsestranskega umetnika - kot na 
primer tistega, ko je kot štipendist 
rudnika eno leto preživel med knapi 
- žal zmanjkalo časa. Vodja festival-
ske karavane je namreč že hitel na 
naslednje prizorišče dogajanja, da 
se prepriča, če vse teče kot je treba.

INTERVJU INTERVJU

V

»Začeli smo sodelovati z 
Mladinskim centrom Hrast-
nik. To sodelovanje bomo še 
bolj poglobili, vključili še več 
Hrastničanov.«

»Sedaj ko se industrija za-
pira vidim v takih paketih 
velik potencial za, recimo 
temu, umetniški turizem.«
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INTERVJU Pripravlja Jani Medvešek

NOVA PARKIRIŠČA OB
 OBČINSKI STAVBI

V okviru projekta ure-
janja mestnega jedra 
(Log–Montigny) so se ob 
občinski stavbi uredila 
dodatna parkirišča za 
občanke in občane, ki 
koristijo storitve občinske 
uprave in upravne enote. Uredil se 
je tudi dostop za pešce in razširila 
dovozna cesta s pločnikom. Sicer 
pa še vedno potekajo dela na lo-
kalni cesti od Sijaja do Abecede, 
na kateri je prometni režim urejen 
s semaforji. Projekt, za katerega 

je Občina Hrastnik na razpisu prej-
ela nekaj več kot 750 tisoč evrov 
evropskih sredstev, poleg bistve-
no izboljšane prometne varnosti 
prinaša tudi hortikulturno ureditev, 
namestitev klopi in urejanje zelenih 
površin.

DELA NA ŠOLI ŽE POTEKAJO

Sredi maja so začeli z delom v okviru 
projekta Energetska sanacija Os-
novne šole narodnega heroja Rajka 
Hrastnik. Izolacijo fasade in stropov, 
zamenjavo stavbnega pohištva ter 
prenovo toplotne postaje je prevzelo 
podjetje AJM okna – vrata – senčila 
d. o. o., v dogovoru z naročnikom pa 
so v projekt vključeni tudi lokalni pod-
izvajalci. 

Delati so začeli na starem delu šole, 
kjer so že zamenjali okna, poteka pa 
že urejanje fasade. Sledila bo obno-
va strehe z zamenjavo kritine, klepar-
skih izdelkov in strelovoda, ki jo bo v 
okviru ločene investicije izvajal Mar-
tin Mlakar d. o. o. Domžale.

Potem sledi 
s a n a c i j a 
v e z n e g a 
dela stare 
in nove šole 
ter novi del 
šole v ob-
segu, ki bo 
izvedljiv v 
časovnem 
o b d o b j u 
do konca 
p o č i t n i c . 
Dokončanje novega dela in izvedba 
sanacije telovadnice pa sledita v 
letu 2015. V sklopu zamenjave stavb-
nega pohištva je poleg obdelave 
notranjih špalet predvideno tudi 
pleskanje prostorov, tako da bodo 

vsi prostori z zamenjanim stavbnim 
pohištvom do konca počitnic tudi 
prepleskani in pripravljeni za izvajan-
je pouka.

TEŽKA IZBIRA LETOŠNJIH 
OBČINSKIH NAgRAJENcEV

Komisija za odlikovanja in priznanja 
je imela letos težko delo. Na razpis za 
podelitev priznanj Občine Hrastnik v 
letu 2014 so prejeli kar 22 predlogov. 
Po tehtnem premisleku so se odločili, 
da predlagajo podelitev vseh 

petih možnih priznanj, 
občinski svet pa je nji-
hov predlog potrdil. 

Zlato občinsko priznanje 
bo tako za delo in us-

pehe na gospodarskem 
področju prejel direktor Steklarne 
Hrastnik, Andrej Božič, srebrno 
priznanje bo za uspešno delo na 
področju gospodarske dejavnosti 
dobila direktorica Forsteka, Majda 

Krošlin. Bronasta priznanja za delo in 
uspehe na področju društvenih de-
javnosti pa prejmejo Rudi Pušnik iz 
Planinskega društva Hrastnik, vodja 
MoPZ Svoboda, Ivo Restar, in Ribiška 
družina Hrastnik, ki letos praznuje 60 
let delovanja.

Nagrajenci bodo priznanja prejeli na 
proslavi ob občinskem prazniku, po-
drobneje pa jih bomo predstavili v 
naslednji številki Hrastovega lista.

naprej, če govorimo  mojem ples-
nem odraščanju. To je bila svetovna 
skupina, ki je poznana še danes – Ul-
tima Vez iz Bruslja, katere koreograf 
je bil Wim Wandekeybus. Tam sem 
bil skoraj tri leta, potem pa sem prišel 
nazaj. Z njimi bi lahko še ostal, ven-
dar sem se odločil, da grem svojo 
pot. Tako sem se vrnil in leta 1994 
ustanovil Fuorklor, začel delati svoje 
predstave in se vključil v skupino Be-
tontanc. Vsak od teh trenutkov je bil 
prelomen. Vsak ti da nek nov zalet. 

Skupini Betontanc, za katero kritiki 
pravijo, da je fenomen slovenske-
ga gledališča devetdesetih, ste se 
pridružili nekoliko kasneje? 

Betontanc se je formiral že devet-
desetega, jaz pa sem se jim pridružil 
leta 1995. Formirala ga je celotna 
ekipa na pobudo režiserja Tomaža 
Pograjca. Potem se je skupina kot 
taka razpustila.  Oni so bili skupina s 
stalnimi člani, tako da sem bil jaz prvi 
zunanji član, ki se jim je pridružil. Po-
tem pa se je skupina počasi razformi-
rala in so začeli  delati po projektih. 
Se pravi, da ime obdržiš, vsak projekt 
pa vzame seveda določene nove 
člane.

Vaša izvedba predstave Sijaj je kot 
nekakšen presek 20 letnega ust-
varjanja s skupino Fourklor. Lahko 
pojasnite še ime predstave, zakaj 
Sijaj?

To je predstava, ki obeležuje 20 let 
delovanja skupine Fourklor, ki sem 
jo ustanovil, ko sem se vrnil iz Belgije, 
leta 1994. Obletnicam nisem ravno 
naklonjen, a kolikor poznam doga-

janje na področju scenske umet-
nosti, je skupina Fourklor ena od 
redkih, ki z istimi člani vztraja že 20 
let, za razliko od drugih skupin kjer je 
ohranjeno ime vodje, njeni člani pa 
so se menjali. Z manjšimi modifikaci-
jami je ekipa Fourklor ostala ista, pri 
večjih projektih se je še kdo pridružil, 
pri nekaterih je včasih tudi kdo man-
jkal, ampak v principu ista ekipa, isti 
ljudje. Predstava govori o prehojeni 
poti, o skupnem oblikovanju in ne-
nazadnje tudi o preoblikovanju in 
dozorevanju.

Ime Sijaj je metaforično povzeto 
po čevljih, ki so se včasih namazali 

z globinom. Ko jih namažeš, zgleda 
kot mat barva, a ko jih zloščiš ‘zasi-
jejo’. 20 let se stvar torej “glanca” in 
od tod torej Sijaj. Predstava govori o 
mladostni zagnanosti, energiji, pre-
hojeni poti in dozorevanju, kjer se kot 
človek in umetnik razviješ, in ta “sijaj” 
govori o tem, da neke stvari lahko za-
sijejo šele ko ti postanejo jasne. Vsak 
posameznik iz skupine je imel solo 
točko, kjer se je pokazal kot ta sijaj. 
Gre za zgodbo, ki je fragmentarne 
narave - je zgodba tako o posa-
mezniku kot o celotni skupini. V pred-
stavi je na tak ali drugačen način 
vključeno ogromno hoje in premikov. 
Ti predstavljajo prehojeno pot, ki smo 
jo začeli hoditi, skoznjo dozorevali, se 
oblikovali in tudi preoblikovali. 

»Kolikor poznam doga-
janje na področju 

scenske umetnosti, je 
skupina Fourklor ena od 

redkih, ki z istimi člani 
vztraja že 20 let.«

Neven M. Agalma

SPREMEMBE V VODSTVIH 
JAVNIH ZAVODOV

Občinski svet je na redni seji, ki je 
potekala 29. maja, dal soglasje k 
imenovanju Melite Žarn - Tahirovič 
za direktorico Zdravstvenega doma 
Hrastnik. Na javni razpis se je sicer 
prijavilo 7 kandidatov, od katerih jih 
je 6 izpolnjevalo razpisne pogoje. 

Svet zavoda se je na pod-
lagi vlog in razgovorov s 
kandidati odločil za Žarn-
Tahirovičevo, ki je bila zadn-
jih 19 let zaposlena v Zdravst-
venem domu na mestu 
vodje računovodstva, kjer je 

dodobra spoznala delo zdravstven-
ega doma, sistema zdravstva način 
financiranja in organizacijo delovan-
ja zavoda.

Občinski svetniki so soglašali tudi z 

imenovanjem Janija Medveška na 
mesto direktorja Mladinskega cen-
tra Hrastnik. V razpisnem roku sta se 
prijavila dva kandidata. Svet zavoda 
je izbral Medveška, ki izpolnjuje vse 
zahtevane pogoje in ima izkušnje na 
področju dela z mladimi. 

Občinski svet je izdal še pozitivno 
mnenje k ponovnemu imenovanju 
Polone Kovač na delovno mesto 
ravnatelja Glasbene šole Hrastnik.



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 v zadnjem desetletju 
postal prijazen, urejen in čist kraj 
v osrednji Sloveniji. Imamo sodo-
bno urejeno osnovno infrastrukturo, 
dolgoročno zagotovljeno odlagan-
je odpadkov, daljinsko ogrevanje 
naselij, čistilno napravo kanalizaci-
jskega sistema, urejeno zdravstveno 
varstvo, izobraževalno ustanovo, 
kulturne in športne objekte ter vrsto 
drugih izboljšav, ki prispevajo h kako-
vosti življenja v kraju. Iz črne ekološko 
obremenjene doline smo postali ze-
lena dolina z ekološko osveščenimi 
občani. V državi nas poznajo po 
bogato razviti društveni dejavnosti in 
uspehih posameznikov na različnih 
področjih. V letu 2006 smo kot peta 
občina v državi dobili listino Občina 
po meri invalidov, kar dokazuje, da 
smo s svojim delovanjem prispevali 
tudi h kakovostnejšemu življenju in-
validov in njihovih družin. S tem smo 
ustvarili pogoje za njihovo socialno 
vključitev in aktivno udeležbo v 
družbenem življenju občine.

2. Področje: mladi

Za mlade so trenutne razmere v občini 
veliko težje. Težko je najti zaposlitev, 
ker zanje primanjkuje delovnih mest, 
podjetniško okolje pa še ni dobro 
razvito. Vse preveč izobraženih 
išče stanovanje in zaposlitev izven 
domačega kraja. Bojim se, da se 
nastale težave v občini ne bodo tako 
hitro odpravile. Z ustanovitvijo Mla-
dinskega centra Hrastnik se je odprla 

možnost, 
da se v ok-

viru programa lahko mladim izboljša 
njihov položaj v skupnosti. Novi 
prostori omogočajo srečevanje, 
druženje, izobraževanje in izvedbo 
različnih projektov. Večja prednost 
bi morala biti dana različnim oblikam 
prostovoljnega dela, s čimer lahko 
pridobijo prve delovne izkušnje. Zelo 
podpiram idejo, pri kateri bi mladi 
aktivno sodelovali in tako pridobili za 
razvoj občine pomembnem certifi-
kat Mladim prijazna občina.

3. Področje: gospodarstvo

Število gospodarskih subjektov se 
v teh kriznih časih ni tako močno 
zmanjšalo kot v sosednjih občinah. Z 
zapiranjem Rudnika Trbovlje - Hrast-
nik sta se kot nosilca razvoja še bolj 
utrdila Steklarna Hrastnik in Tovarna 
kemičnih izdelkov. Pomembno je, 
da sta podjetji s proizvodnjo in pro-
gramom ohranili delovna mesta, 
ustvarili pogoje za nadaljnji razvoj 
in prepoznavnost na trgu. Največje 
razočaranje je zapiranje RTH, v kate-
rem se je porabilo velike vsote dena-
rja  za prestrukturiranje in ohranitev 
delovnih mest, a jim kljub vsemu ni 
uspelo pripraviti niti enega novega 
programa, v katerem bi lahko za-
poslili tudi mlade. Pustili so nam slabo 
dediščino. Za gospodarski razvoj v 
občini bo potrebno nameniti večjo 
podporo podjetniškim projektom, 
ki prinašajo nova delovna mesta in 
zagotoviti ustrezno urejena zemljišča 
za gospodarske naložbe domačim 
in tujim investitorjem.

4. Področje: primer dobre in slabe 
prakse 

Primer dobre prakse je zadnja 
odločitev občinskega sveta, da se 
sprejme Razvojni program Občine 
Hrastnik do leta 2020. Do sedaj 
takšnega popolnega programa ni-
smo imeli, zato smo se bolj ravnali 
po regionalnem razvojnem pro-
gramu Zasavja. Zaradi medsebo-
jnega usklajevanja so večkrat nast-
ale težave z izgubo dragocenega 
časa. Sedaj imamo program, imamo 
priložnost, da spodbudimo lokal-
no in regionalno okolje v skupno 
učinkovito prestrukturiranje občine. 
Potreben bo usklajen in odgovoren 
pristop, na podlagi katerega nam 
bo uspeh zagotovljen.

Menim, da bi bilo potrebno za mlade 
družine z otroki zgraditi več otroških 
igrišč. Primerno urejeno igrišče in 
prostor okrog njega lahko postane 
prijetno zbirališče za sprostitev otrok, 
njihovih staršev in starejših občanov. 

Uresničimo jim željo.

Marjan
Dolanc

datum rojstva: 
29. 9. 1946

stranka/lista: 
LDS

mandat: 
5. mandat

SPREMEMBE CEN KOMUNALNIH 
STORITEV

S 1. junijem se v Občini Hrastnik upo-
rabljajo nove cene komunalnih sto-
ritev, ki so posledica nove državne 
uredbe o metodologiji za oblikovan-
je cen na tem področju. Največ 
sprememb je pri zaračunavanju 
omrežnine na področju oskrbe s 
pitno vodo ter čiščenja komunalne 
odpadne vode. Spremenjen sistem 
zaračunavanja med vse uporabnike 
bolj pravično razporeja stroške upo-
rabe javne infrastrukture in izenačuje 

stroške omrežnine 
za lastnike hiš in 
lastnike stanovanj 
v blokih. Ker se 
na občini za-
vedajo težkih so-
cialnih razmer, je 
občinski svet na majski seji sklenil, 
da bo zaradi bolj postopnega pre-
hoda na nov sistem zaračunavanja 
občina komunalne storitve sub-
vencionirala tudi do 80 odstotkov. 

Skupni znesek na položnici za komu-
nalne storitve bo tako pri nekaterih 
občanih celo nižji od sedanjega, 
spet drugi pa bodo za komunalo 
morali plačati nekaj evrov več. 

Preverili smo, kaj pravzaprav 
plačujemo in kakšne spremembe 
prinaša nova uredba za posa-
mezne uporabnike komunalnih sto-
ritev. Pri zaračunavanju omrežnine 
na področju oskrbe s pitno vodo 
ter čiščenja komunalne odpadne 
vode je doslej veljalo, da so imeli 
večstanovanjski objekti vodomer 
oziroma števec večjega premera, 
strošek pa se je potem porazdelil na 
posamezna stanovanja. Po novem 
pa se bo za vsako stanovanje 
obračunala omrežnina za osnovni 
vodomer (DN20), kot je to v indivi-
dualnih hišah. To pomeni, da se bo 
strošek omrežnine najbolj povečal tis-
tim, ki živijo v blokih z velikim številom 
stanovanj. Tistim, ki živijo v stavbah 
z malo stanovanji ali v hišah, pa se 
bo ta strošek zmanjšal, saj se bo 
cena za osnovni vodomer znižala. 
Dobra novica je tudi, da menjave 
vodomera oziroma števca na vsakih 
pet let ne bo treba več plačati, saj 
je ta strošek že vključen v omrežnino. 

Po novem se uporabnikom javne 
kanalizacije obračunava tudi odva-
janje komunalne odpadne vode. Po 

kolektorskem sistemu se odpadna 
voda odvaja neposredno na čistilno 
napravo, ki sicer obratuje že tri leta, 
vendar se dosedaj zaradi uredb o 
zamrznitvi cen komunalnih storitev ni 
zaračunavala. Ker se infrastruktura 
še ne uporablja s polnimi zmogljivo-
stmi, cena omrežnine upošteva de-
jansko izkoriščenost 60 %. 

Nova uredba je za uporabnike 
nepretočnih greznic, obstoječih 
greznic in malih komunalnih čistilnih 
naprav (MKČN) uvedla sistem 
zaračunavanja enotne cene 
mesečno glede na porabo pitne 
vode. Doslej so uporabniki plačevali 
neposredno ob izvedeni storitvi 
glede na počrpano količino mate-
riala iz greznic. Za uporabnike MKČN 
in obstoječih greznic se strošek 
večinoma znižuje, za gospodinjstva 
z večjim številom uporabnikov pa 
nekoliko povečuje na račun večje 
porabe vode. Do razlike v končnih 
stroških med uporabniki prihaja tudi 
zaradi različnega stroška okoljske 
dajatve. Uporabniki nepretočne 
greznice, MKČN in javne kanalizaci-
je plačujejo le 10 odstotkov takse, 

medtem ko uporabniki obstoječih 
greznic plačujejo polno takso. Od-
padna voda namreč pri njih ne pride 
do čistilne naprave in tako bolj obre-
menjujejo okolje.

Cene zbiranja in odlaganja odpad-
kov so oblikovane glede na kilogram. 
Posamezna gospodinjstva plačujejo 
zbiranje in odvoz glede na število 
oseb v gospodinjstvu. Cena odlag-
anja ostankov predelave ali odstran-
jevanja komunalnih odpadkov os-
taja nespremenjena in se je v skladu 
z uredbo zgolj preoblikovala, novost 
pa je pričetek zaračunavanja sto-
ritev zbiranja in odvoza bioloških od-
padkov. Ta storitev se je na območju 
Občine Hrastnik izvajala sicer že od 
leta 2001, vendar se uporabnikom 
ni zaračunavala, saj ločena cena 
ni bila oblikovana. Stroški se na ta 
račun za uporabnike storitev zbi-
ranja in odvoza bioloških odpadkov 
povečujejo za dobrih 11 odstotkov, 
za ostale pa se zaradi spremembe 
načina zaračunavanja zmanjšujejo 
za skoraj 9 odstotkov. 

Občinski svetniki so soglašali tudi z 
imenovanjem Janija Medveška na 
mesto direktorja Mladinskega cen-
tra Hrastnik. V razpisnem roku sta se 
prijavila dva kandidata. Svet zavoda 
je izbral Medveška, ki izpolnjuje vse 
zahtevane pogoje in ima izkušnje na 
področju dela z mladimi. 

Občinski svet je izdal še pozitivno 
mnenje k ponovnemu imenovanju 

OBNOVA OBČINSKIH cEST
Po številnih odsekih krajevnih 
cest v občini potekajo ob-
novitvena dela. Odločitev o 
tem, kateri odseki se bodo 
obnavljali, so sprejeli sveti kra-
jevnih skupnosti ob oblikovanju 
proračuna za leto 2014. 

Na Kalu tako poteka asfalti-
ranje ceste od spomenika do 
Borovšaka, v krajevni skupnosti 
Turje se posodabljata nekate-

gorizirani cestni odsek Verko in 
odsek Orožen—Peklar. Izvedla 
se je tudi dodatna osvetlitev 
športnega igrišča. V krajevni 
skupnosti Podkraj se izvaja III. 
faza posodobitve cestnega 
odseka Stanko Kreže—Marko 
Kreže. V KS Rudnik pa so se 
odločili za posodobitev neka-
tegoriziranega cestnega odse-
ka Veličkova cesta 14—16.
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JAVNA BLAGAJNA
V teh dneh odpira svoja vrata javna 
blagajna Občine Hrastnik, na kate-
ri boste lahko plačevali položnice 
na enem mestu in kar je ključno – 
brez provizij. Blagajna se nahaja v 
avli občinske stavbe in bo zaenkrat 
odprta vsak ponedeljek od 8. do 11. 
ure in vsako sredo od 12. do 16. ure.
Na javni blagajni lahko položnice 
plačujejo samo fizične osebe, in sicer 
z gotovino. Plačali boste lahko tiste 
položnice, ki jih izdajajo prejemniki, 

s katerimi je občina uspela skleniti 
posebno pogodbo: OŠNHR Hrast-
nik, Vrtec Hrastnik, Knjižnica Antona 
Sovreta, KRC, Glasbena šola Hrast-
nik, Dom starejših Hrastnik, Komu-
nalno stanovanjsko podjetje, Mestni 
plinovodi Koper, Elstik, Elektro Celje 

Energija ter položnice, ki jih fizičnim 
osebam izstavlja Občina Hrastnik 
(kupnine,  najemnine garaž …).

Preostalih položnic zaenkrat ni 
mogoče plačevati na javni blagajni. 
Zaradi enotno urejenega sistema v 
Sloveniji na tem mestu prav tako ni 
možno plačevati davčnih obveznos-
ti.



KULTURA

Letni koncert ŽPZ Svoboda Dol Članice ŽPZ Svoboda 
Dol so 9. maja v dvora-
ni delavskega doma v 
Hrastniku priredile letni 
koncert, ki je zelo navdušil 
maloštevilne obiskov-
alce. »Zvezde so bili pred-
vsem naši otroci iz vrtca, 
vključeni v zborček, ki 
deluje v okviru interesnih 
dejavnosti že vrsto let,« 
je povedala Maja Petan, 
ki vodi Mravljice skupaj s 
kolegico Tatjano Gorenc. 
»Posebno ganljivo so za-
peli pesem Tri planike, ki 
smo se ji pridružile pevke 
v drugi kitici – brez skupne 
vaje oziroma generalke. 
Obiskovalci v dvorani so 
bili navdušeni.« Maja Pet-
an je koncert tudi vodila.

Poleg pevcev 
hrastniškega vrtca je 
navdušil še drugi gost 
– harmonikar Žiga Drak-
sler, ki je zaigral tri pesmi. 
Prav tako gre pohvala 
članicam MPZ z Dola, ki 
so svoj program pretežno 
ljudskih pesmi odpele 
kakovostno in s srcem. 
Zborovodkinja Simona 
Weber - Goljuf je vesela, 
da so se zboru priključile 
nove članice, kar za-
gotavlja, da bodo še v 
bodoče razveseljevale 
ljubitelje zborovskega 
petja.
             
         

Letos se je Knjižnica Antona Sovreta priključila pro-
jektu BIBLOS, spletnemu servisu za izposojo ali nakup 
elektronskih knjig nekaterih slovenskih založb. Ker 
želi naša knjižnica svojim uporabnikom nuditi storitve, 
ki so v koraku s časom, se knjižničarji trudijo svojim 
članom približati prebiranje e-knjige prek pametnih 
napravic.

Z dotikom do knjige tudi v Knjižnici 
Antona Sovreta

E-knjige so namenjene tako odraslim 
kot otrokom. Izbirate lahko med le-
poslovjem z raznoliko žanrsko literatu-
ro, na voljo pa je tudi izbor strokovnih 
priročnikov. Za izposojo e-knjige 
potrebujete številko članske izka-
znice, geslo za servis Moja knjižnica 
na COBISS  in ustvarjen Adobe ID 
račun. Naenkrat si lahko privoščite 
največ štiri virtualne knjige hkrati. Po 
14 dneh izposojenega gradiva na 
vaši napravi ne boste mogli več pre-
birati e-knjige, saj se bo prenesena 
datoteka po pretečenem času za-
klenila. Ker podaljševanje gradiva v 
navedenem portalu ni možno, si lah-
ko e-knjigo ponovno naložite, če je 
ta na voljo.

Uporabnikom naše knjižnice že dlje 
časa ponujajo zbirko elektronskih 
knjig EBSCO eBook Public Library 
Subscription Collection prek por-
tala EBSCO host, BIBLOS pa je prvi 
primer, ki ponuja knjige v slovenščini. 
Portal nudi izposojo ali nakup knjige 
različnih založb, kot so: Študentska 
založba, Karantanija, Didakta. 
Založba Mladinska knjiga in Založba 
Učila tokrat pri portalu še ne sode-
lujeta. Na portalu BIBLOS lahko 
zaenkrat dostopate do več kot 200 
naslovov elektronskih knjig, zbirka 
pa se bo še povečevala. Direktorica 
knjižnice mag. Mateja Planko upa, 
da bo Ministrstvo za kulturo, ki del-
no sofinancira nakup knjižničnega 
gradiva, zagotovilo tudi del sredstev 

za nakup elektronskih knjig, saj bo 
to sicer za manjše splošne knjižnice 
precejšen finančni zalogaj.

Osebni računalnik ni edina napra-
va, prek katere lahko dostopate 
do elektronske knjige, pač pa tudi 
mobilne naprave iPhone in mobilne 
naprave, ki jih poganja Android. 
Poleg pametnih telefonov lahko 
do najsodobnejšega načina pre-
biranja e-knjig dostopate tudi prek 
tabličnih računalnikov. Za uspešno 
medmrežno vzpostavitev s portalom 
si boste morali na osebni računalnik 
naložiti program Adobe digital edi-
tion, za mobilnike in tablice pa si 
boste morali na napravo prenesti 
aplikacijo BIBLOS. Androidom je na 
voljo prek aplikacije Google Play, 
napravam iOs pa prek spletne ap-
likacije Apple Store oz. iTunes. 

Najprimernejša naprava za prebi-
ranje virtualnih knjig pa je bralnik s 
tehnologijo elektronskega papirja. 
E-papir je zaslon, ki je tanjši od ene-
ga milimetra in ima podobne last-
nosti kot navaden papir. Uporablja 
zgolj odbito svetlobo in sam ne sveti 
tako kot sedanji zasloni. Za razliko 
od navadnega papirja je mogoče 
vsebino na e-papirju popolnoma iz-
brisati in ponovno naložiti novo vse-
bino. To pomeni, da si je mogoče 
celotne vsebine revij, knjig in ostalih 
tiskanih dokumentov ogledati na 
enem samem listu elektronskega pa-

pirja. Bralniki z zaslonom iz e-papirja 
so nadvse tanki in za svoje delovanje 
potrebujejo zelo malo električne e-
nergije1. 

Na vprašanje, kako se uporabniki 
odzivajo na branje e-knjig, je Mate-
ja Planko odgovorila: »Elektronske 
knjige si s težavo utirajo pot do bral-
cev. Prav tako je tudi v naši knjižnici. 
Veliko je knjižnih moljev, ki so očarani 
z duhom knjižnega papirja in seveda 
zgroženi nad vdorom brezdušne e-
lektronske tehnologije v poduhovljen 
svet tiskane knjige.« Prepričana pa 
je, da je prihodnost e-knjige neko-
liko svetlejša pri uporabnikih mlajših 
generacij: »Naši otroci že od malih 
nog rastejo skupaj z računalnikom in 
branje z zaslonov jim ni prav nič ne-
navadno. Po raziskavi RIS je najvišji 
delež uporabnikov medmrežja (90 
%) v starostni skupini od 12 do 14 let. 
V desetih letih se lahko knjižni molji 
preobrazijo v spletne metulje. In prav 
ta generacija spletnih metuljev lahko 
dodobra spremeni način poslovanja 
današnjih knjižnic in založb.«
___________________________________

1VODEP, Mateja: Od knjižnih moljev do 
knjižnih metuljev: elektronska knjiga, elek-
tronsko črnilo in nove razsežnosti branja v 
digitalnem okolju. Magistrsko delo/Mate-
ja Planko. Ljubljana, 2008.

Tadej Kralj

  Fanči Moljk
Foto: ŽPZ

1. Področje: kakovost bivanja

Življenje v Hrastniku je dokaj dobro, 
področje na Dolu pa je zelo težavno. 
Tu se v zadnjem času niso zgodile 
nobene bistvene spremembe, ki bi 
izboljšale kakovost življenja. Bile so 
spremembe na področju urejanja 
okolja; uredila se je kanalizacija, 
izboljšala se je oskrba s pitno vodo. 
Pred leti smo dobili novo športno 
dvorano. To pa je tudi vse. Zaprli so 
nam banko, imamo zgolj en banko-
mat, ki je večkrat v okvari ali pa je 
prazen. Pošta ima deljen delovni čas. 
Ambulanta dela le tri dni na teden 
zaradi dopustov, bolezni ali drugih 
razlogov, največkrat pa le-teh sploh 
ni. Okolica se ne spreminja, veliko je 
zapuščenih hiš. Veliko težavo pred-
stavlja tovorni promet skozi Dol. Zara-
di srečevanja tovornjakov na preozki 
cesti so uničeni vsi pločniki. Podira se 
obcestna škarpa pri pokopališču in 
na to sem tudi opozoril ter prosil za 
pomoč oba hrastniška poslanca, saj 
gre za državno cesto, občina pa za 
to naj ne bi imela pristojnosti. Učinka 
ni bilo. Šola je stara že devetdeset 
let – njena podoba je klavrna, kinod-
vorana pa dobesedno propada. Na 
vse to sem večkrat opozarjal, a brez 
uspeha. Veliko sem dal predlogov in 
pobud, veliko se je obljubljalo, a od 
tega ni bilo uresničeno prav ničesar. 

2. Področje: mladi

Občina bi morala za mlade narediti 
več. Tako za njihovo zaposlovanje, 
kot za uresničenje njihovih idej. 
Čeprav se podoba občine izboljšuje, 
mladi odhajajo. Kaj bi morali storiti, 
pa v tem trenutku ne znam odgo-
voriti. Prepričan sem, da bi se ideje 
našle. Trenutno stanje je porazno, še 

zlas-
ti pri 

n u d e n -
ju prostih 

delovnih mest. Imamo Mladin-
ski center Hrastnik, ki je omogočil 
druženje in povezovanje mladih. Je 
prostor, v katerem  se rojevajo nove 
ideje in njihova izvedba. Zelo me skr-
bi stanje čez nekaj let, če se bo trend 
odhajanja iz občine nadaljeval. Kaj 
bo takrat z občino in kje bo dobila 
sredstva za delovanje?

3. Področje: gospodarstvo

Gospodarski problemi so se začeli 
pred dvajsetimi leti, ko so se na 
ravni države sprejele prve smernice 
za zapiranje RTH in TET. Vse skupaj 
se je začelo z ostrim padcem ter 
zmanjševanjem delovnih mest, nova 
pa se ne odpirajo niti danes. Tovarne, 
ki še obstajajo, pa stagnirajo. Spom-
injam se, koliko ljudi je bilo včasih za-
poslenih v RTH in v Steklarni Hrastnik. 
Danes je RTH v zapiranju, steklarna, 

ki je v svojih najboljših časih imela za-
poslenih 1800 ljudi, jih ima danes le 
še okrog 600. Svoja vrata je zaprl še 
Sijaj. Država namenja veliko sredstev 
za socialno ravnovesje, namesto da 
bi jih namenila za odpiranje novih 
delovnih mest – s tem pridobimo 
več. Potrebujemo delovna mesta in 
boljše plače ter pritegniti investitorje. 
Zakaj v Hrastniku ne damo prednosti 
domačim podjetjem? Zakaj najema-
mo zunanje izvajalce in s tem pusti-
mo, da denar odteka ven? 

4. Področje: primer dobre in slabe 
prakse 

Nekatere stvari v Hrastniku se kar 
dogajajo, sploh na Logu. Kljub vse-
mu bi bilo potrebno narediti več, 
privabiti ljudi, da bi s srcem, dušo in 
telesom živeli z okoljem.  

Občina bi morala bolj pogumno in-
vestirati in predvsem pridobiti nove 
investitorje. Če ni denarja za nova 
delovna mesta, za nove gradnje, 
se pa zadolžimo. Naša občina je 
najmanj kreditno zadolžena med 
občinami. Bojimo se zadolžitev, kar 
je po eni strani logično, da mlajšim 
generacijam ne naprtimo dolgov, a 
po drugi strani potrebujemo sredstva 
za nove projekte. 

Mihael 
Javoršek

datum rojstva: 
28. 4. 1940

stranka/lista: 
DESUS

mandat: 
1. mandat

Rubrika je s to številko zaključena. K sodelovanju je bilo povabljenih vseh dvajset 
občinskih svetnikov. Svojih odgovorov niso posredovali le trije svetniki.

Mateja Jecl

POGLEDI
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Svetlobna gverila prižgala 
letošnji festival Rdeči revirji

V Hrastniku je konec maja potekal že 12. 
festival Rdeči revirji, drugo leto zaporedoma 
pa je s svojim dogajanjem popestril celotno 
Zasavje. 

Hrastnik je med 22. in 25. majem 
še enkrat več preplavilo bogato 
kulturno dogajanje zaključek festi-
vala pa je potekal 31. maja v Za-
gorju. Hrastničani smo lahko uživali 
v gledaliških, plesnih ter lutkovnih 
predstavah, filmih, koncertih in insta-
lacijah. Program je s predstavo Perk-
mandelc sooblikoval tudi dramski 
krožek OŠ narodnega heroja Rajka, 
tako otroci kot odrasli, željni znanj s 
področja plesa in kulture, pa so se 
lahko udeležili plesnih ter gledaliških 
delavnic. Soorganizator letošnjega 
festivala v Hrastniku je Mladinski cen-
ter Hrastnik, kot partner pa je sode-
loval tudi Kulturno rekreacijski center 
Hrastnik. 

Takoj po uradni otvoritvi festivala v 
Hrastniku je navdušeno občinstvo z 
velikim aplavzom nagradilo plesno – 
gledališko predstavo Sijaj, kjer kot av-

tor in režiser nastopa umetniški vodja 
festivala, Branko Potočan. Zanimi-
vost letošnjega festivala so bili Lirični 
utrinki v produkciji Zavoda Bunker iz 
Ljubljane in tako so v soboto obis-
kovalce tržnice, trgovskega centra 
ter okolice Delavskega doma Hrast-
nik presenetile znane operne arije, 
ki so prihajale iz ust opernih pevcev, 
preoblečenih v branjevko, smetarja, 
natakarico ter kolesarja, med kateri-
mi sta bila tudi širši javnosti poznana 
Irena Yebuah Tiran ter Diego Bar-
rios Ross. Pestro sobotno dogajanje 
je popestrila tudi premiera mario-
netne lutkovne predstave za otroke 
in odrasle, Mizica pogrni se, ki jo je 

pripravilo Društvo 
m a r i o n e t n o 
gledališče Jurček 
iz Hrastnika. 

Letošnji festi-
val je poleg 
u m e t n i š k e g a 
dogajanja po-
nudil tudi ambien-
talno popestritev, 
saj je že prvi dan 
dogajanja v Hrast-
niku zasvetila Svet-
lobna gverila, ki se 
je naselila v parkih, 
z a p u š č e n i h 
izložbah, oknih ali 
pa zasedla pros-
tor na ulici. Svoj pečat k projektu 
Svetlobne gverile smo dodali tudi 
Hrastničani, saj je nekaj dni pred 
začetkom festivala v Mladinskem 

centru Hrastnik pod vodst-
vom Tilna Sepiča poteka-
la delavnica Oblaki kjer 
so udeleženci izdelovali 
svetlobne objekte, ki po 
videzu spominjajo na pu-
haste oblake. Igro svet-
lobe smo Hrastničani la-
hko občudovali do 31. 
maja 2014, oblaki pa 
bodo ponovno na ogled 
septembra v Ljubljani, kjer 
je Svetlobna gverila že 
dosegla status tradicio-
nalne prireditve. Branko 
Potočan, umetniški vodja 
festivala Rdeči Revirji, 
svojo odločitev, da pro-
jekt pripelje tudi na ulice 
Hrastnika, utemeljuje z 
besedami: ''Svetlobna 
gverila je 
posledi-

ca sodelovanja s 
Strip Corjem, ki je 
nosilec tega pro-
jekta. Kljub temu, 
da nam je ta velik 
projekt vzel veliko 
časa in energije, 
se je splačalo, ker 
smo tako na festival 
vključili tudi okoljski 
vpliv. Pomembno 
je, da mesto zaživi, 
poleg tega naredi 
krasen ambient, ki 
pritegne marsikat-
eri pogled ter po-
maga pri napovedi 

festivala.'' 

Pravo nasprotje modernim svetlob-
nim objektom na ulicah Hrastnika 
pa smo lahko doživeli udeleženci 
Perkmandeljčevega pohoda. 
Oblečeni v rudarska oblačila ter op-
remljeni s svetilkami, čelado in samo-
varovalnim kompletom smo hodili 
po rovih Rudnika Trbovlje – Hrastnik, 
živahna in izredno zanimiva razlaga 
ter vožnja s čisto pravim rudniškim 
vlakcem pa je popestrila doživetje 
pristnega rudnika. ''Pohod v rudnik je 
bila zame odlična priložnost, da sem 
bolje spoznal rudarsko dediščino 
Hrastnika. Dejstvo, da rudnik še ni bil 
spremenjen v muzej in predstavlja 
neokrnjen primer razmer pod zem-
ljo, je velik potencial ter odskočna 
deska v razvoju hrastniškega turizma, 
'' pravi Miha Lavrinec, eden izmed 
udeležencev pohoda. Na možnost 
široke uporabe rudniških prostorov 
je nakazal tudi nastop noise/drone 
projekta Cadlag v vašhavi Rud-

Tudi letos so si lahko obiskovalci festivala ogledali predstavo 
pod taktirko Toneta Partljiča. Igralci Kulturnega društva 
Pekre - Limbuš so uprizorili komedijo ‘Da te kap’ (Foto: Branko 
Klančar)

Ventilator, performans v koreografiji Branka Potočana, ki združuje 
živo glasbo, gib na tkanini in video (Foto: Branko Klančar)

Predstava Rdeči Cabaret je navdušila obiskovalce Mladinskega 
centra Hrastnik, malokdo pa ve, da je gospodično z rdečim nos-
kom upodobila znana slovenska klovnesa Eva Škofič Maurer, hči 
pesnice Neže Maurer. 

KULTURA

nika Hrastnik. Član projekta Cadlag 
Neven M. Agalma nastop v vašhavi 
opisuje, kot  "priložnost, ki ambien-
tu vdahne novo življenje, poveže 
preteklost s prihodnostjo, moderna 
umetnost, ki ne posega v arhitekturo 
prostora pa doda novo dimenzijo ter 
potencial. ''

Festival se je tradicionalno zaključil 
v nedeljo s krumpantočem, ki ga je 
pripravilo Turistično društvo Hrastnik. 
Preden smo se razvajali z domačo 
kulinariko, pa nas je festivalsko doga-
janje zaneslo na črno celino. Člani 
KUD-a Baobab so nam s petjem, ple-
som ter živo glasbo pričarali ritme in 
vzdušje Afrike. Energičen ter nadvse 
zanimiv nastop je navdušil številčno 
publiko, kar je zagotovo dobra na-
poved tudi za prihodnji festival Rdeči 

revirji.  

Letošnji je ponudil kar 
nekaj novosti, med njimi 
zagotovo najbolj izstopa 
predfestivalsko dogajan-
je, ki je poleg umetniške 
delavnice fizičnega 
gledališča za otroke ter 
delavnice Svetlobne 
gverile, postreglo tudi 
z Eko akcijo ''Zeleno 
bombardiranje'', ki je 
z zelenimi bombami 
ozelenila zapuščene 
površine med Trbovljami 
in Hrastnikom. Načrtov 
za prihodnost ter idej za 
širjenje festivala na novo 
raven ne manjka, umetniški vodja 
Branko Potočan in idejni vodja Mo-

jca Ulaga pa 
se strinjata, 
da je tre-
ba publiko 
pritegniti že 
vsaj mesec 
dni pred fes-
tivalom ter v 
zraku ustva-
riti napetost 

prihajajočega dogodka. "Vesela 
sva, da sva letos uspela pridobiti 
nove sodelavce ter prostovoljce in v 
tej smeri želiva nadaljevati tudi v pri-
hodnje.''

Lucija Štaut

Skejtaj s srcem

V soboto, 24. maja 2014, 
je v okviru Redečih re-
virjev potekala dobro-
delna akcija Skejtaj s 
srcem. Priznani slovenski 
rolkar Tomaž Praunseis se 
je z rolko tokrat odpravil 
po Zasavju. Iz Zagorja se 
je popeljal do Hrastnika, 
kamor je prispel ob 14.00, 
nato pa odrolkal še v 
Trbovlje. Skupaj z vse-
mi, ki so se mu pridružili 
ob poti, je zbiral denar 
za otroke, ki jim starši 
ne morejo omogočiti 
počitnic na morju. 
Čeprav je Tomaž vse tri 
občine obiskal v enem 
dnevu, pa lahko s prisp-
evkom, ki bo kril stroške 
letovanja za otroke, po-

magate vse do 15. junija. 
Pomagate tako, da svoj 
prispevek nakažete na 
račun Zavoda Vitkar, 
organizatorja festivala 
Rdeči revirji, ki je ponudil 
možnost, da se sredstva 
za otroke zbirajo na nji-
hovem računu. Zbrana 
sredstva bodo predana 
zasavskim društvom pri-
jateljev mladine.

Hvala ker s svojim pri-
spevkom pomagate 
otrokom, da bodo z 
vašo pomočjo preživeli 
poletje na morju.

Sredstva lahko 
nakažete na:

VITKAR zavod,
Metelkova 6
1000 Ljubljana

TRR: SI56 0204 5001 7235 
248

koda namena: CHAR 

namen nakazila: 
DONAcIJA SK8aj s srcem

Prvič je na festivalu potekal tudi Zajtrk z zasavskimi društvi, kjer so člani 
živahno razpravljali o povezovanju, sodelovanju ter doseganju ciljne 
publike. 

Skupinska fotografija pred odhodom v Rudnik Trbovlje - Hrastnik 
(Foto: Darko Planinc)
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Linhartovo srečanje Linhartovo srečanje je festival lju-
biteljskih gledaliških skupin, ki jih 
organizira JSKD. Namen festivala 
je prikazati in nadgraditi najbolj 
kakovostne gledališke predstave 
in s tem spodbuditi razvoj in kako-
vost ljubiteljske gledališke produk-
cije. Srečanje v Hrastniku sta orga-
nizirala JSKD – območna izpostava 
Trbovlje in Zveza kulturnih društev 
Hrastnik.

Posamezne predstave se je 
udeležilo od 50 do 60 obiskovalcev, 
vstop pa je bil prost za vsakogar, 
ki se je želel sprostiti ob gledanju 
odlično odigranih komedij. Strokov-
no je predstave spremljal drama-
turg in režiser, Marko Bratuš, ki jih bo 
ustrezno ocenil in najboljše pred-

lagal za uprizoritev na državnem 
festivalu. Ena izmed boljših komedij 
je bila predstava Anže an Micka 
Simona Goričana. Gorenjska igra 
prikazuje trdo kmečko življenje, a 
v ospredju sta radost in smisel za 
humor, ki premostita še tako resne 
življenjske okoliščine. Igro je režiral 
režiser Brane Kraljevič. Linhartovo 
srečanje se je zaključilo s podelit-
vijo štirih igralskih priznanj.

V Hrastniku se ljudje množično 
udeležujejo gledaliških predstav, 
KRC Hrastnik pa jim vsako leto pri-
pravi zanimiv abonmajski paket s 
kakovostnimi dramskimi igrami.

   Tadej Kralj

V Hrastniku smo lahko 31. maja in 
1. junija spremljali najboljše pred-
stave ljubiteljskih gledališč zadnje 
sezone. V Delavskem domu so bile 
na ogled dramske igre v okviru 53. 
Linhartovega srečanja gledaliških 
skupin osrednje Slovenije. Ljubitelji 
gledališča so si lahko ogledali pet 
najboljših predstav, ki jih je izmed 
26 prijavljenih izbral strokovni 
sodelavec Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti (JSKD), filmski 
in gledališki igralec gašper Jarni. 

POLETNA OSVEŽITEV!

POLETNA OSVEŽITEV!

ZABAVAJTE SE Z NAMI!

ZABAVAJTE SE Z NAMI!

Hotel AquaRoma, Toplice 2, 3272 Rimske Toplice
www.aquaroma.si
03/57-36-850

AGM Nemec d.o.o.

POMOČ ZA BOSNO IN SRBIJO TUDI IZ HRASTNIKA

Na pomoč žrtvam katastrofal-
nih poplav v Srbiji in BIH se je tudi v 
Hrastniku odzvalo ogromno posa-
meznikov in organizacij. Nujne 
potrebščine so zbirali gasilci, društva, 

podjetja in posamezniki ... Srbsko 
kulturno društvo Sava iz Hrastnika 
in Mrest Zasavje sta nujna sredstva 
zbirala v Partizanu, še vedno pa la-
hko pomoč dostavite območni enoti 

Rdečega križa Hrastnik.

Za prevoz potrebščin v Bosno in Sr-
bijo je bil organiziran skupni prevoz. 
V zbirni center RK v Ljubljano so 
tako odpeljali izdelke tudi iz Tovarne 
kemičnih izdelkov in Steklarne Hrast-
nik. TKI je približno polovico čistil in 
razkužil, ki so jih odpeljali danes, po-
darila sama, polovico pa je donirala 
Občina Hrastnik. Iz Steklarne pa so 
odpeljali tako donacijo podjetja 
kot tudi tisto, kar so zbrali zaposleni. 
Za velikodušno pomoč so se na 
Rdečem križu zahvalili tudi podjetju 
AGM Nemec.

    JM
        Foto: RK Hrastnik

50 LET ZAKONCEV BOBEKOlga in Franci Bobek živita 
na Partizanski cesti 46, kar 
so včasih imenovali Novi 
Dol, Gmajna pa tudi Tek-
sas. Letos praznujeta pet-
deset let od takrat, ko sta 
se 24. marca 1964. leta 
poročila.

Olga se je rodila v rudar-
ski družini 6. julija 1940, v 
takratni Gmajni, očetu Pol-
detu in materi Zofki Žibert. 
Imela je še brata Jožeta in 
sestro Mileno. V mladosti je 
obiskovala v Hrastniku gos-
podinjsko šolo, pozneje pa 
se je zaposlila v steklarni, 
kjer je delala vse do upo-
kojitve leta 1990.

Franci se je rodil 30. no-
vembra 1938, v Košnici 
pri Slivnici, v Hrastnik pa 

ga je zanesla želja po za-
poslitvi. Najprej jo je dobil 
v takratnem KOP-u, upo-
kojitev pa je dočakal pri 
Rudniku Trbovlje  -Hrastnik. 
Tako lahko rečemo, da je 
Olgo in Francija povezala 
hrastniška industrija.

V zakonu sta se jima ro-
dili hčerka Kati in Anita, ki 
sta jima polepšali skupno 
življenje. Tako sta zlato po-
roko praznovala že v krogu 
vnukov in pravnukov, ki 
ju prav tak osrečujejo. 
Seveda so se praznovanju 
pridružili še sorodniki in pri-
jatelji, ki so jima nazdravili, 
se poveselili in zaželeli še 
vrsto zdravih let v krogu 
svoje družine.
                    
              Fanči Moljk

RAZSTAVA OB 30-LETNICI AKCIJE 
MLADI GASILEC NA OŠ NHR HRASTNIK

Na Osnovni šoli narodnega 
heroja Rajka Hrastnik že trideset 
let deluje obšolska dejavnost 
DMG (Društvo Mladi gasilec), 
pred petimi leti pa se je njena 
aktivnost razširila tudi na Dol.
Ob letošnjem visokem jubileju 
sta prva in sedanja mentorica DMG, 
Januška Grčar – ki je ob pomoči gasil-
cev društvo vodila skoraj v celotnem 
30-letnem obdobju njegovega ob-
stoja – in Anja Kačič, na Podružnični 
šoli Log pripravili razstavo osvojenih 
medalj, diplom, pohval, pokalov in 
fotografij. Vsa ta leta so se ekipe mla-
dih gasilcev udeleževale državnih 

srečanj, na katerih so dosegale lepe 
rezultate – leta 2012 sta tako ekipa 
mlajših kot starejših gasilcev osvojili 
naslov državnega prvaka.

Že sedem let vsako pomlad v enem 
od zasavskih mest organizirajo regij-
sko srečanje DMG. Letošnje je bilo v 
Zagorju, na njem pa je sodelovalo 
pet ekip iz Občine Hrastnik. Mlajši 

gasilci so zasedli prvo, drugo in 
četrto mesto, starejši pa prvi dve – 
zmagala je ekipa Podružnične šole 
Dol pri Hrastniku. Obe prvi ekipi sta 
se uvrstili na državno srečanje, ki bo 
septembra v Vojniku.

     Jan Simončič, 8. a

NOVICE
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OTROCI ZNOVA ZDRAVO 
ZAJTRKOVALI 

Na pobudo župana Mi-
rana Jeriča sta osnovna 
šola in vrtec konec aprila 
in v začetku maja v tem 
šolskem letu že drugič 
izpeljala projekt Tradi-
cionalni slovenski zajtrk. 
Gre sicer za vsesloven-
ski projekt, ki se izvaja v 
novembru z namenom, 
da bi izboljšali zavedan-
je o namenu in razlogih 
za lokalno samooskrbo, 
domačo pridelavo in pre-
delavo. Občina Hrastnik 
je zagotovila sredstva, da 
so akcijo, ki spodbuja tudi 
aktivnosti zagotavljanja 

hrane, pridelane v lokal-
nem okolju, hrastniški in 
dolski šolarji ponovili.
Učitelji in vzgojitelji so 
spomnili učence, da 
naj vsak dan v svoj jedil-
nik vključijo tudi zajtrk 
in s tem izboljšajo pre-
hranske navade, svoje 
počutje in zdravje. Župan 
pa je še dodal, da so 
otroci pomembni pro-
motorji lokalno pride-
lane hrane in zdravega 
okolja, ki poskrbijo tudi za 
osveščanje staršev in os-
tale javnosti.
              JM

PRVOMAJSKI PRAZNIKI V 
HRASTNIŠKI OBČINI

Prvomajski prazniki  so mimo in kljub 
deževnim dnem so se večini prilegli. 
Vedno se začnejo s postavljanjem 
mlaja, kurjenjem kresov, z budni-
cami naslednje jutro in s hojo v hribe 
ali z domačim piknikom. Čeprav je 

bil obisk bližnjih 
hribov manj 
množičen kot 
pretekla leta, pa 
se je zbralo letos 
na Kalu, v Gorah 
in na Kopitniku 

lepo število občanov.

Največji kres so imeli spet v Prapret-
nem, kjer je igrala Rudarska godba, 
potem pa so zabavali krajane člani 

ansambla Toplar.  Mlaje so postavili 
tudi v drugih KS: na Dolu, na Mar-
nem, v Turju ..., kresov pa ni bilo pov-
sod. Še največ je bilo manjših, indi-
vidualnih ognjev, kjer so se ob kakšni 
domačiji zbrali sorodniki in sosedje. 
Prvomajsko jutro je spet razveselilo 
krajane ob budnici Rudarske godbe 
na pihala in atraktivne vožnje za-
savskih motoristov.

    Fanči Moljk

BLAGOSLOV MOTORJEV 
IN MOTORISTOV

2. maja so na Dolu pri Hrast-
niku blagoslovili slovenske 
motoriste in motorje. Pred 
športno dvorano Dolanka 
se jih je zbralo okoli 250 iz 
cele Slovenije. Blagoslov je 
tudi tokrat, že štirinajstič po 
vrsti, opravil župnik Franc 
Ornik iz župnije sv. Jakoba 
na Dolu. Sicer pa so bili or-
ganizatorji dogodka člani 
Moto kluba Schlossberg 
iz Hrastnika, ki je bil usta-
novljen leta 2001 in deli 
svoje prostore z lokalnimi 
čebelarji v Ulici prvoborcev 
v Hrastniku.

Seveda je tako številčno 
srečanje ob Dolanki 
zahtevalo varno usmerjan-
je prometa za parkiranje, 
ki ga je odlično opravl-
jal Miha Petje, dolgoletni 
motorist. Nadaljevali so z 

motorističnim družabnim 
srečanjem, z zabavnim 
programom in s predstavit-
vijo opreme ter motorjev. 
Seveda pa je bila to tudi 
priložnost, da izmenjajo 
svoje izkušnje in načrte za 
tekoče leto. »Pomembno 
vlogo ob naših srečanjih 
ima tudi osveščanje o 
prometni kulturi – pred-
vsem za mlajše člane,« sta 
povedala Andrej Jerman in 
Gregor Koritnik, predsednik 
in podpredsednik kluba.

Srečanje so si prišli pogle-
dat tudi nekateri krajani, 
ljubitelji teh prevoznih sred-
stev, in uživali ob pogledu 
na raznovrstne in slikovite 
stroje. Zaželeli so jim varno 
vožnjo.

              Fanči Moljk

NOVICE

MILENA MIKLAVČIČ V HRASTNIŠKI KNJIŽNIcIMilena Miklavčič je 
obiskala hrastniško 
knjižnico, 24. apri-
la, ravno v času, ko 
smo brali podatke, 
da je njeno poljudno-raziskovalno 
delo Ogenj, rit in kače niso za igrače 
med najbolj branimi in prodajanimi 
deli v Sloveniji. »Rezervirano knjigo 
dobim šele v jeseni,« je potožila ena 
izmed hrastniških obiskovalk.

Milena Miklavčič je na začetku 
povedala, da je prišlo do tega 
25-letnega raziskovanja intimnega 
življenja Slovencev, ki so bili na naših 
tleh rojeni v prvi polovici 20. stoletja 
na podeželju, slučajno. Na radiu 
Sora, kjer je postavila na noge vr-
sto novih programov, se je nekoč 
pogovarjala z neko Mici in ji zastavila 
vprašanje, če so šle res nedolžne k 
poroki. In iz nje se je vsula pripoved 
o stvareh, ki se navadno o njih ni 
govorilo. Mici jo je seznanila potem 
s svojimi prijateljicami, te spet s svo-
jimi in tako se je krog širil in širil ... Vse 
so vedele, po kaj je prišla k njim. »Pri 
85 letih niso bile več sramežljive,« je 
dejala Milena. «In zelo rade so se mi 
odprle, saj sem bila prva, ki sem jih 
spraševala in poslušala ...«

Ženske so se poročale največ iz 
premoženjskih koristi – ob dveh bo-
gatih kmetijah se je premoženje 
podvojilo. Pogosto so iskali pare 
ženitni mešetarji. »Nevednost glede 
spolnosti je bila velika. Moški so se 
učili največ ob opazovanju živali 
v hlevih. Tudi župniki, ki so bili bolj 
človeški, so dajali nasvete ...« Seks – 
te besede ni niti enkrat v knjigi, ker 
se je začela uporabljati šele zad-
njih petdeset, šestdeset let – je bil 
namenjen le oplojevanju. Ženske 

so morale ležati čisto pri miru. »Če 
se je premikala, je bila tepena, saj 
so se tako obnašale le radodajke,« 
je povedala. »So pa dobile ženske 
moč, če so ostale same. Vzele so 
tudi hlapce in jih teple, če so menile, 
da je to potrebno.«

Higiena je po-
glavje zase. 
Danes se nam 
zdi grozljivo, ko 
beremo o tem. V 
knjigi navaja pisa-
teljica natančne 
podatke. Moški 
so si na primer 
umazanijo uda 
postrgali s poseb-
nim nožičem, ki so 
ga imeli vedno pri 
sebi. Mileno smo 
vprašali na primer 
tudi to, kaj je njo 
ob teh 1600 ob-
delanih primerih 
najbolj preseneti-
lo. »Predvsem to, 
da je marsikaj, kar 
je bilo včasih, os-
talo tudi danes. In 
v resnici se glede 
spolnosti nismo kaj 
dosti spremenili. 
Ne morem tudi razumeti, zakaj d a n 
e s ženske ostajajo pri nasilnih možeh. 
Včasih so bile prisiljene ostati, danes 
pa jim tega ni treba.«

In kaj jo ob takem uspehu knjige naj-
bolj veseli? »To, da se ljudje o knjigi 
pogovarjajo in s tem odpravljajo 

predsodke. Želim si tudi, da bi moje 
delo kdo dopolnil z raziskavo življenja 
v slovenskih mestih.«

Mileno smo pred predavanjem pel-
jali v Šavno Peč, rojstni kraj Antona 
Sovreta, ji predstavili naše mario-

nete, za cicko na Savi je pa zman-
jkalo časa. A je obljubila, da se bo v 
naše kraje še vrnila.

   

    Fanči Moljk

V KNJIŽNIcI VEČ DOgOD-
KOV OB DNEVU KNJIGE

V Knjižnici Antona Sovreta Hrastnik se 
je ob dnevu knjige in avtorskih pravic 
zvrstilo kar nekaj dogodkov in pri-
reditev. Tako so se 22. aprila srečale 
članice bralnega krožka za odrasle 
in se odločile, da se bodo peto leto 
delovanja spoznale z deli Vitomila 
Zupana. Pesnik, pisatelj, dramatik, 
filozof, partizan, zapornik, frajer …, 
kot ga označujejo, je bil vsekakor 
velika legenda. Rodil se je 18. janu-
arja pred sto leti. Hrastničanom je 
še posebej blizu, saj je prijateljeval z 
našim Antonom Sovretom.

Zaživela je 
tudi akcija 
H r a s t n i č a n i 
beremo – 
bralna značka 
za odrasle, ki 

poteka že četrto leto. »Zelo veseli 
bomo, če se bo priključilo še več 
ljubiteljev knjig,« pravijo v knjižnici. 
»Na naši spletni strani objavljamo vsa 
navodila in še seznam knjig ...«

Posebno živahno je bilo 23. aprila, 
ko so najprej postavili razstavo Pav-
la Goleta, člana knjižnice, ki ga za-
nimata umetnost in zgodovina. Na 
ogled je postavil stare učbenike iz 
svoje bogate zbirke, med katerimi so 
tudi dela dveh domačinov – Josipa 

Brinarja in Antona Sovreta. Popoldne 
pa so se srečali mali knjižni kuharčki. 
Tretje srečanje otrok, ki sodelu-
jejo pri projektu ustvarjanja jedi s 
poudarkom na zdravi prehrani, je 
potekalo v znamenju peke palačink. 
Knjižničarkam pri projektu pomaga 
kuhar Dejan Mastnak.

Pohvale vredno je tudi to, da so 
na novo vpisanim obiskovalcem 
knjižnice ob dnevu knjige podarili 
enoletno članarino. 

    
    

    Fanči Moljk
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ZELENJAVNI VRT POLETI

»Škoda bi bilo, da bi jo zamudila,« je 
dejala ena izmed mnogih obiskovalk 
na Marnem v četrtek, 8. maja. »Miša 
Pušenjak je živi leksikon znanja in 
prakse na svojem področju ...« Letos 
je prišla že drugič in spet navdušila 
obiskovalce v vrtnariji Damjane Na-
pret - Čeperlin. Njen naziv je specia-
listka za zelenjadarstvo ter okrasne 
rastline in na predavanjih razdaja 
svoje izjemno znanje, praktične 
izkušnje, ki si jih je pridobila v zadn-
jih 25 letih. Naslov predavanja je bil 
Zelenjavni vrt poleti.

Najprej je poudarila, da pomeni skrb 
za zemljo osnovo vsega. 80 odstot-
kov – vse drugo je le 20 odstotkov 
– na primer kvaliteta sadik, gnojil ali 
semen. Potem se je lotila polžev, ki 
pomenijo veliko nadlogo, saj lahko 
nasad solate pospravijo v eni noči. 
Tudi mobilni so bolj, kot si mislimo, 
saj lahko polž lazar prehodi v eni 
noči celih deset metrov. Kako jim 
preprečiti pojedino na našem vrtu? 
Pametno jih je pobirati, nastavljati 
jabolka, krompir, žametnice, sveže 
pivo ... Strupi zanje so pri nas še pre-
povedani, soli nikoli ne dajemo na 
zemljo, zastirka pa je dobra proti 
polžem.

Plodovkam je posvetila največ po-
zornosti, saj so tudi med vrtičkarji 
priljubljene. »Plodovke potrebujejo 

ok. 15 stopinj 
Celzija seg-
reto zemljo, kar 
pa letos še ni 
bilo,« je opo-
zarjala, »zato 
p r i p o r o č a m 
sajenje na vrtu 
šele po 20. 
maju. In zastirke 
iz slame ali sena, 
odlična sta tudi 
gozdna praprot 
in bezeg pa 
listi kitajskega 
drobnjaka ...« 
Primerno je tudi 
sajenje plodovk 
med sladko ko-
ruzo. Dejala je 
tudi, da sadika 
ni dobra, če je 
visoka pol metra, ker ima manjša 
boljšo zasnovo. Ob presajanju pa 
pomagajo morske alge, da ne pride 
do večjih stresov, kar vsebuje algin. 
Aminokisline pa potrebujejo rastline, 
če so večje vremenske spremembe.

Kalij za rastline dobimo, če 
namočimo gabez v vodo za 24 ur. 
Miša Pušenjak odsvetuje sajenje sa-
dik v L, ampak bolj globoko, do prvih 
pravih listov. »Ker dobi rastlina v glo-
bini več vode in hranilnih snovi.« Mle-
ko pomaga dvigniti odpornost. Opo-

zorila pa je na pravilno škropljenje s 
pripravki – le enkrat na eno mesto, 
ker vsi pripravki žgejo. Uporaba nad 
30 stopinjami Celzija ni učinkovita, 
zato škropimo zvečer. Sončni žarki jih 
tudi razgradijo. Ko sadimo, zalijemo 
celo gredo, sicer suhi predel v pol 
ure ukrade vodo rastlini. Napačno 
je tudi mišljenje, da ni treba zalivati, 
če pričakujemo dež. Zaliti je nujno, 
sicer postane zemlja zbita kot beton 
in voda odteče.

    Fanči Moljk

OCENJEVANJE KISA, 
SADJEVCA IN SADNIH SOKOV

Sadjarsko društvo Hrastnik že vrsto 
let sodeluje pri ocenjevanju izdelkov 
svojih članov v sadjarstvu. Ocenjuje-
jo kis, sadno vino in sadni sok. Nekat-
eri imajo že več zlatih priznanj, ki so 
jih prejeli za posamezni izdelek, drugi 
so ga dobili letos prvič. Med njimi 
tudi Boris Deželak, podpredsednik 
društva sadjarjev z Dola.

»Sodeloval sem že več let v pridelavi 
kisa, a do priznanja nisem prišel,« je 
povedal. »Vedno je bil premlad, ne 
dovolj kisel ali pa barva ni ustrezala 
... Doma imamo manjši sadovnjak, 
tako da lahko pridelam jabolčnik, 
kadar jablane dobro obrodijo. Ker 
pa ga ne pijemo, ga vedno spre-
menim v kis.«

Začelo pa se je 4. februarja 2014, ko je 
Tadeja Vodovnik Plevnik, univ. dipl. inž. 

kmetijstva, specialistka za vinarstvo 
in pridelavo sadjevca, iz KGZ Mari-
bor, ocenjevala njihove primerke 
sadjevca, kisa in sokov v stekleni 
embalaži. Rezultate so predstavili 
na nedavnem občnem zboru, ko 
so podelili tudi priznanja. Ocenjujejo 
bistrost, barvo, vonj in, seveda, okus.

In kako je postopal Boris, da je prišel 
do zlatega priznanja? »Jabolčnik 
sem prelil v drug, hrastov sod ob 
mlaju. To napravim poleti ali jeseni. 
Dodam vodo v razmerju 50 : 30. Tako 
stoji tri tedne, ne da bi kaj mešal 
ali premikal. Po treh tednih sem 

mešanico prelil v stekleno posodo – 
balonko in znova pustil tri tedne stati. 
Potem pa smo kis že lahko upora-
bljali ...«

Pridela ga okoli sto litrov in ga ima 
izključno za domačo rabo. Sadjarsko 
društvo na ta način spodbuja posa-
meznike, da se tudi v zasavskem 
okolju pridelajo domače, kvalitetne 
predelave sadja.

    Fanči Moljk

DI HRASTNIK Z AKTIVNOSTMI ZA 
FIZIČNO IN MENTALNO ZDRAVJE

V Društvu invalidov Hrastnik (DI 
Hrastnik) v skladu z društvenim pro-
gramom redno izvajajo aktivnosti za 
krepitev zdravja članov in članic. V 
mesecu aprilu so v Zdravilišču Laško 
organizirali tradicionalno tridnevno 
kopanje za težje invalidne osebe. 
»Na osnovi predlogov poverjenikov 
je Komisija za zdravstvene in so-
cialne zadeve tudi letos izbrala sku-
pino 33 težjih invalidk in invalidov, ki 
so se udeležili tridnevnega kopanja 
v termalnih vodah Zdravilišča Laško. 
Udeleženci kopanja so imeli priskr-
bljen vsakodnevni prevoz z malim 
avtobusom in dvema kombijema 
od doma do zdravilišča ter nazaj,« 
o projektu pove predsednik komisije, 
Avgust Žibert.

Vsem ostalim članom društva pa so 
namenili majsko kopanje v Termah 
Topolšica, kamor se je odpravilo 
52 članov. Kopanje so popestrili še 
z ogledom samega mesta. Jerica 
Laznik pove: »Glede na to, da smo 
obiskali Topolšico le dan pred zgo-
dovinskim dnem, 9. maja, ko so leta 
1945 nemške oborožene sile za ju-
govzhodno Evropo prav v Topolšici 
podpisale kapitulacijo, smo se pred 
kopanjem posvetili tudi temu zgo-
dovinskemu dogodku. Po kopanju 
pa smo dan zaključili še z ogledom 
Muzeja usnjarstva v Šoštanju.« V mes-

ecu juniju se na kopanje odpravljajo 
v Terme Olimia v Podčetrtek.

Za vse tiste, ki jim je bližje pohodništvo 
kot plavanje, so v aprilu organizirali 
še pohod po obronkih Hrastnika, v 
maju pa pohod do Drage in Retja. 

V DI Hrastnik se zavedajo tudi dej-
stva, da zgolj skrb za fizično zdravje 
članov in članic ni dovolj, zato je 
potrebno poskrbeti tudi za mental-
no zdravje. V maju 
so tako organizirali 
predavanje z naslo-
vom Prepoznavanje 
depresije in kako jo 
preprečujemo, ki 
ga je vodil Ladislav 
Golouh, dr. med. 
»Predavatelj nam je 
predstavil samo bo-
lezen in simptome ter 
najpomembnejše 
korake za zdravljen-
je oziroma lajšanje 
te vedno pogostejše 
bolezni v naši družbi. 
V primeru hujše ob-

like depresije je vsekakor potrebna 
hospitalizacija, vendar na začetni 
stopnji bolezni lahko k njenemu 
lajšanju največ pripomoremo prav 
sami oziroma naši najbližji,« nam je 
po zaključku predavanja povedal 
Gregor Erman iz DI Hrastnik.

                              Mateja Jecl

DAN ZMAGE

8. maja je na ploščadi pred 
Delavskim domom Hrastnik 
potekal promenadni kon-
cert Rudarske godbe, na 
Dolu pri spomeniku pa prom-
enadni koncert Steklarske 
godbe. Koncerta sta bila 
posvečena dnevu zmage, 

ki ga evropske države 
9. maja praznujejo kot 
dan zmage nad na-
cizmom in fašizmom. 

Na ta dan leta 1945 se je 
namreč v Evropi uradno 
končala druga svetovna 
vojna. 

                           JM

NOVICE

RADI DELAMO DOBRO

15. maja sta se okoli poldneva pred 
Mercatorjem slišali harmonika in tro-
benta, mladi pevci iz vrtca pod vod-
stvom Maje Petan pa so oblikovali 
zborček, da bodo zapeli ob zaključku 
aprilske akcije Radi delamo dobro. 
Predstavnica Mercatorja se je zah-
valila za uspešno akcijo in poudarila 
njen osnovni namen: »Vračanje do-
brega Mercatorjevih trgovin v lokal-

no okolje ...«.

Po Sloveniji so sto-
tim zmagovalnim 
lokalnim društvom 

podarili donacijo v skupni vrednosti 
100.000 EUR. V Hrastniku so dodelili 
kupci vsem trem izbrancem skoraj 
enako število žetonov. Nekoliko več 
se jih je nabralo v glasovalni skrinjici 
za gasilce, zato so prejeli donacijo 
1000 evrov. Kot so povedali že na 
začetku akcije, jih bodo porabili za 
izobraževanje in iztrošeno opremo. 

Simbolni kupon so sprejeli mladi ga-
silci, ki jim bo gotovo spodbuda pri 
njihovem nadaljnjem delu.

Ostala dva tekmeca – vrtec in 
Društvo invalidov – pa sta dobila 
tolažilno nagrado – vsak po 40 evrov. 
Tolažilno besedo je podal še župan 
Miran Jerič, ki je vrtcu obljubil pomoč 
pri urejanju igrišča, invalidom pa pri 
obnavljanju prostorov. To so namreč 
načrtovali, če bi v tej akciji zmagali.

    Fanči Moljk
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RUDARJI IZ ROVOV V SRCA
V letošnjem šolskem letu je bila OŠ 
narodnega heroja Rajka Hrastnik 
vključena v projekt SKK – Dvig so-
cialnega in kulturnega kapitala v 
lokalnih skupnostih za razvoj enakih 
možnosti in spodbujanje socialne 
vključenosti. Poleg naše šole so bile 
v mrežo vključene še tri zasavske 
šole: STPŠ Trbovlje (koordinator), SŠ 
Zagorje in OŠ Ivana Cankarja. Pro-
gram naše mreže smo poimenovali 
»Rudarji iz rovov v srca«.

Zaključna prireditev projekta se je 
odvijala 28. maja v Trbovljah. Predsta-
vile so se vse v projekt vključene šole 
s svojimi dejavnostmi. V Delavskem 
domu Trbovlje so pripravili razstavo 
najzanimivejših izdelkov, ki so nas-
tali v okviru projekta, obiskovalce je 
s svojo igro Perkmandeljc navdušila 

d r a m s k o -
l u t k o v n a 
skupina OŠ 
narodnega 

heroja Rajka Hrastnik. Dogajanje so 
popestrili še pevski zbori in odlična 
solistka Anica Garić. Obiskovalcem 
se je predstavila tudi skupina robo-
tike iz OŠNHR, na odru pa se jim je s 
kitaro pridružila 
še Nika Špajzer. 
Kot voditelj se 
je odlično izka-
zal tudi Klemen 
Kačič.

Pestro doga-
janje se je prav 
tako odvijalo 
pred DDT. Obis-
kovalce so s 
svojimi kuhar-
skim znanjem 
zopet navdušili 
kuharji OŠNHR 

pod mentorstvom gospoda Branka 
Podmenika, ki so skupaj s STPŠ Zago-
rje pripravili res okusne zasavske jedi. 
Da pa je bila hrana še okusnejša, sta 
poskrbeli še Delavska godba Trbov-
lje z mažoretkami in Rudarska godba 
Hrastnik.
                                             
                                                            TŠ 

NOVICE

DELAVNIcA IZDELAVE NARAVNEgA ZELIŠČNEgA MILA

13. maja je v Mladinskem 
centru Hrastnik v okviru 
Tedna vseživljenjskega 
učenja potekala delavni-
ca izdelave naravnega 
zeliščnega mila po hlad-
nem postopku. Hladni 
način izdelave ne vpliva 
na sestavine mila in ohran-
ja kvaliteto vitaminov, mi-
neralov ter drugih koži pri-
jaznih snovi v olju, zato je 
tudi najbolj priljubljen. 

Na delavnici smo poleg 
praktičnega prikaza iz-
delave mila izvedeli nekaj 
več o sestavinah mila. V 
milo smo dodali posušena 
zelišča ter se pogovo-
rili o drugih sestavinah 
in zeliščih, ki blagodejno 
vplivajo na kožo in telo. 
Delavnico je vodila Kata-
rina Kovačič iz Zeliščnega 
vrta Cvetka. 

            Lucija Štaut

SPOZNAJMO ITALIJO

Letošnji Teden 
v s e ž i v l j e n j s k e g a 
učenja je v Mladin-
skem centru Hrast-
nik postregel tudi s 
spoznavanjem sosed-
nje države Italije. 15. 
maja smo se potepali 
po “škornju”, ki v sebi 
skriva bogato kulturo, 
zgodovino, speven 
jezik ter kulinariko, ki 
velikokrat popestri 
kuhinjo tudi v naših 
domovih. Na preda-
vanju smo najprej 

spoznali posamezne 
regije ter njihove 
kulinarične dobrote, 
osvojili smo nekaj itali-
janskih besed, nato 
pa okušali italijanske 
jedi. Bogato obložena 
miza je ponujala pico, 
tiramisu, panettone, 
carpaccio, italijansko 
vino, mocarelo, rikoto 
ter druge dobrote, ki 
jih najdemo v italijanski 
kuhinji. 

       Lucija Štaut

NOVICE

NA ŠTIRcU JE ŽIVAHNO

Štirc je eden od najlepših rekreaci-
jskih centrov v hrastniški občini. Za 
mnoge pomeni vsakodnevno spre-
hajalno pot, saj je od centra Hrast-
nika le kakšnih deset minut hoje. S 
tržnice oziroma iz centra mesta je 
oddaljen nekaj sto metrov zračne 
črte. Kljub temu je še več kot polovi-
ca občanov, ki tega hrastniškega 
bisera ne poznajo, kot je pokazala 
pilotna raziskava.

Starejši se spominjajo, da je bil ta 
prostor pred desetletji namenjen 
rudniškim odpadkom. Tja so »štircnili« 
(metali, odvrgli – od tod tudi ime) od-
padke ob čiščenju premoga in nas-
tajali so veliki kupi, ki so jih sčasoma 
poravnali, tako da je nastala ravni-
na. Prostor je primeren za piknike in 
veselice, ker je odmaknjen od na-
selij. Vsako leto so veselice prirejala 
razna društva in sindikati, bile so do-
bro obiskane.

Ker pa je prostor obkrožen z gozdom, 

je pred desetletji 
začel nastajat rekre-
acijski center. Zdaj 
so na tem mestu že 

nekaj let igrišča za odbojko, tenis in 
balinanje. Pod smrekami ob klub-
skem objektu pa so lesene klopi za 
počitek ali piknike. Na lepo urejene 
travnike prihajajo mlade družine z 
otroki, kjer poskrbijo za razgibavan-
je. Niti starejših 
sprehaja lcev 
ne manjka.

Novo vodstvo 
Tenis kluba 
Hrastnik želi te-
nis, odbojko na 
mivki in bali-
nanje približati 
širšemu krogu 
občanom, še 
posebej mla-
dini. Uvedli so 
spletni sistem 
rezervacij igrišč, 
ki je sedaj bolj 
e n o s t a v e n 
in dostopen 

vsem občanom. »V teh dneh smo 
imeli predstavitev šole tenisa za 
najmlajše,« je dejal Samo Kreže, novi 
predsednik kluba. »Bila je zelo dobro 
obiskana, tako da zdaj, sredi maja, 
že potekajo prvi tečaji.«

   
    Fanči Moljk

DRŽAVNO TEKMOVANJE 
OSNOVNOŠOLSKIH EKIP 

PRVE POMOČI

10. maja je v Mladinskem zdravilišču 
in letovišču Rdečega križa Slo-
venije Debeli rtič potekalo VIII. 
državno preverjanje usposobljenosti 
osnovnošolskih ekip prve pomoči. 
Preverjanja prve pomoči se je 
udeležilo 10 osnovnošolskih ekip, ki 
so bile na regijskih preverjanjih med 
več kot 100 ekipami iz cele Slovenije 
najboljše. Prva tri mesta so zasedle 
ekipe iz Šmarjete, Šmarja pri Jelšah in 
Boštanja. Vsi ostali so si razdelili četrto 
mesto.

Predsednica RKS-OZ Hrastnik, Belinda 
Ladiha, je povedala, da so se tek-
movanja udeležili v okrnjeni sestavi, 
saj sta se Denis Funkel in Ester Evelin - 
Zajec, ki sta pomembna člana ekipe 
prve pomoči, udeležila regijskega 
tekmovanja mladih gasilcev v Trbov-
ljah, kjer je ekipa prav tako uspešno 
zastopala našo šolo, saj je zasedla 1. 
mesto med starejšimi ekipami. »Tako 
ekipi prve pomoči kot ekipi mladih 
gasilcev gredo iskrene čestitke za 
prikazano znanje. Ne glede na to, 
katero mesto je ekipa prve pomoči 
dosegla, pa je najpomembnejše 
to, da imajo članice in člani ekipe, 
ki je zastopala našo šolo, znanje o 
nudenju prve pomoči, s katerim so 
sposobni pomagati poškodovanim 
in ponesrečenim.«

Ekipo prve pomoči so sestavljale 

učenke od 6. do 
9. razreda: Patrici-
ja Kačič, Valerija 
Tišler, Evita Funkl, 
Hena Bečič, Ana 
Čeperlin in Kaja 
Strmljan. Usposa-

bljali so se pod vodstvom Helene 
Borovšak in Denisa Kahterana. Ekipe 
so se najprej pomerile v teoretičnem 
znanju o prvi pomoči in gibanju 
Rdečega križa, v nadaljevanju pa so 
svoje veščine nudenja prve pomoči 
prikazale na imitatorjih poškodb z 
realno prikazanimi poškodbami, na 

5 delovnih mestih. V znak zahvale 
za vloženi trud pri osvajanju znanj in 
veščin iz prve pomoči so vse članice 
ekipe prejele simbolične nagrade. 

     JM

18 junij 2014 HRASTOV LIST št. 8 19junij 2014 HRASTOV LIST št. 8



Spoštovane občanke, cenjeni 
občani, 

del leta, ki je pred nami, je vedno 
nekaj posebnega. Bližajo se dnevi, 
ko praznuje država pa tudi naša 
občina. To je tudi čas, ko se s pono-
som spominjamo naših skupnih 
dosežkov v preteklosti in razmišljamo 
o naši poti za naprej. 

80 let že mineva od gladovne stavke 
rudarjev, v spomin na katero praznu-
jemo naš občinski praznik. Z grenkim 
priokusom smo v tem jubilejnem letu 
v anale morali zapisati novo, nema-
ra zadnjo rudarsko stavko s katero 
so rudarji znova pokazali odločnost, 
pokončnost in pogum v boju za 
svoje pravice. Tudi mi od vlade 
in države že ves čas zahtevamo 
jasne odgovore glede prihodnjega 
razvoja regije, saj so te odločitve 
ključne pri zmanjševanju zaostanka 
v razvoju, ustvarjanju novih delovnih 
mest in vzpostavljanju pogojev za 
dolgoročni razvoj. 

Spet smo v obdobju precejšnje 
politične nestabilnosti. Kot vedno 
se končuje eno obdobje in priha-
ja novo - vanj vstopamo z novimi 
pričakovanji, tudi novim upanjem. 
Vendar pri tem ne sedimo križem 
rok. Ne glede na razmere v državi 
smo si sami svojo pot začrtali na 
novo. Sprejeli smo razvojni program 
občine Hrastnik za nadaljnjih šest 
let. Kakšen bo Hrastnik leta 2020 je 
odvisno od vseh nas, zato smo pri pri-
pravi programa upoštevali mnenja 
in predloge vseh, ki so bili pripravlje-
ni sodelovati. Zavezali smo se, da bo 
občina Hrastnik na temeljih tradicije 
in načelih trajnostnega razvoja gra-
dila prodorno in odprto skupnost ter 

privlačnejši Hrastnik. 
Med prednostnimi 
usmeritvami smo 
največ pozornosti 
namenili zagotav-
ljanju pogojev za 
lokalni ekonomski 
razvoj in kakovost 
bivanja.

Poiskati bo treba 
resnične razvojne 
alternative, nove 
načine razmišljanja 
in življenja. Mladim 
moramo odpreti čim 
širše perspektive in 
možnost, da si zago-
tovijo dostojno samostojnost dovolj 
zgodaj. Samo tako bodo družbi la-
hko dali ustvarjalni prispevek, ki ga 
potrebujemo in samo to je prava pot 
do medgeneracijske solidarnosti. 

Po 23 letih se nam včasih zdi spo-
min na začetke naše države že zgo-
dovina, in to še toliko bolj, ker nam 
je razvoj v vseh teh letih prinesel tol-
iko novega. Mnogi izmed nas pa se 
še dobro spominjamo, da smo si v 
tistih časih zastavili smer blaginje in 
pravičnosti, s katere smo malce skre-
nili. Ob osamosvojitvi smo se složno 

odločili za pot širitve človekove svo-
bode in pravic. Prepričan sem, da 
bomo z optimizmom in solidarnostjo 
pravo pot spet našli in da nas bo ta 
pripeljala do lepše prihodnosti.

Spoštovani,

Ob Dnevu državnosti in 3. juliju – 
prazniku občine Hrastnik vam iz 
srca čestitam. Iskreno čestitam tudi 
rudarjem ob njihovem stanovskem 
prazniku. Na naslednjih straneh si 
lahko ogledate koledar prireditev, 
ki jih za vse nas pripravljajo društva, 
zavodi, krajevne skupnosti in številni 
posamezniki. Veseli bodo, če jim 
bomo s svojo prisotnostjo izkazali 
priznanje za njihov trud in tudi na ta 
način počastili praznike

Želim vam veselo praznovanje in pri-
jetne poletne dni!

Še posebej pa vas vabim 
na slavnostno prireditev ob 
občinskem prazniku,

ki bo v sredo, 2. julija 2014 ob 
19. uri,
v Delavskem domu v Hrastniku.

Na njej bomo podelili letošnja 
občinska priznanja in nagrade.

Župan Miran Jerič

Preobrazba za nov razvoj

Koledar prireditev ob občinskem prazniku

13. junij
PETEK

Od 8. do 
17. ure Dan odprtih vrat Čebelarskega društva Hrastnik v prostorih ČD Hrastnik

Ob 19. uri Svečani koncert skupine VETER ob spremljavi zabavnega orkestra K`r en band v 
počastitev 40. obletnice delovanja skupine v Športni dvorani  Hrastnik

14. junij
SOBOTA

Nogometni dnevi ob praznovanju 90. obletnice Nogometnega kluba Hrastnik

Ob 9. uri Nogometna tekma selekcije U-15

Ob 10. uri Nogometni turnir selekcije U-9

Ob 13. uri Nogometni turnir selekcije U-13

Ob 18. uri Nogometni turn Turnir Ljubiteljev nogometa ir selekcije U-13

Ostali sodelujoči in aktivnosti: maskoti Športne unije Slovenije Športko in Vihra, 
plesno navijaška skupina Tarče, mažoretke Steklarne Hrastnik, poslikave obraza, 
ustvarjalne delavnice za otroke Mladinskega centra Hrastnik, srečelov, navijaške 
majice, akcijska prodaja nogometne opreme

Ob 16. uri Srečanje izgnancev in krajanov KS Podkraj na igrišču pri Domu KS Podkraj

Od 16. ure
dalje Ples s skupino VETER in njihovimi gosti na rokometnem igrišču v Športnem parku na Logu

15. junij
NEDELJA

Nogometni dnevi ob praznovanju 90. obletnice Nogometnega kluba Hrastnik

Ob 10. uri Nogometni turnir selekcije U-11
Ostali sodelujoči: maskoti Športne unije Slovenije Športko in Vihra,  plesno 
navijaška skupina Feniks, animacije XXL Družabne igre (človek ne jezi se, 4 v 
vrsto, spomin, domine) in izdelovanje figuric iz balonov, navijaške majice.

Ob 16. uri Svečanost ob 90. obletnici v Delavskem domu Hrastnik

Ob 16. uri Pika Nogavička in njene palačinke

Foto: Branko Klančar



16. junij
PONEDELJEK

Ob 16. uri Ekipno tekmovanje v pikadu za pokal KS Steklarna na balinišču Logar

Ob 17. uri
Promenadni koncert Pevskega društva Steklar na balinišču Logar

POLETNI FESTIVAL HRASTNIŠKE KNJIŽNICE

Ob 18. uri Otvoritev Poletnega festivala hrastniške knjižnice
Nagovor župana Občine Hrastnik  Mirana Jeriča
Pogovor s hrastniškimi športniki. Z nami bodo Sabina Fazlič, Vesna Ojsteršek Drnovšek,  
Peter Kauzer, Valter Moljk,  Miha Halzer in Denis Šketako. Moderatorka pogovora Anja 
Markovič.
Predstava Gledališke skupine KUD Svoboda Dol

17. junij
TOREK

POLETNI FESTIVAL HRASTNIŠKE KNJIŽNICE

18. junij
SREDA

POLETNI FESTIVAL HRASTNIŠKE KNJIŽNICE

Ob 10. uri Ustvarjalna delavnica za otroke (Mentorica Jana Perpar) v knjižnici 

Od 16. do 
18. ure

Literarno orientacijski pohod za vse generacije (Lokacija: Štirc)
Prijave se sprejemajo do 10. 06. 2014 v Knjižnici Hrastnik. Prijavite se lahko kot posa-
meznik ali skupina do 5 oseb. Otroci do 10. leta obvezno v spremstvu staršev. 

Ob 19. uri Pogovor v knjižnici s predstavniki hrastniških športnih društev Karate kluba Hrastnik, Ro-
kometnega kluba Dol TKI Hrastnik, Strelskega društva Rudnik Hrastnik, Nogometnega 
kluba Hrastnik, Tenis kluba Hrastnik in Košarkarskega društva Hrastnik. Moderatorka 
pogovora Ana Černuta.

20. junij
PETEK

Ob 17. uri Košarkarska tekma med veteranskima ekipama Hrastnika in Velenja v 
Športni dvorani v Hrastniku

Ob 19. uri
Plesna revija društva Feniks z naslovom Welcome 2 the ZOO

21. junij
SOBOTA

Ob 9. uri Tekmovanje v ribolovu na reki Savi za pokal Krajevne skupnosti Steklar-
na (ob 13. uri razglasitev rezultatov pri Ribiškem domu v Podkraju)

Od 14. ure 
dalje Tradicionalne  kmečke igre v  Turju in velika gasilska veselica z ansamblom DONAČKA

Ob 20. uri
11. ETNO FESTIVAL v organizaciji Srbskega kulturnega društva Sava v 
Športni dvorani Hrastnik

24. junij
TOREK

ob 9. 30
uri Zabavna prireditev za vse otroke ob zaključku šolskega leta z nastopom 

čarovnika Grega in brezplačnim sladoledom. Športna dvorana Hrastnik 
ob 9.30, športna dvorana Dolanka ob 10.45

Ob 10. uri Igrana predstava za predšolske otroke Ali sem res poreden? v izvedbi Dramske skupine 
Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik v knjižnici

Od 17, do
21. ure

Tržnica hrastniških društev, organizacij in malih podjetij na tržnici (v slučaju 
dežja bo prireditev v športni dvorani Hrastnik)

17.00 - 
18.00

Predstavitev policije (policijski konji, policijski pes in drugo)

17.30 Zazumbajmo s Tanjo 17.50 Skupina Mravljice Vrtec Hrastnik

18.10 Plesne skupine ŠKD Feniks 18.30 Moški pevski zbor Svoboda Hrastnik

18.50 Ženski pevski zbor Svoboda Dol pri Hrastniku

19.10 Moški pevski zbor Steklar Hrastnik 19.30
Rudarska godba Hrastnik

Ob 18. uri
Slavnostni koncert Rudarske godbe Hrastnik in Partizanskega pevskega zbora v počastitev 
70. obletnice odhoda godbe v partizane in Dneva državnosti na rokometnem igrišču v 
Športnem parku Log (v slučaju slabega vremena bo koncert v Športni dvorani Hrastnik)

25. junij
SREDA

Ob 18. uri Svečanost ob 30. obletnici delovanja sekcije pletilj Planika Društva upokojen-
cev Dol pri Hrastniku in praznika Krajevne skupnosti Dol  s podelitvijo priznanj  
»Zaslužni krajan« v Športni dvorani Dolanka. Po svečanosti bo otvoritev razstave 
ročnih del sekcije v mali dvorani Dolanke.

26. junij
ČETRTEK

Ob 18. uri Otvoritev prenovljenega cestnega odseka Borovšak na Kalu v Krajevni 
skupnosti Dol

Foto: Branko Klančar



27. junij
PETEK

Turnir prijateljstva v balinanju v počastitev krajevnega praznika KS Dol pri Hrastniku na 
balinišču pri Športni dvorani Dolanka

ob 9. uri pričetek tekmovanja moških ekip
ob 14. uri pričetek tekmovanja ženskih ekip

Ob 17. uri Svečanost ob prazniku  Krajevne skupnosti Steklarna s podelitvijo  priznanj na ploščadi 
pred domom  KS Steklarna v naselju Podkraj 

Ob 17. 30 Zabavni program in družabno srečanje občanov na ploščadi pred domom KS Steklar-
na v naselju  Podkraj 

28. junij
SOBOTA

Tradicionalni pohod po »Poti spominov NOB občine Hrastnik« in praznovanje 
20. obletnice ustanovitve Združenja Sever s ciljem pri Lovski koči na Kopitniku

Ob 8. uri Kratka svečanost s kulturnim programom pred spominskim obeležjem v spomin na 
dogodke v osamosvojitveni vojni ob Partizanski cesti na Dolu pri Hrastniku v organizaciji 
PVD Sever Zasavje

Ob 8.30 Start pohoda PVD Sever in drugih udeležencev proti Marnem

Ob 9.30 Nadaljevanje pohoda  izpred poslovne stavbe družbe AGM Nemec na Marnem 
(pridružijo se drugi udeleženci)

Ob 11.30 Svečanost z družabnim srečanjem pohodnikov pri Lovski koči na Kopitniku. Slavnostni 
govornik Miran Potrč

Ob 10. uri Start 17. kolesarskega vzpona “KAL 2014“ s parkirišča pri Komunalno stanovanjskem 
podjetju Hrastnik v organizaciji Kolesarskega društva Hrastnik

Ob 10. uri Tekmovanje v kajaku in kanuju na divjih vodah za slovenski pokal za mlajše starostne 
kategorije na reki Savi pri domu Brodarskega društva Steklarna Hrastnik v Podkraju

Od 12. 
ure dalje

turnir veteranskih ženskih in moških ekip v rokometu v Športni dvorani Dolanka na Dolu

Ob 14. uri Osrednja zasavska proslava v počastitev Dneva državnosti in spomina napada na Kum na 
Dobovcu

Ob 20. uri Zabavna prireditev »Dolska noč«  s skupino POP DESIGN in gostom večera VLADOM PILJO

2. julij
SREDA

Ob 19. uri  Svečanost s podelitvijo občinskih priznanj in nagrad za leto 2014 v
 Delavskem domu Hrastnik

ZLATA PLAKETA HRASTNIŠKIM LUTKARJEMČlani Marionetnega 
gledališča Jurček iz 
Hrastnika so se s Srečanja 
lutkovnih in otroških 
gledaliških skupin, ki je 
potekalo 3. junija na Jeseni-
cah, vrnili z zlato plaketo. 
Namen srečanja, ki ga or-
ganizira Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti (JSKD), je 
prikazati najbolj kakovostne 
in reprezentativne predstave 
lutkovnih skupin in s tem vz-
podbuditi razvoj in kakovost-
no rast ljubiteljske lutkovne 
produkcije. 

Strokovno komisijo so 
hrastniški lutkarji navdušili s 
predstavo Žogica nogica, 
ki je že večkrat navdušila 
otroke in ljubitelje lutk tudi pri 
nas. Zgodbo Jana Malika so 
na lutkovni oder postavili že 
lansko leto v okviru festivala 
Rdeči revirji. Letos pa so na 
Revirjih premierno predstavili 
Grimmovo pravljico Mizica 
pogrni se.
   JM

NOVICE

PREDSTAVITEV PSOV V DOMU STAREJŠIH

V začetku aprila so v Domu starejših 
v Hrastniku prvi v Zasavju oskrbovan-
cem pripravili predstavitev različnih 
pasem psov. Delovna terapevtka 
Andreja Kurbus in vodja prehrane 
Damjan Zelenik sta k sodelovanju 
povabila lastnike rodovniških psov, 
predvsem iz Zasavja. “Nad odzivom 
sva bila zelo prijetno presenečena, 

saj so pripravljenost za sodelovanje 
potrdili skoraj vsi, ki sva jih povabila,” 
je povedal Zelenik.

Stanovalcem doma v Hrastniku, nji-
hovim svojcem in obiskovalcem iz 
Doma Polde Eberl Jamski iz Izlak so 
se tako predstavili: kraški ovčar, irski 
mehkodlaki pšenični terier, gladko-

dlaki prinašalec, yorkshire 
terier, tibetanski terier, ka-
valir king charles španjel, 
whippet ter kratkodlaka in 
dolgodlaka čivava. “Vsak 

od udeležencev je stanovalcem 
predstavil svojega psa ter spregov-
oril nekaj besed o njegovi pasmi.  
Na obrazih stanovalcev smo lahko 
opazili veselje, pa tudi solze spomi-
nov na njihovega domačega pas-
jega prijatelja.”

V domovih se trudijo, da bi bili do 
starejših čim bolj prijazni tudi v smislu 
druženja z zvestimi človekovimi pri-
jatelji. “V Domu starejših Hrastnik so 
psi že dolgo vrsto let zelo dobrodošli 
gostje,” pojasni Zelenik, ki tudi sam 
nekajkrat na leto s svojimi čivavami 
polepša popoldne stanovalcem. 
“Nekaj najlepšega je, če lahko ljube-
zen in veselje, ki jo čutimo do naših 
psov, delimo še z drugimi.”  

                  JM
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ŽELODKI SO ISKALI ZAKLAD

Člani društva Želodki so svoj, zdaj že 
tradicionalni lov za zakladom, tokrat 
organizirali 23. maja v Gorah. Krajši 

orientacijski 
pohod je v 
naravo na 
sončen dan 

privabil približno sto otrok, staršev in 
starih staršev. Nasmeh na obrazih 

otrok, ki so se znašli pred čisto pravo 
skrinjo z zakladom, je odtehtal ves 
trud organizatorjev.

Organizatorji so za male lovce za 
zakladom pripravili sedem orientaci-
jskih točk, na katerih so morali rešiti 
uganko. S pravilnimi rešitvami se jim 
je na kontrolnih lističih izpisalo geslo, 
s katerim so dobili ključ do skrinje z 
zakladom. »V skrinjo smo za prav vse 
otroke shranili praktične nagrade, 
seveda pa je največja nagrada 
to, da so družine preživele čudovit 
dan v naravi na svežem zraku,« je 
povedala ena od organizatork Kris-
tina Čušin Medvešek. 
    

    JM

NEURJE V HRASTNIKUNeurje, ki je 11. maja zvečer zajelo 
velik del države je povzročilo škodo 
tudi v naši občini in povzročilo veliko 
dela lokalnim gasilcem. Veter je po-
diral drevesa, toča pa je nekaj težav 
povzročila v prometu. Na cesti v na-
selju Boben je veter podrl več dreves, 
ki so padla na cestišče. Cesta je bila 
popolnoma zaprta. Gasilci PGD Dol 
pri Hrastniku so pomagali cestnemu 
podjetju pri odstranjevanju dreves. 

Večje drevo se je podrlo 
in padlo na cesto tudi 
v Podkraju. Gasilci PGD 
Hrastnik - mesto so ga 
razžagali in odstranili s 
cestišča.

Na Novem domu je močan veter 
razkril približno 4,5 kvadratnih metrov 
strehe. Hrastniški gasilci so krajanu 
pomagali pri prekrivanju strehe s kri-

tino. Zaradi obilice toče je osebno 
vozilo zdrsnilo s cestišča in pristalo 
v odbojni ograji, na srečo pa ni bil 
nihče poškodovan. Gasilci so kra-
janu pomagali avto izvleči nazaj na 
cesto.
     JM

REGIJSKO TEKMOVANJE V 
GASILSKI ORIENTACIJI

Gasilska zveza Hrastnik je 
31. maja organizirala 6. 
regijsko tekmovanje v ga-
silski orientaciji za mladino 
gasilskih društev zasavske 
regije. Gasilske ekipe so na 
kontrolnih točkah morale 
pokazati tudi svoje znanje 
in spretnosti pri zbijanju tarč, 
vezanju vozlov, poznavan-
ju topografskih znakov in 
prenosu vode. Zveza je regi-
jsko orientacijo pripravila 
v sodelovanju s PGD Turje, 
kjer so se izkazali kot odlični 
gostitelji in organizatorji.

Tekmovanja se je udeležilo 
94 ekip, kar pomeni, da je 
tekmovalo skoraj 300 mla-
dih, skupaj z mentorji, so-
dniki in organizatorji pa se 

je v Turju zbralo skoraj 400 
gasilcev. V kategoriji pioni-
rjev so gasilke PGD Marno 
zmagale, gasilci PDG Hrast-
nik - mesto pa so bili tretji. 
Med mladinci pa so fantje iz 
PGD Turje zasedli 2. mesto. 

Predsednik regijskega sveta 
zasavske regije Timotej Fun-
kel in poveljnik zasavske 
gasilske regije Aleksander 
Draksler sta prvouvrščenim 
ekipam podelila pokale 
in medalje. Regijsko tek-
movanje je bilo izbirno pred 
državnim tekmovanjem v 
gasilski orientaciji, ki bo po-
tekalo septembra v Svetem 
Juriju ob Ščavnici.

   JM

NOVICE NOVICE

KMEČKE ŽENE V DOMU STAREJŠIH

Članice Aktiva Kmečkih žena in 
deklet z Dola oziroma Hrastnika ima-
jo v svojem programu raznovrstna 
izobraževanja, kamor sodijo tudi 
delavnice o prehrani. Tako so imele 
26. aprila predavanje in praktično 
delo o prehrani starejših v Domu 
starejših Hrastnik.

Ob prihodu jih je pozdravil direktor 
Drago Kopušar, ki jim je povedal 
nekaj besed o domu, izvajanju 
zdravstvene nege in oskrbe ter vsa-
kodnevnih aktivnostih za stanovalce. 
Z zanimanjem so prisluhnile tudi pred-
stavitvi programa pomoči na domu, 
katerega izvajalec je Dom starejših 
Hrastnik.

Na ogledu prostorov so udeleženke 
spoznale, kako poteka delo za-
poslenih in bivanje stanovalcev. 
Mnoge so se mimogrede pozdravile 
še z znanci in nekdanjimi sosedi, ki 

zdaj bivajo v domu. Predavanje o 
prehrani starejših je pripravil Damjan 
Zelenik, vodja prehrane. »Predstavil 
sem jim varovalno, starejšim prilago-
jeno prehrano z različnimi dietami, ki 
jih za svoje stanovalce pripravljamo 
v domski kuhinji,« je dejal. »Na preda-
vanju sem poudaril pomen lokalno 
pridelane hrane ter pravilno izbiro 
živil, ki so temelj zdrave prehrane.

Drugi del preda-
vanja pa smo name-
nili praktični pripravi 
jedi. Udeleženke so si 
nadele predpasnike 
in z veseljem poprijele 
za delo.« Vodja preh-
rane je za udeleženke 
pripravil različne re-
cepte za zdrave jedi, 
ki jih lahko vključujemo 
v vsakodnevno preh-
rano. Pripravili so: 

mesne polpete z ješprenjem, mesno-
zelenjavne polpete, tunine zrezke 
s proseno kašo, gomoljno zeleno 
po dunajsko, ohrovtov narastek, 
zelenjavni zavitek, bučne polpete z 
ovsenimi kosmiči, pisano pomladan-
sko in mehiško solato. »Priprava jedi 
je potekala v zelo prijetnem vzdušju 
in vsi recepti so nam res odlično us-
peli,« so povedale članice na koncu, 
ko so jedi poskušale. 

    Fanči Moljk

RAZSTAVA OB 30-LETNICI AKCIJE 
MLADI GASILEC NA OŠ NHR HRASTNIK

Na Osnovni šoli narodnega 
heroja Rajka Hrastnik že trideset 
let deluje obšolska dejavnost 
DMG (Društvo Mladi gasilec), 
pred petimi leti pa se je njena 
aktivnost razširila tudi na Dol.
Ob letošnjem visokem jubileju 
sta prva in sedanja mentorica DMG, 
Januška Grčar – ki je ob pomoči gas-
ilcev društvo vodila skoraj v celotnem 
30-letnem obdobju njegovega ob-
stoja – in Anja Kačič, na Podružnični 
šoli Log pripravili razstavo osvojenih 
medalj, diplom, pohval, pokalov in 
fotografij. Vsa ta leta so se ekipe mla-
dih gasilcev udeleževale državnih 

srečanj, na katerih so dosegale lepe 
rezultate – leta 2012 sta tako ekipa 
mlajših kot starejših gasilcev osvojili 
naslov državnega prvaka.

Že sedem let vsako pomlad v enem 
od zasavskih mest organizirajo regi-
jsko srečanje DMG. Letošnje je bilo 
v Zagorju, na njem pa je sodelovalo 
pet ekip iz Občine Hrastnik. Mlajši 

gasilci so zasedli prvo, drugo in 
četrto mesto, starejši pa prvi dve – 
zmagala je ekipa Podružnične šole 
Dol pri Hrastniku. Obe prvi ekipi sta 
se uvrstili na državno srečanje, ki bo 
septembra v Vojniku.

     Jan Simončič, 8. a

ZA DAN UPORA SO PELE KOMBINATKEObčina Hrastnik in Združenje 
borcev za vrednote NOB Hrast-
nik sta ob dnevu upora proti o-
kupatorju organizirala proslavo, 
ki je bila v petek, 25. aprila, v 
športni dvorani na Logu. V programu 
so sodelovale članice pevskega 
zbora Kombinat, slavnostni govornik 
je bil evropski poslanec Jelko Kacin.

Kombinatke so prvo pesem – Puntar-
sko, posvetile hrastniškim rudarjem. In 
bile vesele, ker so dobile v dar košček 
premoga. Prvič so bile v Hrastniku že 
leta 2010, drugo leto svojega obsto-
ja. Pele so na prireditvi Rdeči revirji 
pred DD in koncert končale v dvora-
ni, ker je začelo deževati, se je spom-

nila Maksimiljana, ki je simpatično in 
vsebinsko zelo bogato povezovala 
koncert tudi tokrat .

»Svoj protest izražamo skozi pesem,« 
je dejala. «Vzniknile so iz ljudi, ko niso 
več zdržali krivic. Govorijo o solidar-
nosti, tovarištvu, srčnosti, pogumu, 
hrabrijo drug drugega in izražajo 
željo po svobodi, ki jo vsi nosimo v 
sebi ...«  Puntarski so sledile še Band-
iera Rossa, Katjuša, Grandola, Lili 
Marlen, Če zapojemo veselo, Bella 
ciao, No Pasaran, Jutri gremo v na-

pad in druge. Izbrane pesmi  so se 
prelivale iz enega okolja v drugega, 
iz enega jezika v drugega, rojene v 
različnih režimih. Dvorana je njihove 
pesmi upora spremljala z velikimi sim-
patijami in stoječim aplavzom.

Slavnostni govornik Jelko Kacin je 
na začetku prireditve ocenil nastop 
Kombinatk kot slikovito učno uro naše 
in svetovne zgodovine upora. Poh-
valil je tudi župana in našo občino, 
ki s proslavo kaže spoštovanje do 
naše preteklosti, država pa jo je uki-
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Menjalni krog tudi čez poletje

Po uspešno izpeljanem aprilskem 
Vsezasavskem menjalnem krogu, 
menjalni krog postaja stalnica tudi 
v Hrastniku. Odslej tako vsako prvo 
soboto v mesecu menjamo na 
hrastniški tržnici.

»Za nami so res uspešni trije menjalni 
krogi, vzdušje je bilo super, ljudje niso 
prišli le menjat, ampak so se ustavili 
za dlje časa, menjalci so se pogo-
varjali med seboj, si izmenjevali nas-
vete ..., na splošno je bilo res takšno 
prijetno in prijateljsko vzdušje. Nekaj 
menjalcev je bilo starih, ki menjavo 
že poznajo, nekaj jih je menjalo prvič. 
Menjalo se je res raznolike stvari – 
imeli smo sadike pegastega badlja, 
buč, bučk, poprove mete, aspara-
gusa, zelene, pelina, rumene in 
rdeče paprike, pa semena konoplje, 
bele koruze, žafranike in hokaido 

buč, imeli smo tudi domače 
marmelade, svežo solato, 
rukolo ter orehe,« so vtise 
aprilske, majske in junijske 

menjave strnili v Mladinskem centru 
Hrastnik.

Menjalni krog Mladinski center Hrast-
nik ter Društvo rast organizirata vsako 
prvo soboto v mesecu, od 8. do 11. 

ure, na tržnici, kjer jim prostor in sto-
jnico prijazno odstopi KSP Hrastnik. 

Menjalni krogi se nadaljujejo tudi 
čez poletje – prvi bo 5. julija, drugi 
2. avgusta ter tretji 6. septembra. Vsi 
bodo potekali od 8. so 11. ure na 
tržnici v Hrastniku.
                    
    MJ

DOMFRcA- praznik za nove čase

Zadnji vikend v juniju se bo v Zasavju 
dogajalo kot še nikoli prej. Od 27. 
do 29. junija bo na Kipah potekal 
tridnevni festival DOMFRCA, ki bo 
združil lokalno skupnost vseh treh za-
savskih občin. Na enem mestu bo na 
voljo bogat in raznovrsten program, 
ki bo obsegal ustvarjanje, delavnice 
za otroke, predstave, razstave, aktivi-
zem, predavanja, šport, adrenalin, 
art, druženje, aktivizem, dobrodel-
nost, zabavo, piknik, počitek, kampi-

ranje in koncerte.

Organizatorji DOMFRCE 
so zasavski prostovoljci 

iz različnih društev in organizacij ter 
posamezniki, ki so stopili skupaj, na 
mizo zložili svoje talente in pričeli z re-
alizacijo. Iščejo pa še dodatne ‘’do-
brovoljce’’, ki bi se jim bili pripravljeni 
pridružiti in zavihati rokave. Potrebuje 
se tehnično osebje (postavljan-
je odrov in druge infrastrukture), 
pomočnike za čiščenje in pripravo 
prizorišča, koordinatorje posameznih 
prizorišč (odri, stojnice, delavnice, 

poligoni), pridne roke za pripravo 
hrane za sodelujoče ter skrbnike za 
parkirne prostore in kampa. Kdor bi 
se želel pridružiti, lahko pokliče na 
040/325-076 ali pošlje e-mail na
mojcamlin@gmail.com.

DOMFRCA bo edinstven dogodek v 
Zasavju in ima željo postati tradicio-
nalen. Več informacij najdete na 
spletni strani festivala (www.domfr-
ca.org) ali na facebooku (www.
facebook.com/Domfrca). 
Se vidimo na Kipah.

Nogometni dnevi v Hrastniku
Leto 2014 je v Nogomet-
nem klubu Hrastnik zapi-
sano z velikimi črkami, saj 
klub praznuje 90. obletni-
co ustanovitve. Oktobra 
leta 1924 se je v Hrastniku 
namreč ustanovil prvi no-
gometni klub ŠK Edinost. 
Prav tako pa letos v klu-
bu praznujejo še dva ju-
bileja. Pred šestdesetimi 

leti je v Hrast-
niku zraslo novo 
n o g o m e t n o 
igrišče.  Pred 
natanko petdesetimi leti pa 
je prišlo do združitve NK Brat-
stvo in NK Rudar v novi klub 
NK HRASTNIK. 

Ob tej priložnost v klubu pri-
pravljajo Nogometne dneve, 

ki bodo potekali v soboto, 14. 
Junija, in nedeljo, 15. junija, 
v Športnem parku na Logu. 
Pripravljajo vrsto zanimivih ak-
tivnosti, nogometne turnirje 
za vse generacije in bogato 
spremljevalno dogajanje.

Veter - 40 let
Z n a n a 
hrastn i ška 
g l a s b e n a 
s k u p i n a 

Veter letos praznuje 40 let delovan-
ja. V vseh teh letih so pustili tako na 
slovenski kot na tuji glasbeni sceni 
neizbrisen pečat, v svoji karieri pa so 
sodelovali s številnimi znanimi ime-

ni. Ob častitljivem jubileju za svoje 
zveste poslušalce pripravljajo številna 
presenečenja.

Vse do 15. junija 2014 bo v galeriji 
Delavskega doma Hrastnik na ogled 
razstava »Veter skozi 40 let«. V pe-
tek, 13. Junija, ob 19. uri bo v Športni 
dvorani Hrastnik svečani koncert sku-

pine Veter in zabavnega orkestra K’r 
en bend. V soboto, 14. junija, pa bo 
od 16. ure dalje na rokometnem sta-
dionu na Logu ples s skupino Veter in 
njihovimi gosti. Člani zasedbe oblju-
bljajo, da se bomo ob glasbi, pijači in 
jedači zabavali do jutranjih ur.

     JM

NOVICE

nila. Svoj govor pa je začel z zna-
menitim uporom Tigrovcev proti 
italijanskim fašistom, ki je bil prvi te 
vrste v Evropi in Jugoslaviji. Spomnil  
je na dogodek v Postojnski jami, ki 
je odločilno vplival k zmagi nad oku-
patorji. V Partizanski jami, kot se zdaj 
imenuje, so partizani zažgali dvana-
jst ton letalskega goriva, ki so ga tam 
hranili Nemci. Kacin je ob 70-letnici 
te uspešne diverzantske akcije v Id-
riji obiskal diverzanta Srečka Tušarja 
– tako poroča tudi Svobodna misel 
– da je lahko slišal v živo enega od 
redkih pričevanj.

Churchill, ki je povabil Tita v Neapelj, 
nas je priznal za zaveznike in na to 
smo lahko ponosni. V Nemčiji se za-
vedajo, kaj so storili Evropi in svetu 
v tej vojni, pri nas pa se še vedno 
sprašujemo, na kateri strani je bil 
kdo.«Pokopljimo svoje mrtve,« je de-
jal Kacin, »če tega nismo sposobni, 
smo pač Balkanci, ki svoje zamere 
prenašajo iz roda v rod in maltre-

tirajo cele družine. Na zamerah ni 
mogoče graditi svoje prihodnosti ...«  
Spregovoril je tudi o priložnostih, ki jih 
daje Evropa, skupnost, v kateri smo 
na varnem, a se tega premalo za-
vedamo. »V EU imamo 500 milijonov 
priložnosti, da komu kaj prodamo; 
zganimo se ...« Pohvalil je tudi našo 
občino, ki je po učinkovitosti črpanja 
evropskih sredstev med slovenskimi 
občinami na trinajstem mestu – od 
2011.

Drago Kopušar je v imenu župana 
Mirana Jeriča in Občinskega sveta 
Občine Hrastnik vsem obiskovalcem 
čestital za dan upora proti okupa-
torju in mednarodni praznik dela 
ter zaželel, da bi oba praznika lepo 
preživeli.
   
    Fanči Moljk
              Foto: Branko Klančar

ŠOHTOV TURNIR V 
ODBOJKI NA MIVKI 

Člani Študentske organizacije Hrast-
nik so 25. maja s sodelovanjem Te-
nis kluba Hrastnik organizirali tradi-
cionalni turnir v odbojki na mivki. 
Zaradi dežja so datum kar nekajkrat 
prestavili, tokrat pa so turnir končno 
spravili pod streho. Udeležilo se ga je 
osem ekip s štirimi igralci: igra pa je 
potekala po beach volley pravilih in 
piramidnem sistemu izpadanja. »To 
pomeni,« je pojasnila Susu Assayed, 
ena izmed organizatork turnirja, »da 
so ekipe igrale dva seta do 15 točk, 
tretji set do 11 točk, finalno tekmo pa 
so odigrali dva seta do 21 točk.«

Tretje mesto so dosegli 
Svižci iz Hrastnika, drugo 
mesto Krapi iz Rimskih 
Toplic, oboji pa so za na-
grado dobili pokal in ma-
jice. Prvo mesto so si pri-
igrali SFD, ki so prav tako iz 

Rimskih Toplic, in za 
nagrado dobili po-
leg pokala tudi bon 
v City centru v vred-
nosti 30 evrov. 

Naj spomnimo, da je 
hrastniški ŠOHT znan 
tudi po glasbenem 
festivalu v avgustu, 
ki je že prerasel meje 
Hrastnika in Zasavja, 
saj privabi nekaj tisoč 
obiskovalcev. Letos 

bo že deveti po vrsti. V okviru tega 
dogajanja pa navadno izvedejo 
tudi tekmovanje v igranju odbojke 
na Štircu.

                Fanči Moljk

POSVET GASILK ZASAVJA IN POSAVJA26. aprila je v Hrastniku potekal 
Posvet gasilk Zasavja in Posavja. 
Tokratne gostiteljice rednega 
letnega posveta so bile članice 
PGD Dol pri Hrastniku. Posveta 
se je udeležilo okrog osemdeset ga-
silk gasilskih zvez iz Hrastnika, Trbovelj, 
Zagorja, Sevnice, Krškega in iz Brežic.
Glavni namen tovrstnih srečanj ni le 
druženje, temveč tudi izobraževanje. 
Tema tokratnega posveta je bila 
‘’Nesreča z ogljikovim oksidom’’. 
Predavanje je vodil priznani stro-
kovnjak Marjan Jelenko. Poldnevni 
posvet je bil namenjen tudi mnen-

jem in pobudam gasilk ter izmenjavi 
primerov dobrih praks. Strokovni del 
je bil dopolnjen z vodenim ogledom 
Steklarne Hrastnik. 

Čeprav v gasilstvu še vedno pre-
vladujejo gasilci, pa tudi gasilke 
niso redke, kar je dokazala številna 
udeležba posveta. Pripadnice ga-
silskih zvez so sicer precej aktivne.  
»Gasilke Gasilske zveze Hrastnik 

imamo redne operativne vaje ter 
hodimo na posvete in izobraževanje, 
saj je strokovna usposobljenost 
nujna,«pove Marjana Močilar, 
predsednica članic GZ Hrastnik in 
ena od organizatork tokratnega za-
savsko-posavskega posveta. 

                

   Mateja Jecl

KAJ JE NA VIDIKU
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ŠPORT

Evropsko prvenstvo na Dunaju
Hrastniška kajakaša Peter Kauzer 
in Janoš Peterlin sta zadnji vikend v 
maju nastopila na evropskem prven-
stvu v kajaku in kanuju na divjih vo-
dah na Dunaju. Oba sta zadovoljila 
z uvrstitvijo v finale, za najvišja mesta 
pa je zmanjkalo nekaj sreče in zbra-
nosti. Kauzer je bil z 2,84 sekunde 
zaostanka sedmi, Peterlin pa je za 
zmagovalcem, Čehom Jirijem Pr-
skavcem, zaostal za 9,83 sekunde in 
osvojil končno dvanajsto mesto. 

Izkušenega 30-letnega 
Kauzerja je veliko stala 
napaka dotika vrat, brez 

katere bi tekmo najbrž končal na 
stopničkah. »Pokazalo se je, da če 
imaš štiri vožnje na isti progi, si ne 
smeš privoščiti napake. Če si jo, si 
avtomatično izven boja za kolajne. 
Vodilni so bili brez, ostali smo de-
lali napake. Jaz sem danes v drugih 
vratih dobil vodo v oči, nisem videl 
nič, zato sem udaril in še zarobil ter 
izgubil čas, potem se do 11. vrat ni-
sem sestavil. A tak je naš šport, en-
krat eni, drugič drugi, vsi treniramo, 

da bi bili najboljši,« je po tekmi pov-
edal eden najuspešnejših hrastniških 
in slovenskih kajakašev, ki so kdajkoli 
premagovali brzice Save in ostalih 
svetovnih rek.  

Hrastniški tandem Kauzer - Peterlin 
je skupaj s Simonom Brusom nasto-
pil tudi na ekipni tekmi kajakašev, ki 
so jo slovenski reprezentanti končali 
na osmem mestu – s 5,14 sekunde 
zaostanka za zmagovalno nemško 
posadko. 

               Gregor Lisec

Halzer do prve zmage v 
svetovnem pokalu

Hrastniški gorski kolesar Miha Halzer 
je konec prejšnjega meseca pos-
tavil nov mejnik v svoji uspešni športni 
karieri, saj je v češkem Novem mestu 
slavil svojo prvo zmago za svetovni 
pokal v eliminatorju. Z izjemno pred-
stavo, ko je tekmece ugnal tako 
taktično kot fizično, je potrdil odlično 
formo in napovedal tudi boj za skup-
no zmago v svetovnem pokalu.

Kolesar ekipe Energija Team, sicer 
tudi član Kolesarskega društva 
Hrastnik, je bil najhitrejši že v kvalifi-
kacijah, na tekmi pa je s premišljeno 
vožnjo na vzponu prehitel vse svo-
je tekmece in v cilj pripeljal pred 
vodilnim v svetovnem pokalu, Dani-
elom Federspielom, in svetovnim pr-
vakom, Paulom Van der Ploegom. 
»Malo sem bil pod pritiskom, tudi 
zaradi izjav, ki jih dajem pred tekmo, 

ko sem napovedoval zmago. Mar-
sikdo si je mislil, da samo nakladam. 
Končno mi je uspelo. Dokazal sem 
sebi in tistim, ki spremljajo ta šport,« je 
po zmagi v krosu na izpadanje dejal 
svetovni in evropski podprvak v tej 
disciplini. Na Češkem je nastopil tudi 
Rok Skaza, ki pa se mu žal ni uspelo 
uvrstiti skozi sito kvalifikacij in tekmo-
vanje je zaključil na 61. mestu. 

Člani hrastniškega kolesarskega 
društva nas to pomlad tudi sicer kar 
precej razvajajo z odličnimi rezultati. 
Halzer je v začetku maja zmagal na 
city-sprint tekmi v avstrijskem Imstu, 
Miran Cvet je bil najhitrejši na gor-
skem teku, 17. Jurišu na Grmado, 
Denis Šketako pa se je izkazal na Mal-
lorci v Španiji, kjer je v najmočnejši 
svetovni konkurenci triatloncev 
(skupina PRO) osvojil 25. mesto v tek-
movanju polovični ironman (1.9 km 
plavanje / 90 km kolo / 21 km tek). 

               Gregor Lisec
     Foto: Žiga Vodenik

Na Dolu organizirali že 
15. Handball cup
Zadnja sobota v mesecu maju je 
bila na Dolu pri Hrastniku v znamen-
ju rokometa, otrok in dobre volje. 
Rokometni klub Dol TKI Hrastnik je 
v domači Dolanki ter v dvorani v 
bližnjih Radečah organiziral že ju-
bilejni 15. mednarodni turnir v mini 
rokometu, ki je v Zasavje privabil 47 
ekip iz 26 slovenskih in hrvaških klubov 
oziroma osnovnih šol. 

Na rokometnih igriščih se je med 
seboj tako pomerilo kar okoli 500 
dečkov in deklic letnikov 2003 in 2004, 
ki so se izkazali z zanimivimi in s kako-
vostnimi predstavami. Na turnirju so 
nastopile tudi tri ekipe domačega 
rokometnega kluba, med katerimi so 
se najbolj izkazali varovanci trener-
ja Jureta Jazbeca, ki so v kategoriji 
letnikov 2004 osvojili odlično drugo 
mesto. Prav vsi udeleženci tekmo-
vanja Handball cup, pri izvedbi ka-
terega je sodelovalo kar okoli 100 
prostovoljcev in članov RK Dola, 

so za svoje uvrstitve prejeli kola-
jne. Tiste najbolj žlahtne, za prva tri 
mesta, so nadobudni rokometaši in 
rokometašice prejeli iz rok slovenskih 
članskih državnih prvakov, Žige Mla-
karja in Urbana Lesjaka, ki sta letos 
nastopala za Celje Pivovarno Laško. 
Pri podelitvi sta jima pomagala še 
podžupan občine Hrastnik Vinko 
Žagar in predsednik dolskega kluba 
Rok Petrič. 

                 Gregor Lisec
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Karateisti znova uspešniSredi aprila je v Podčetrtku potekal 
Kofukan svetovni pokal v Shito-Ryu-
ju, ki so se ga udeležili tudi hrastniški 
karateisti. Kot že tolikokrat poprej so 
varovanci trenerja Bojana Pižmohta 
tudi tokrat dosegli odlične rezultate. 
V močni konkurenci, kjer je nasto-
pilo skoraj 200 tekmovalcev iz kar 12 
držav, so Hrastničani pobrali tri zlate, 
eno srebrno in štiri bronaste kolajne 

v posamičnih in ekipnih borbah. Še 
posebej se je izkazal Denis Gorenc, 
ki je zmagal v kategoriji mladincev 
do 65 kilogramov, ekipno pa je os-
vojil bronasto odličje. Poleg članov 
Karate kluba iz Hrastnika se je izkaza-
la še ena njihova nekdanja članica, 
in sicer Sabina Fazlić, ki je kot članica 
Karate kluba Dinamik Celje v članski 
konkurenci do 61 kilogramov osvojila 

odlično drugo mesto, ekipno v bor-
bah pa si pokorila celotno konkuren-
co. Poleg tega je skupaj s še eno 
Hrastničanko, Petro Alič, srebro osvo-
jila tudi v katah  ekipno. 

                Gregor Lisec

Drametovi fantje rešili 
kegljaško dramo
»Žiga, žaga, žiga, žaga, hej, hej, 
hej,« je iz kegljišča na Logu odme-
valo tudi po zadnji tekmi letošnjega 
državnega prvenstva. Kegljači Si-
neta so si z zmago nad Proteusom 
zagotovili obstanek in nastopanje 
v 1. slovenski ligi tudi za prihodnjo 
sezono, s čimer so potrdili primat 
najboljšega športnega kolektiva v 
Hrastniku.

Želja in hkrati cilj v bodoče je gotovo 
mirnejša sezona, ki je ne bo treba 
reševati v zadnjih tekmah, kot letos. 
Hrastničani so po prvem delu sezone 
namreč zasedali zadnje mesto, s 
tremi točkami zaostanka za devetim 

mestom, ki še prinaša obstanek v 
ligi. Jože Drame, izkušeni trener, ki 
kegljače Sineta vodi vse odkar so se 
ti leta 2004 vrnili v 1. ligo, v obstanek 
med elito ni nikoli podvomil. »V dru-
gem delu sta se po poškodbah vrnila 
Aleksander Šparemblek in kapetan 
Vojko Šeško, okrepil pa nas je Mark 
Bortek, ki je bil 12 let eden najboljših 
kegljačev v Avstriji. Z izkušenimi ig-
ralci so apetiti narasli, premagali smo 
dva neposredna tekmeca, potem 
zmagali še na zadnji tekmi in se 
rešili,« je dejal Drame, ki si v prihodnji 
sezoni želi vrnitve na eno izmed prvih 
treh mest v ligi, kar prinaša uvrstitev 
v evropske pokale. Cilj je vsekakor 
uresničljiv. Njegovi varovanci so v se-
zonah 2007/08 in 2011/12 v prvenstvu 
dvakrat že osvojili 3. mesto, v lanski 
bili denimo četrti, z 9. mestom na ev-

ropskem pokalu NBC v Banja Luki pa 
so pred petimi leti dokazali, da se 
lahko enakovredno kosajo tudi na 
evropskem področju. 

Za vse to je potreben širok in kvaliteten 
igralski kader, ki ga ob že naštetih 
Borteku, Šešku in Šparembleku, trener 
Drame zagotovo ima. Oba Hribarja 
ter Zlatko Drame iz Zagorja, Skalicky 
in Serec iz Krškega ter Medved, Log-
ar in Jazbinšek iz Hrastnika svojemu 
trenerju povzročajo sive lase, katerih 
osem izbrati za posamezno tekmo. 
»Izbiram glede na formo in glede na 
nasprotnika. Vse skupaj je lažje na 
domačih tekmah, ko se ve, katera 
steza ustreza kateremu igralcu,« je 
povedal trener Hrastničanov, ki ga še 
posebej veseli obisk domačih tekem: 
»Kegljišče je vedno polno, ljudje nas 
prepoznajo in radi pridejo na tekme. 
Če ne bi bilo njih, tudi mene ne bi 
bilo več.« 

Da si hrastniški kegljači zaslužijo vsa 
priznanja je potrdila tudi domača 
občina, ki jih je za dosežke v 
prejšnjem letu pred kratkim nagradi-
la s priznanjem za najboljšo športno 
ekipo v Hrastniku. »Meni in igralcem 
to veliko pomeni in veseli smo, da 
dobivamo priznanja. Se pa zaveda-
mo, da smo edini klub, ki Hrastnik 
predstavlja v 1. državni ligi, zato to 
počnemo z veseljem in s ponosom. 
Želeli bi si le več finančnih sredstev,« 
je zaključil Drame in s tem opozoril 
tudi na pereč problem hrastniškega 
športa in gospodarstva v teh časih. 
Pomanjkanje denarja za nemoteno 
delovanje namreč. 

               Gregor Lisec

Kegljači in njihovi navijači po osvojitvi 9. mesta na 
evropskem pokalu NBC v Banja Luki. 

Košarkarji le rešili sezonoHrastniški košarkarji so stresno in na-
peto sezono vendarle obrnili v svoj 
prid. Potem, ko so redni del prven-
stva zaključili na enajstem mestu, 
jih je čakala liga za obstanek, kjer 
pa so kljub hudemu pritisku odbili 
vse napade tretjeligašev in ohranili 

drugoligaški status tudi za prihod-
njo sezono. 

V Hrastniku je najprej padla ekipa 
Janč, teden dni kasneje pa na se-
vernem primorskem še Ajdovščina. 
Ko so varovanci Davorja Brečka v 

pravi srhljivki po podaljšku slavili tudi 
na povratni tekmi z Jančami v Lju-
bljani (105:114), je postalo jasno, da 
bo Hrastnik član 2. lige tudi v bodoče. 
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»Uspelo nam je s trdim delom, neko 
normalno komunikacijo ter manjšimi 
spremembami v rotaciji igralcev. 
Fantje, tako domačini kot »tujci«, pa 
so stopili skupaj, ko je bilo potrebno,« 
je dejal Brečko, ki je ekipo prevzel 

sredi sezone in krivuljo zmag takoj 
preusmeril navzgor. Domačin na 
klopi Hrastnika je poleg izpolnitve 
osnovnega cilja, torej obstanka v 
ligi, zadovoljen tudi z delom mlajših 
selekcij, saj imajo v dvorani na Logu 

po dolgih letih znova ekipo med 
najmočnejšo državno druščino. V 
1. ligo se je uvrstila ekipa dečkov, 
mlajših od 15 let. 

               Gregor Lisec

Rokometaši postavili 
stvari na svoje mesto
Rokometna sezona v 1. b slovenski ligi 
je končana, za Dolane morda celo 
malce prehitro. Kemičarji so namreč 
po nekoliko slabšem prvem delu v 
drugem stopili na plin in si z domačo 
zmago v zadnjem krogu proti Ptuju 
zagotovili zelo dobro četrto mesto 
na lestvici. 

A zgolj dva poraza v drugi polovi-
ci sezone dajeta slutiti, da je realni 
domet dolskega rokometa verjetno 
kakšno stopničko višje. V drugem 
delu sezone so ob omenjenih porazih 
zabeležili še en remi in kar 8 zmag, ob 
tem pa bili zadnja dva meseca tek-
movalnega dela nepremagani. 

Prvi dve mesti sta sicer osvojila 
»potomca« nekdaj priznanih, kas-
neje pa žal propadlih prvoligašev – 
RK Slovenj Gradec 2011 in RD Loka 

2012 –, pred Dolane pa se je uvrstila 
še MRD Dobova. Za novo dobro se-
zono Dolanov je zaslužna celotna 
ekipa, ki je držala skupaj v dobrem 
in slabem, vseeno pa bi bilo vse sku-
paj precej težje brez 165 zadetkov 

kapetana Gregorja Klepeja, ki je s 
povprečno 7,5 gola na tekmo postal 
tudi najboljši strelec lige. 

                 Gregor Lisec
         Foto: Robi Bajda

Večer športaŠportna zveza Hrastnik je 23. aprila v 
Športni dvorani Hrastnik organizirala 
37. Večer športa, glasbe in razvedri-
la.  Priznanje za najboljšega športnika 
preteklega leta je prejel kolesar 
Miha Halzer, ki je na evropskem pr-
venstvu v gorskokolesarskem krosu 
v švicarski prestolnici – Bernu osvo-
jil naslov podprvaka v eliminatorju. 
Za najboljšo ekipo preteklega leta 
pa so tudi letos razglasili Kegljaški 
klub Sinet Hrastnik, za uspešno nas-
topanje v I. A kegljaški ligi in osvo-
jeno 4. mesto. Nagrada za najboljšo 
športnico letos ni bila podeljena.

Župan občine Hrastnik se je ob 
tej priložnosti vsem športnikom in 
športnim delavcem zahvalil za njihov 
trud in jim še enkrat čestital za njihove 
izvrstne dosežke. Poudaril je, da ima-
mo številna športna društva z boga-
to tradicijo, rezultati naših športnikov 
pa navdušujejo ne samo na državni 
ravni, ampak tudi na mednarodnem 
prizorišču. Dejal je še, da se dobro 
zavedamo tudi dejstva, da šport in 
gibanje pomenita boljše zdravje in 
splošen dvig kakovosti življenja.  

Predsedstvo ŠZ Hrastnik je na osnovi 
kriterijev za podeljevanje Bloudko-
vih značk za večletno uspešno delo 
na področju telesne kulture dode-
lilo srebrno značko Zoranu Žibretu iz 
Kegljaškega kluba rudnik ter bronasti 
znački Roku Petriču in Zoranu Zoretu 
iz Rokometnega kluba Dol TKI Hrast-
nik. Podelili so še priznanja posa-
meznikom in ekipam za tekmovalne 

dosežke v lanskem letu. Večer je 
popestril Matej Železnik s svojo inter-
pretacijo Elvisa Presleya. 

           
           Jani Medvešek
                 Foto: Branko Klančar

Trener Dolanov Aleš Filipčič z napotki svojim rokometašem
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Idealne vožnje v tem športu niJanoša Peterlina, uspešnega 
hrastniškega kajakaša, je težko 
povabiti na pogovor ob kavi. Razpet 
med Slovenijo in Francijo, med tek-
mami doma in v tujini, med dopol-
danskimi in popoldanskimi treningi 
ima komaj kaj prostega časa. A 
med prvomajskimi prazniki nama 
to le uspe. Takoj po njegovem po-
poldanskem treningu, pa četudi na 
prazničen dan, saj je to zanj povsem 
običajen dan. 

Preden je pri devetih letih začel tre-
nirati kajak v Brodarskem društvu 
Steklarna Hrastnik, je preizkusil večino 
športov, ki so bili kot interesna de-
javnost na voljo v Hrastniku – košarka, 
karate … A prepričal ga je kajak in 
kajaku je ostal zvest do danes. »Pri-
jatelj iz razreda me je povabil, da pri-
dem v klub in se preizkusim v kajaku. 
Prva izkušnja je bila odlična. Da sem 
ostal, pa je bila še večji razlog družba 
v klubu. Vsi, tudi tisti, ki so veslanje že 
opustili, bodisi starejši bodisi mojih 
let, smo ostali prijatelji. Občasno se 
še vedno srečujemo,« o razlogih za 
vztrajanje pove Janoš. 

Vsi začetki so težki. Po prvih treningih 
so prišla prva tekmovanja za mlajše 
kategorije. Rezultati so bili nadvse 
zadovoljivi. Bil je večkratni državni pr-
vak v spustu slaloma. Z napredovan-
jem med mladince in nato člane se 
je stopnjevala pogostost treningov. 
Zdaj trenira dvakrat na dan, vsak 
dan. »Običajno vstanem ob osmih, 
ob devetih in pol pozajtrkujem, do 
desete ure pa sem že na treningu. 
Ta po navadi traja uro in pol do dve 
uri, saj so potrebne predpriprave, 
ogrevanje, po intenzivni vadbi pa se 
je na koncu potrebno še »razveslati« 
in se ohladiti. Sledi kosilo in popol-
danski počitek. Okrog štirih pa je na 
vrsti še en dvourni trening. Pozimi, od 
novembra do aprila, je več suhih 
treningov, ko pa postane toplo, je 
obvezno veslanje dvakrat na dan, 
razen ob nedeljah, ko treniram samo 
enkrat,’’ sogovornik opiše svoj vsak-
dan. Trenirajo na mirnih vodah pred 
klubom, včasih pa oba dnevna tre-
ninga opravijo v Tacnu. 

In kako sploh zgleda tekmovanje? Pe-
terlin razloži: »Najpomembnejši je čas, 
štartna in končna linija sta opremljeni 
s fotocelicami. Imaš zelena in rdeča 
vratca, prva moraš prevoziti s tokom, 
druga pa proti toku; torej moraš na-
rediti obrat. Če se vratc dotakneš, 
dobiš pribitek dveh sekund, če jih 
izpustiš, pa petdeset.« Sam tekmuje 
v kajaku, ker le-tega vozi že od svo-
jega začetka. Razlika med kajakom 

in kanujem je 
v tem, da v 
kajaku sediš 
in imaš ves-
lo z dvema lopatama, s katerima 
izmenično veslaš, medtem ko pri 
kanuju klečiš na kolenih in menjaš 
zgolj eno lopato. 

Vsako leto maja so izborne tekme 
za reprezentanco, katere član je že 
nekaj let zapored. V reprezentanco 
se mu je uspelo uvrstiti tudi letos. 
»Imamo štiri tekme in po najboljših 
rezultatih od teh tekem gredo 
prvi trije na evropsko prvenstvo, 
svetovne pokale in svetovno prven-
stvo. Sezona se zaključi septembra 
s svetovnim prvenstvom, ki je tudi 
zadnja tekma, na kateri tekmuješ 
kot član reprezentance, saj se je v 
reprezentanco potrebno kvalificirati 
vsako leto znova. Po tej zadnji tekmi 
dobiš nekaj denarja za zimske dni, da 
lahko nemoteno treniraš do maja, ko 
so ponovno izborne reprezentančne 

tekme,« pove Janoš. 

Kot član reprezentance ima pokrite 
vse stroške tako v času sezone (ko 
je dejansko član reprezentance), 
kot tudi čez zimo – torej v priprav-
ljanjem obdobju do novih izbirnih 
tekem. V pripravljalnem obdobju se 
sam odloči, katerih tekem in priprav 
se bo udeležil. Pred leti se je pozimi 
na priprave odpotovalo v Avstralijo, 
kjer je v tem času pri njih poletje in 
tudi zaradi dobre olimpijske proge, 
ki je bila pripravljena za potrebe 

Olimpijskih iger v Sydneyu. A ker so 
bili stroški za zvezo preveliki, se zad-
nji dve leti na priprave odpravljajo v 
Dubaj. Eden od šejkov je v Dubaju 
zgradil pravi rafting center s progo, 
na kateri lahko veslaš, ima umetni val 
za surfanje in bazene. 

Z reprezentanco je prepotoval že 
kratkomalo celi svet: od Amerike, do 
Nemčije, Poljske, Španije in Francije, 
Velike Britanije, Češke ter Slovaške 
… in še bi lahko naštevali. Od vseh 
rezultatov je najbolj ponosen na 
doseženo drugo mesto v svetovni 
seriji v Ameriki. 

Tekmovanja pa niso le fizično zahtev-
na, temveč tudi psihično. »Vsak 
najboljši tekmovalec mora vsaj od 
dva- do trikrat obiskati psihologa, da 
spozna kakšne dobre tehnike in da 

se nauči koncentracije. Pravijo, da 
je dva dni pred tekmo 80 % fizična 
pripravljenost, 20 % psihična. En dan 
pred tekmo se razmerje obrne. A vsa-
ko leto je lažje, saj imaš več izkušenj z 
velikih tekem, lažje se je osredotočiti, 
navijačev običajno niti ne slišiš. V 
Tacen vedno pride veliko slovenskih 
navijačev, vzdušje je dobro, a ko 
veslaš in ko prečkaš štartno linijo, si v 
svojem svetu in ne slišiš ničesar več,« 
opiše Janoš.

Po vsaki vožnji sledi analiza. »Če v 
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vožnji, imaš še drugo vožnjo, da 
jo lahko popraviš. Če jo narediš v 
polfinalu, si zaključil. V finalu se po 
navadi pomerijo igralci, ki spadajo 
med najboljših petindvajset na svetu 
in gredo na nož. Razlike so majhne, 
ena ali dve napaki in že si ob mesto. 
Idealne vožnje v tem športu ni, zma-
ga tisti, ki naredi najmanj napak. Gre 
za šport, ki je odvisen 
od vode in vremenskih 
razmer. Lahko ti zaniha 
voda ali zapiha veter. 
Veliko je faktorjev, ki 
lahko vplivajo na (ne)
uspeh,« obrazloži. Na 
srečo se v reprezen-
tanci vsi člani dobro 
razumejo, pa čeprav 
gre za individualni 
šport in so si na tekmah 
konkurenca. 

Zadnji dve leti dosti časa 
preživi v Franciji, saj od 
tam prihaja njegovo 
dekle. »Spoznala sva 
se na eni od tekem in 
takrat se je vse začelo. 
Ona živi in študira v Pau, 
mestu na jugu Francije, 
ki se ponaša s pravim 
kajakaškim centrom, 
tako da večino časa v 
pripravljalnem obdobju 
živim tam. Včasih se 
ne vidiva tudi po nekaj 
tednov, saj veliko potu-
jem. Konec leta sem bil 
tako v Franciji, potem 
na pripravah v Dubaju, 
trenutno sem doma 
zaradi priprav na izbirne 
tekme, sledilo bo evrop-
sko prvenstvo, nato prvi 
svetovni pokal, drugi in 
tretji … Lani je bila tudi 
ona članica francoske 
reprezentance, tako 
da sva skupaj vozila na 
dveh svetovnih poka-
lih. Prednost je, da je tudi sama v 
tem športu, saj tako življenjske ritu-
ale kajakaša bolje razume,’’ pove 
Janoš.

V Sloveniji je njegov trener Peter Kau-
zer st., v Franciji pa trenira sam. Pe-
terlin pove: »Ko si toliko časa v tem 
športu, že približno veš, kaj moraš 
delati. V Franciji imam prijatelje, ki 
tekmujejo na istih nivojih kot jaz in 
so člani francoske reprezentance, 
tako da skupaj treniramo in ocenju-
jemo svoje vožnje. V Franciji zago-
tovo lahko le še napredujem, ker so 
zares dobre razmere za treniranje. V 
Sloveniji imamo na primer le eno pro-
go v Tacnu, ki je že stara in če Sava 

naraste, progo poplavi,  da ne moreš 
trenirati. V Pau pa je proga umetna, 
speljana je iz rečne struge, zato je 
neodvisna od višine vode. Izjemoma 
jo zaprejo le dvakrat na leto, ko je 
voda res previsoka. Na splošno je po 
vsej državi veliko prog, saj je ta šport 
v Franciji s številnimi kajakaškimi sta-
dioni dodobra razmahnjen.«

V tem športu pa Janoš ni izkusil le tek-
movalno, temveč tudi trenersko plat 
zgodbe, čeprav šteje šele dobrih de-
vetindvajset let. »Leta 2008, ko nisem 
bil v ekipi, sem spoznal Francoza, za-
poslenega na mednarodni kajakaški 
zvezi ICF, ki je bil zadolžen za pro-
mocijo kajaka v državah, kjer ta 
šport ni razširjen. Septembra, dobro 
leto kasneje, me je pozval, da iščejo 
trenerja, ki bi za mesec in pol treniral 
na Tajvanu. Vsi stroški so bili plačani, 
delo pa je bilo plačano še dodatno. 
Najprej sem malo razmišljal, nato 
pa poprijel za izziv, saj se ti takšne 
priložnosti ne ponudijo vsak dan,« 
opiše svojo prvo izkušnjo kot trener.

Ni se še zavedal, da ga tista prava in 
še večja še čaka. Ponudila se je po 
dobrem letu ob prihodu s Tajvana. 
Janoš pove: »Po prihodu s Tajvana 
sem spoznal Hermanna Hussleina, 
nemškega kajakaša s tajskimi kore-
ninami. Vedel je, da sem treniral na 
Tajvanu in me prosil, če bi ga lahko 
treniral in mu pomagal, da bi se 

uvrstil na Olimpijske igre (OI), 
ki so bile tisto leto v Londonu. 
Mesec dni pred začetkom 
kvalifikacij na Kitajskem sem 
šel k njemu in ga po svojih 
najboljših močeh pripravljal. 
Uspelo se mu je uvrstiti na 
OI, zato je želel nadaljevati 
s sodelovanjem vse do iger,« 
pove Janoš. Kot njegov tre-
ner ga je nato spremljal tudi 
na OI in to je bila zanj res 
nepozabna izkušnja. 

Kot trener je dobil popol-
noma drugačen pregled 
nad svojim športom. In prav 
to bi ga lahko pritegnilo po 
zaključku kariere. A o tem 
zaenkrat še ne razmišlja 
preveč, saj si želi tekmo-
vati še vsaj nekaj let. In prav 
zato je zavrnil ponudbo za 
treniranje korejske reprezen-
tance, ki je prišla pred 
časom. To delo bi zahtevalo 
popolno predanost s podpi-
som pogodbe za dve leti in 
večino časa bi moral biti v 
Koreji. To bi pomenilo, da bi 
moral svojo kariero postaviti 
na stranski tir. Temu pa se v 
tem trenutku še ni pripravljen 
odreči.   

Po evropskem prvenstvu ga 
čaka pet svetovnih pokalov, 
na koncu pa še svetovno pr-
venstvo v Ameriki. In v tako 
napornem tekmovalnem 
letu še toliko bolj ceni pod-
poro družine. »Če mi starši 

ne bi že toliko časa stali ob strani ne 
le materialno,  ampak tudi psihično, 
bi verjetno že zdavnaj odnehal. Za 
materialno podporo je sicer v našem 
društvu zelo dobro poskrbljeno, saj 
kot član ekipe dobiš čoln in vesla. 
A nujna je tudi mentalna in psihična 
podpora doma,« najin pogovor z 
mislijo o podpori zaključi Janoš.

ŠPORT

Mateja Jecl

ZGODOVINSKE CVETKE IN BODICE HRASTNIKA

Karl Malovrh – prvi župan 
občine Hrastnik - Dol

eptembra 1933 je 
potekala zadnja 
seja trboveljskega 
občinskega odbo-
ra, ki je svojem ses-
tavu vključevala še 
občinske odbornike 

iz hrastniške doline. Po 85-letnem 
skupnem delovanju/sodelovanju 
sta se hrastniška in trboveljska dolina 
razšli. Ta zadnja seja je bila sklicana 
po nalogu srezkega načelstva, da 
bi se sestavil volilni odbor.  Volitve 
v novo občino Hrastnik - Dol so bile 
razpisane za 22. 7. 1934. Potekale so 
sicer že prej, vendar so bile razvel-
javljene.  Pri višji oblasti sta bili vloženi 
dve listi, in sicer delavsko-kmečka 
lista (nosilec Karl Malovrh) in tako im-
enovana »gospodarska« lista z nos-
ilcem Ferdom Rošem. Na ponovnih 
volitvah je zopet zmagala delavsko-
kmečka lista , ki je dobila 26 od-
bornikov, lista Ferda Roša pa 4 od-
bornike. Karl Malovrh je tako  postal 
prvi župan hrastniško-holske občine. 
Novoizvoljeno vodstvo občine je 27. 
septembra 1934 na prvi seji prevzelo 
občinske posle. Bivši dolski župan 
Jaka Draksler je na seji podal sledeči 
govor: »Danes bi moral biti prav za 
prav zgodovinski dan in ta seja zgo-
dovinska seja, saj je prvič, ko smo v 
tej dvorani navzoči tudi zastopniki 
Hrastniške kotline. Ker se je pa ta 
združitev izvršila proti volji ogromne 
večine prebivalstva, tako Hrast-
nika kakor Dola, smatram, da je to 
samo prehodna doba. Prebivalstvo 
obeh krajev si želi stare meje nazaj. 
Prepričan sem, da bo zmagala ljud-
ska volja. Do tega časa, upajmo, da 
ne bo predolgo, moramo pa voditi 
posle kakor bi bili za vedno spojeno.« 
Njegov govor je požel aplavz. Na na-
slednji seji občinskega odbora, ki je 
bila 25. oktobra v občinskih prostorih 
na Dolu, so že obravnavali in potrdili 
proračun občine. Na tej seji so se 
domenili o bodočem delu uprave 
in med drugim sklenili, da naj bi imel 
predsednik oz. župan 3 dni uradne 
ure na Dolu, tri dni pa v Hrastniku.  
 
Kaj pa vemo o prvem hrastniškem 
županu?  Karl Malovrh se je rodil 24. 
10. 1879 v Zagorju ob Savi kot sin de-

lav-skih staršev; 
oče je bil iz Go-
dovic pri Planini 
in zaposlen kot 
rudniški voznik, 
mati pa je bila iz 
Znoj pri Zagorju.  
Osnovno šolo 
je obiskoval v 
Zagorju in nato 
leta 1894 vsto-
pil v službo v 
takratni steklarni, 
kjer je služboval 
do leta 1899. Še 
istega leta pa je 
odšel kot rudar 
k zagorskemu 
rudniku ter se po 
dveh mesecih 
z a p o s l i t v e 
ponovno vrnil 
v steklarno leta 
1904. Leta 1903 se je poročil s Pavlo 
Ranzinger, ki pa mu je leta 1933 umr-
la. V zakonu sta ime-la troje otrok, 
Karla, Viktorja in Pavlo. Na prošnjo 
Ivana Urlepa je Karl Malovrh leta 1909 
prevzel načelstvo zadruge Konzum-
nega društva v Hrastniku.  Konzumno 
društvo je bilo takrat tik pred pro-
padom. Pod njegovim vodstvom in 
ob pomoči nekaterih zadružnikov 
se je stanje zadruge izboljšalo.  V 
sklopu zadruge so uredili javno gos-
tilno, skladišče zadruge so preuredili 
v dvorano za delavska in kulturna 
zborovanja. Ta dvorana je bila takrat 
prvi delavsko-gledališki oder v Hrast-
niku. Zadruga je na pobudo steklar-
jev leta 1912 ustanovila tudi svojo 
podružnico.  Njegovo zadružno delo 
je bilo za hrastniško dolino pomem-
bno in tudi uspešno saj je uspel pod 
streho zadruge združiti vse delavske, 
strokovne in kulturne organizacije. 
Hkrati pa mu je delovanje zadruge 
uspelo še razširiti. 

Leta 1912 so ga hrastniški delavci 
prvič izvolili v občinski odbor občine 
Trbovlje, kateri je takrat pripadal še 
Hrastnik. Na njegovo pobudo se je 
začelo z gradnjo prve stanovanjske 
hiše za upokojence. V trboveljskem 
občinskem odboru je dosegel tudi 
izgradnjo vodovoda v hrastniški do-

lini.  

V letu 1934 je tako zmagal na 
županskih volitvah in postal prvi 
župan takrat nove občine Hrastnik 
- Dol. Na to mesto je bil ponovno iz-
voljen leta 1936 in ostal vse do druge 
svetovne vojne. Prioritete njegovega 
županovanja so bile skrb za brez-
poselne in stanovanjska problema-
tika za upokojence.  V njegovem 
županovanju so se zato zgradile 3 
stanovanjske hiše z 21 stanovanji. 
Poleg tega je pozornost posvečal 
ureditvi cest, vodovodov, mostov, 
elektrifikacij itd.    

__________________________________

1 Vir: Slovenski narod (19.09.1934), let-
nik 67, številka 212
2 op: v časopisju imenovana tudi 
socialistično-klerikalna
3 vir: Stanko Brečko: Hrastnik skozi de-
setletja, str 143,144 in Delavska poli-
tika (03.10.1934), letnik 9, številka 78 

Primož Frajle

S

Karl Malovrh, leto neznano (vir: Delavska politika (24.10.1939)
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GOSPODARSTVO

Obetajo se nove zaposlitve
B O N P ET  S Y S T E M S  d .  o .  o .

Zdi se, da v poplavi medi-
jskih sporočil o propadu 
podjetij, težkih gospodar-
skih razmerah in visoki brez-
poselnosti velikokrat poza-
bimo na tiste gospodarske 
družbe, ki beležijo uspehe in 
se jih kriza ni pretirano dota-
knila. Ena izmed teh deluje 

tudi v Hrastniku – v nekdan-
jih prostorih Sijaja, v katerih 
je bila včasih industrijska 
prodajalna. Sedež mladega 
podjetja Bonpet Systems 
d. o. o. je sicer v Trbov-
ljah, vendar sta poslovna 
enota in vsa proizvodnja 
nameščeni v Hrastniku.

V podjetju ugotavljajo, da jih veliko 
ljudi v domačem okolju še ne poz-
na, so pa že slišali za njihov paradni 
produkt – samodejne gasilne am-
pule, ki jih namestimo na požarno 
ogrožena mesta, kot je na primer nad 
kuhinjski štedilnik. »Ampule delujejo 
tako,« pove direktor podjetja Bon-
pet Matej Škerbič, »da se ob požaru 
v zaprtem prostoru z naraščanjem 

temperature segreva tudi gasilna 
tekočina v samodejnih gasilnih am-
pulah, ki se ob tem razteza. Pri tem-
peraturi gasilne tekočine, segreti na 
približno 85 stopinj Celzija, se steklo 
zdrobi in tekočina prodre v pros-
tor, v katerem se sproži endotermni 
proces, ta pa povzroči odvzem en-
ergije ognju oziroma trenutno ohla-
janje v prostoru. Kot stranski produkt 
endotermne reakcije se sprostita še 
majhni količini dušika in ogljikovega 
dioksida, ki pripomoreta, da zapirata 
dostop kisika do goreče površine. 
Na površini gasilne tekočine neraz-
padle snovi tvorijo zaščitni film, ki 
preprečuje ponovni vžig.«

Njihovi sistemi temeljijo na posebni 

tekočini za gašenje 
z imenom Bonpet. 
Pravico do njene 
uporabe so pridobili 
v okviru licence za 
izdelavo samodej-
nih gasilnih ampul, ki so jo pred 12 
leti odkupili od Japoncev. Skozi leta 
in izkušnje so tekočino prilagodili in 
izboljšali ter jo – poleg ampul – do-

dali v številne druge 
izdelke, kot so sta-
bilni sistem, granate 
za metanje, gasilna 
pršila in drugo. 

Lansko leto so po-
slovno enoto odprli še 
v Kopru. Skupaj zdaj 
zaposlujejo okrog 10 
ljudi, ob povečanih 
naročilih tudi več. 
»Šest zaposlenih ima 
sklenjeno pogodbo 
za nedoločen čas 
in to so domačini iz 
Trbovelj ter Hrastnika. 
Z odpiranjem novih 
trgov bomo proizvod-

njo gotovo širili, zato lahko upamo 
na nove zaposlitve,« je optimističen 
Škerbič. Pred kratkim so za izdelavo 
ampul iz posebnega stekla kupili 
stroj, pred tem sta jih dva steklarska 
mojstra delala ročno. »Ročno delo 
je sicer bolj kvalitetno, ampak ta 
specifična znanja sta imela samo 
dva delavca – to pa je bilo za na-
daljnji razvoj preveč tvegano.«

Velik poudarek dajejo tudi sode-
lovanju na lokalni ravni: »Sodelujemo 
s Sijajem, Steklarno Hrastnik in Tovar-
no kemičnih izdelkov Hrastnik.« Direk-
tor Škerbič pojasni, da na njih kriza 
ni toliko vplivala, saj kar 90 odstot-
kov svojih izdelkov izvozijo. »Delu-
jemo v 15 državah, naše izdelke pa 

je mogoče kupiti po vsem svetu. 
Največ poslujemo z Rusijo, Grčijo in s 
Turčijo.« V prihodnosti si želijo prodreti 
tudi v Združene države Amerike in v 
arabski svet, več pa bodo pripomo-
gli k prepoznavnosti še na domačem 
trgu.

Jani Medvešek

GOSPODARSTVO

Brez denarja za 
dobre ideje 
mladih 
podjetnikov … 

… in brez idej za razvoj naše 
regije? Stanje brezposelnosti v Za-
savju je zaskrbljujoče, posledice 
pa bodo vidne šele čez nekaj 
časa. Kaj se bo zgodilo z delavci 
TET? Kakšne so sploh perspektive 
za nova delovna mesta? Kdo so 

ljudje, ki oblikujejo prihodnost in 
razvoj Zasavja? Jasnih odgovorov 
na zgornja vprašanja ni. Tokrat 
smo za odgovore prosili Regio-
nalni center za razvoj (RcR) ter 
Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo. 

Pred časom je vlada sprejela 
ukrepe, ki naj bi spodbujali razvoj 
zaposlovanja v občinah Hrastnik, 
Radeče in Trbovlje (HRT). Imenovali 
so tudi delovno skupino za ob-
likovanje Predloga rešitev srednje- in 
dolgoročnega načrta prestrukturi-
ranja energetike v Zasavju. Delovna 
skupina je bila ustanovljena 19. julija 
2013, do danes pa javnosti niso znani 
rezultati njenega dela. Medtem ko 
so nekateri razpisi v okviru ukrepov 
HRT v postopku, je razvoj regije velika 
neznanka, občine pa pripravljajo 
svoje razvojne programe. 

Na Regionalnem centru za razvoj 
so nam pojasnili, da so znotraj pro-
gramov HRT ključni trije instrumenti in 
njihov razvoj: objavljeni javni razpis 
za sofinanciranje začetnih investicij 
podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo 
delovna mesta. Na voljo so trije mili-
joni evrov; razširjeni projekt Podjetno 
v svet podjetništva in pa razpisi za 
start-up podjetja: »Tako letos kot pri-
hodnje leto je na voljo po 800 tisoč 
evrov, posamezno podjetje pa la-
hko prejme do 30 tisoč evrov,« nam 
razložijo na RCR-u in hkrati opozarja-
jo, da za instrument, ki naj bi spod-
bujal nove ideje mladih podjetnikov 
še ni sklenjena niti pogodba med 
Ministrstvom za gospodarski razvoj 
in tehnologijo (MGRT) in RCR, kar 
onemogoča kakršnekoli aktivnosti. 
»Zato se nam zdi zelo vprašljiva iz-
vedba tega ukrepa, pri čemer je na-
jhuje, da ni možen prenos sredstev, 
namenjenih za leto 2014, v prihodnje 
leto.« 

Na razvojnem centru so še povedali, 
da je bila ideja zasavske politike, da 
bi s finančno pomočjo pri začetku 
poslovanja nadgradili usposabljanje 
podjetnika v programu Podjetno v 
svet podjetništva. »Razpis za start-
up podjetja ne bo izločeval drugih 
podjetij, ocenjujemo tudi, da bo 
razpoložljivih sredstev dovolj, saj la-
hko z maksimalnim zneskom sofinan-
ciranja podpremo več kot petdeset 
podjetij. Veliko večja težava je že 

omenjena zamuda, saj bi se zakon 
moral začeti izvajati septembra 2013, 
vendar MGRT še vedno ni sklenil po-
godb za drugi in tretji instrument.«

Na Ministrstvu za gospodarski raz-
voj in tehnologijo nam je Andreja 
Jenko na vprašanje o financiranju 
start-up podjetij odgovorila, da še 
ne ve točno kdaj bo objavljen raz-
pis. »Težko rečem, predvidoma še v 
prvi polovici leta, ga bo pa izvajal 
RCR Zagorje. Kdo se bo prijavil in kdo 
bodo vse upravičeni prijavitelji oz. ali 
bodo lahko tudi NVO, zaenkrat ne 
vem. Kolikor mi je sedaj znano, bodo 
poglavitna ciljna skupina vključene 
osebe v projekt Podjetno v svet 
podjetništva.« 

Ena od ključnih skupin za razvoj naše 
regije je tudi že omenjena delovna 
skupina za prestrukturiranje energet-
ike, ki pa z lokalno skupnostjo ne sode-
luje. Odloča torej o usodi vseh pre-
bivalcev Zasavja, ne da bi jih vključila 
v proces. Poleg skrivnostnega de-
lovanja skupine, demokratičnega 
deficita vključevanja idej in ljudi je 
težava skupine tudi zamujanje pri pri-
pravi razvojnega načrta. 

Na RCR so nam zagotovili, da je bilo 
sodelovanje z omenjeno skupino 
relativno dobro do odstopa Karla 
Vukoviča, ki vodi Odbor za razvoj e-
nergetike v Zasavju. Odbor je delov-
no telo Razvojnega sveta zasavske 
regije, katerega naloga je pripravl-
jati predloge odločitev v postopku 
priprave in izvajanja regionalnega 
razvojnega programa. Posredovana 
sta bila dva neuradna predloga, 
uradnega predloga pa od skupine 
še niso prejeli. Z odstopom Karla 
Vukoviča se je stalna obveščenost o 
medsebojnih aktivnostih prekinila.

Sicer pa naj bi se delovna skupina 
prioritetno ukvarjala s projektom 
izgradnje HE na srednji Savi, rudar-
jenjem v Zasavju, aktivnostmi pove-
zanimi s Termoelektrarno Trbovlje, 
sanacijo z rudarjenjem degradiranih 

površin, s sodelovanjem in podporo 
potencialnim investitorjem ter os-
talim razvojno naravnanim energet-
skim projektom Zasavja in s pregle-
dom strokovnih podlag, vključenih 
v izdelavo novega Regionalnega 
razvojnega programa 2014—2020. 
Delovno skupino sestavljajo mag. 
Matjaž Eberlinc – predstavnik družbe 
HSE d. o. o., Urška Dolinšek – pred-
stavnica MZIP, Karel Vukovič – pred-
stavnik Zasavja (medtem že izstopil 
iz skupine), Primož Stropnik – pred-
stavnik družbe GEN energija d. o. o., 
Lea J. Lekočevič – predstavnica MF 
ter Jože Klanjšek – predstavnik za-
savskega gospodarstva.)

Na RCR so nam še povedali, da je 
najvišji organ po obstoječi ureditvi 
Razvojni svet zasavske regije, ki je 
organ usklajevanja razvojnih pobud 
in razvojnih interesov v regiji, sestav-
ljajo pa ga predstavniki občin, gos-
podarstva in nevladnih organizacij. 
Med njegovimi nalogami je tudi 
vodenje in usmerjanje priprave re-
gionalnega razvojnega programa 
in njegovo sprejetje. Ob njem ob-
staja še zgolj politično sestavljen Svet 
regije, ki ima pravico veta na vsako 
odločitev.

V Svetu regije imajo glavno besedo 
naši župani, ki so tudi člani Razvojne-
ga sveta zasavske regije. In ko župan 
naše občine zagotovi, da predloga 
oz. rezultatov dela delovne skupine 
za oblikovanje skoraj celotne prihod-
nosti Zasavja ni prejel oz. z njimi ni 
seznanjen, nas je lahko upravičeno 
strah, kdo in v čigavem interesu obli-
kuje našo prihodnost.  

Marko Funkl
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Bližajo se vse toplejši dnevi, vse bolj vroči pa so tudi naši rezultati. Učenci – med njimi kuhar-
ji, dramski igralci, gasilci, likovniki in vsi ostali, ki so dosegli odlične rezultate, – dokazujemo, 
da nismo priplavali po juhi.

Stran ureja 
Kaja Mejač

8. aprila se je najstarejša skupi-
na našega dramsko-lutkovnega 
krožka predstavila v ljubljanskem 
SiTi Teatru na 12. otroškem festivalu 
gledaliških sanj, ki ga je organiziral 
Pionirski dom, in sicer z dvema pred-
stavama. Anica garić (Rdeča ka-
pica) in Tajda Kos (Ježek) sta bili 
uvrščeni med dvanajst najbolj na-
darjenih in perspektivnih igralcev 
med šeststo nastopajočimi, zato smo 
ju povprašali o njunem ukvarjanju z 
gledališko igro.

Anica, kaj predstavlja vaša igra in 
kakšno je njeno sporočilo?

Igra predstavlja sodobno družbo, 
naše hladne odnose do prijateljev 
in sorodnikov, predvsem pa pomanj-
kanje časa za druženje in spozna-
vanje. Govori o današnji mladini, ki je 
razvajena in nevzgojena. Sporočilo 
zgodbe je, da ljudje ne potrebujemo 
več zveri, v tem primeru volka, da bi 

nas pojedle, temveč se bomo 
zaradi načina življenja požrli 
med seboj.

Kakšna pa je vloga Rdeče kapice?

Igram razvajeno in nevzgojeno 
dekle, ki se ves čas prepira z bratom 
in kljubuje mami. Moja vloga ima 
močan značaj, ki ga je težko uprizo-
riti. Vloga mi je zelo pri srcu, zato sem 
se zanjo tudi potrudila in se ji skušala 
ne samo značajno, ampak tudi vi-
zualno približati.

Kakšno je bilo mnenje sodnikov o tej 
vlogi?

Sodnikom je bila moja igra očitno 
všeč, saj sem bila zanjo nagrajena, 
sicer pa z njimi, razen z akademskim 
igralcem Rajkom Stuparjem, ki mi je 
dejal, da če bi bil on v vlogi volka, 
me ne bi upal kar tako pojesti, nisem 
imela stikov. Na to kritiko sem odgo-
vorila le s smehom. 
          
Tajda, zakaj si se sploh odločila za 

obiskovanje dramsko-lutkovnega 
krožka in kako se počutiš, ko si na 
odru?

Za to sem se odločila, ker sem vedno 
zelo rada nastopala, recitirala ter ig-
rala pred sorodniki in prijatelji. K temu 
pa me je spodbudila tudi moja ses-
tra, ki je že prej obiskovala dramsko-
lutkovni krožek. Na odru se počutim 
sproščeno, brez treme in povsem 
domače. Ko igram, se počutim svo-
bodno.

Kakšna je bila tvoja vloga in kaj ti je 
bilo pri njej najbolj všeč?

Igrala sem Ježka, ki je učil Vrana lepih 
besed in pravil obnašanja. Vloga mi 
je bila všeč, ker sem Vrana nekaj 
naučila in mu hkrati tudi pomagala. 
Imela pa sem tudi lep kostum ter na-
risan smrček. V prihodnje si želim še 
več vlog, ki mi bodo ustrezale, prav 
tako pa si želim še glavnih vlog.
                                                                                                                                                          
  
      Enej Vidovič, 8. a

Pri zelenih aktivnostih nismo več zelenci!
Na naši šoli se zavedamo, kako 
pomembno je zdravo in čisto okolje, 
kar dokazujemo z ukvarjanjem z 
ekološko problematiko. V letošnjem 
šolskem letu sta bili dejavnosti, pove-
zani z njo, predvsem ISP za nadar-
jene, v okviru katerega smo se 
udeležili Vseslovenskega natečaja 
Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 
2013/14, in tekmovanje v pripravi 
novinarskega prispevka na temo 
ohranjanja narave za priznanje 
Zeleno pero – oboje pod okriljem 
Društva Planet Zemlja. Projekta sta se 
zaključila na dan Zemlje, 22. aprila, z 
zaključno prireditvijo, ki je potekala v 
Ljubljani, v dvorani Gospodarskega 
razstavišča.

Ko smo prispeli, so nas v eni sobi 
pričakale maskote in stojnice, mi pa 
smo odšli v dvorano. Pozorno smo 
prisluhnili dijakom Srednje lesarske 
šole Ljubljana, ki so nam predstavili 
svoj projekt: izdelavo eko učilnice.

Pričelo se je podeljevanje priznanj: 
najprej srednjim, nato pa osnovnim 
šolam. Vsi smo bili na trnih. Na oder 
so poklicali veliko šol, samo naše 
še ne. Nato pa smo le dočakali 
težko pričakovani trenutek in prejeli 
priznanje za projekt Zemljo so nam 

posodili otroci.

Sledil je vrhunec prireditve. V dvorani 
se nam je namreč pridružil predsed-
nik države, Borut Pahor, in nas v svo-
jem govoru pozdravil. Za njim pa 
nam je minister za izobraževanje, 
znanost in šport, dr. Jernej Pikalo, 
spregovoril o okolju.

Potem so podelili priznanja za Zeleno 
pero. Tudi tu smo bili uspešni, saj sta 
kar dva naša učenca, Luka Jeraj in 
Kaja Mejač, dobila srebrni priznan-
ji. Čakali smo le še na podelitev 
zaključnih priznanj. Vsako od njih je 

podelil poseben gost. Bili smo zelo 
živčni. Na oder je prišla Raša Sraka, ki 
nas je povabila, naj stopimo k njej, in 
podelila priznanje naši šoli. Naša sku-
pina je namreč pripravila zmagovalni 
raziskovalni projekt v kategoriji odnos 
do Zemlje, v njem pa smo nominirali 
Občino Hrastnik za kakovosten od-
nos do Zemlje in odpadkov. Kasneje 
smo bili malce razočarani, ker nismo 
bili absolutni zmagovalci, a smo bili 
vseeno kar zadovoljni, saj smo s tem 
zadnjim priznanjem premagali tudi 
srednje šole in pridobili naziv Planetu 
Zemlji prijazna šola leta 2014.

          Žan Bratuša, 9. b

Rdeča kapica in Ježek

PRIGODE ŠOLSKEGA ZVONCA

Pripovedujemo z barvami 
in oblikami
Kar mislimo, vidimo in čutimo, lahko 
izrazimo na več načinov, na primer 
z likovnim ustvarjanjem, ki je zelo 
priljubljeno tudi med učenci naše 
šole. Predstavljamo vam dva izmed 
mnogih dogodkov s tega področja.

V začetku aprila je bila na šoli or-
ganizirana velikonočna delavnica, 
na kateri so izdelovali namizne 
velikonočne dekoracije. Sodelovali 
so lahko vsi učenci od tretjega do 
osmega razreda, pomagale pa so 
jim upokojenke – članice Društva in-
validov Hrastnik.   
     

Izdelane dekoracije si lahko 
ogledate na fotografiji.

Srednja šola za logistiko 
Celje je v marcu orga-

nizirala likovni natečaj Nariši logotip 
za električni avtomo-
bil, na katerem smo 
sodelovali učenci iz-
birnega predmeta 
Likovno snovanje 3. 
Zato smo se 17. aprila 
izbrani učenci udeležili 
zaključne prireditve v 
Celju, na kateri so ob 
kulturnem programu 
razglasili rezultate 
in podelili nagrade. 
Naši učenki Zala Vašl 
in Maja Kovač iz 9. 
razreda sta si delili 3. 

mesto ter prejeli praktično nagrado 
– enodnevno jadranje po slovenski 
obali.

           Adrijana Taletović, 9. b

Perkmandeljci, kuharska ekipa z naše 
šole, ki jo sestavljamo Luka Kramžar, 
Gaja Kolenc, Špela Plevnik in Aljoša 
Wolfand, vodi pa jo mentor Branko 
Podmenik, smo se 31. marca ponov-
no udeležili kuharskega tekmovan-
ja Kuhna pa to. Prvo področno 
predtekmovanje je bilo v Gostilni 
Martin v Trbovljah, kjer smo pripravlja-
li obrušeno juho, slivove cmoke in pri-
grizke: funšterc, šnute in zimske zvitke 
s krvavico. Za pripravo jedi, značilnih 
za naš domači kraj, smo imeli dve uri 
časa. Komisiji pa smo morali pred-
staviti tudi zgodovino posameznih 
jedi. Očitno smo jo prepričali, kajti bili 
smo med tremi (od šestih) ekip, ki so 
se uvrstile na nadaljnje tekmovanje. 
To je potekalo 10. aprila v Gostilni 

Pečarič v Ljubljani, pripravl-
jali pa smo enake jedi. Tokrat 
je bila konkurenca nekoliko 
hujša, saj je sodelovalo dva-

najst skupin, a le štiri so se uvrstile v 
finale. Sprva so nas sicer določili za 
rezervo, a z malo sreče smo se znašli 
med petnajsti-
mi finalisti in se 
19. maja 2014 
skupaj z dru-
gimi ekipami, 
ki so prihajale 
iz vse Slovenije, 
udeležili velike-
ga tekmovanja 
v Gostilni na 
gradu v Lju-
bljani. Komisija, 
v kateri je bil 
tudi znani kuhar 
Janez Bratovž, 

je razglasila pet zmagovalcev in mi 
smo bili med njimi – že drugo leto za-
pored!

      Špela Plevnik, 7. c

Perkmandeljci iz kuhinje

Stari in mladi 
sodelujemo radi!
Na Podružnični šoli Dol pri Hrastniku 
je od 19. do 23. maja 2014 potekal 
projekt Simbioza, eden izmed zgled-
nih primerov medgeneracijskega 
sodelovanja, pri katerem mlajši učijo 
starejše uporabljati računalnik. Ker 
zelo rada pomagava starejšim pri 
računalniškem opismenjevanju, sva 
se ga udeležila tudi sama. Zadnji dan 
sva o vtisih povprašala udeleženko 
Manjo Golec.

Ali imate doma računalnik?

Da, imam računalnik.

ga uporabljate?

Vsako jutro odgovarjam na pošto – 
te imam veliko. Z eno od prijateljic 
si redno dopisujeva. Prijatelji me 
razveseljujejo z novicami, včasih pa 
tudi s šalami in slikami. Poleg tega s 
pomočjo računalnika redno berem 
novice, veliko pa tudi lektoriram za 
Zasavski muzej Trbovlje. Včasih kaj ku-
pim v spletnih trgovinah. Če česa ne 
vem, vprašam za nasvet. Imam svoj 
profil na Facebooku ter veliko pri-
jateljev. Nikoli nikogar ne sprejmem 
na priporočilo, ampak le, če mi sam 
pošlje prošnjo. Veliko mojih prijateljev 
je mojih nekdanjih učencev. Lepo je 
z njimi klepetati in spoznavati, kako 
so si uredili življenje.

Zakaj ste se prijavili na Simbiozo?

Pri Simonu Medvešku sem se nekaj let 
učila te veščine. Ker pa v mojih letih 
človek marsikaj pozabi, sem vesela, 
da sem ponovila tisto, kar mi je ušlo iz 
glave. Pohvaliti moram pomočnike, 
saj so se zelo trudili, da bi udeleženci 
dojeli snov. Všeč mi je, ker so kljub 
mladosti potrpežljivi in prijetni. Moja 
pomočnika sta bila Nino in Domen. 
Hvaležna sem jima za druženje.

Mislite, da vam je Simbioza koristila?

Vsekakor! Vedno je treba izpopolnje-
vati svoje znanje.

Domen Gnus, 8. č; Nino Povše, 7. č
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Nafta, Chávez in 
plastične operacije

Takšno stereotipno sliko si ustvarijo mnogi popot-
niki, ko se pričnejo z branjem raznih člankov, 
Lonely Planet-a in drugih popotniških vodnikov, 
pripravljati na obisk te privlačne južnoameriške 
»kvazisocialistične« države – Venezuele. V za-
poredju si nato sledijo še visoka stopnja krimina-
la, sloves venezuelskih zaporov in pa podiranje 
rekordov s številom lepotic, ki so bile v zgodo-
vini lepotnih tekmovanj za Miss sveta okronane 
za najlepše Zemljanke.

To je Venezuela, polna nasprotij in 
ravno takšna nevarno privlačna. 
Ko sem se pred časom po tehtnem 
razmisleku odločila za solo potovan-
je v te po splošnem prepričanju ne-
varne konce sveta in kupila karto za 
Caracas, glavno mesto Venezuele, 
povratka nazaj ni bilo več. Vznemir-
jenje in radovednost sta takoj po 
pristanku v nočnih urah po lokalnem 
času še narasla. Je res kar pravijo o 

tem uradno 3-milijonskem, neuradno 
pa 7-milijonskem mestu, ki spada po 
stopnji kriminala med najnevarnejša 
mesta na svetu? Človek si polni glavo 
strahom, predsodki in z že omenje-
nimi stereotipi, zato pa je mnogokrat 
prikrajšan za čisto subjektivni prvi vtis. 
Kaos, prometni zamaški, onesnaženo 
motno ozračje in barakarska naselja 
(t. i. »barrios«), ki se širijo po okoliških 
hribih brez konca in kraja. Povsod 
avtomobili z zatemnjenimi in nepre-
bojnimi stekli, znotraj katerih si vsaj 
malo na varnem. Vojaki in policisti s 

puškami postavljajo kontrolne točke 
na vsakem vogalu. Tem »skorumpi-
ranim« državnim uradnikom je vse 
prej kot za zaupati. Prijazni meščani 
te opozarjajo, češ »bodi previden 
in pusti vso vredno lastnino doma«, 
mnogo je predelov mesta, kamor ne 
smeš pomoliti niti mezinčka na nogi. 
Ja, govorimo o tipični latinskoameriški 
prestolnici, mestu nasprotij, mestu 
revnih in bogatih, kjer je dnevno 
ubitih več 10 ljudi. Poleg okostja na-
pol dokončanih zgradb, ki nudijo 
zatočišče številnim brezdomcem 
in kriminalnim združbam, se kitijo vi-
soki moderni nebotičniki. Ekstremni 
razkorak med družbenimi sloji veje z 
vseh strani. Priznam, če bi mi prvi dan 
po pristanku v Venezueli kdo ponudil 
letalsko karto – smer Evropa, bi jo 
sprejela. Ampak samo prvi dan, po-
tem pa ponotranjiš lokalne razmere 
in začneš uživati!

Kljub temu nespodbudnemu začetku 
je Venezuela dežela številnih nara-
vnih bogastev in danosti. Je ena 
izmed večjih proizvajalk nafte v sve-
tovnem merilu. Ob informaciji 
o ceni enega litra sem se nas-
mejala. Zanj moraš odšteti nič 
več in nič manj kot 0,048 BF 
(»Bolivar Fuerte«), kar znese 
približno 1 cent ($). Torej stane 
napolnjen rezervoar jeklenega 
konjička manj kot liter vode. 
Nič čudnega torej, da so mi 
mnogi znanci iz domačih kra-
jev predlagali, naj namesto 
pošiljanja kartic raje pripeljem 
kakšen sodček nafte za spo-
min.

O prelepi karibski obali, ki se raz-
teza na severu države, kdaj drugič. 
Naj se rajši osredotočim na jugo-
zahodni del, kjer se prične dvigati 
kordiljera Andov. Caracas sem za-
pustila, bilo je zanimivo, pa vendarle 
več kot dovolj. Z razmeroma mo-
dernim avtobusom, ki je poleg letala 
najobičajnejše prevozno sredstvo v 
državi, sem jo mahnila proti jugoza-
hodu. Dvanajsturna nočna vožnja 
po slabih luknjastih cestah je bila vse 
prej kot mirna. Šofer avtobusa je nas-
tavil klimo na 18 °C in s tem poskrbel, 
da je bil miren spanec krepko mo-
ten. Na drugi strani stalnega nadzo-
ra venezuelske policije, ki sredi noči 
vdre na avtobus, baje da iščejo dro-
go, in z mrkimi pogledi zahteva pot-
ni list, včasih pa še kakšen dolar za 
moralno podporo. Prav dobro se za-
vedajo, da imamo tujci v Venezueli 
velike zaloge dolarskih bankovcev v 
pasu za denar pod hlačami. V Ve-
nezueli namreč obstajata dva trga 
za menjanje denarja – uradni trg, 
podprt od države s trenutno men-
jalno vrednostjo 1$=6,29 BF, ter črni 

Življenje v savani Los Llanos v veliki meri vnašajo ptice.

Ob obali severozahodno od Caracas se 
nahaja nacionalni park Mochima s številnimi 
miniaturnimi otočki in peščenimi plažami.

Plaza Venezuela v glavnem mestu, kjer podporniki 
takratnega predsednika Cháveza širijo ideologijo 
socialistične revolucije.
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trg, kjer domačini nabirajo zaloge 
dolarjev, da lahko potujejo v tujino, 
saj jim država omejuje nakup na 
največ 3000 $. Vrednost dolarja na 
črnem trgu se neprestano spreminja, 
v zadnjem času dosega rekordne 
vrednosti 1 $=40 BF. Tako lahko pos-
tane potovanje smešno poceni. O 
ekonomski stabilnosti države in po-
sledicah, ki prav nič blagodejno ne 
vplivajo na državljane, rajši ne bi 

izgubljala besed. Kot zanimivost le še 
to, da so obdobja, ko v državi dol-
gotrajno primanjkuje določenih živil, 
nekaj povsem običajnega. Danes 
ni moke, jutri primanjkuje mleka, 
vest o pomanjkanju toaletnega pa-
pirja pred časom pa je tako ali tako 
obkrožila svet. To je Venezuela.

Mérida je eno najpriljubljenejših 
mest v Venezueli. Je univerzitetno, 
turistično in avanturistično središče, ki 
s svojo lego v osrčju Andov na nad-
morski višini 1610 m nudi tujim obisko-
valcem številne možnosti preživljanja 
prostih dni. Od učenja španščine, 
kar je bila tudi moja prva misija, do 
gorskih vzponov, kolesarjenja, vod-
nih športov in pa omembe vrednega 
nočnega življenja po številnih lokalih 
v centru mesta, kjer se za vsak okus 
najde primerna atmosfera. Resnično 
dobro vzdušje se med vikendi začne 
kar sredi številnih trgov v mestu, ko 
ljudje prinesejo pijačo in jedačo, 
klepetajo in poslušajo glasbo. Vsak 
po svojem jagodnem izboru seveda, 

ki ga želi deliti z drugimi. Tako 
se na primer melodije kolum-
bijske salse pomešajo z reg-
gaetonom v nerazpoznavno 
kolobocijo. Balzam za ušesa. V 
ozadju nad mestom se dvigajo 
zasneženi vršaci z najvišjim 4978 
m visokim Pico Bolivar-jem na 
čelu. Mérida je med drugim 
dobro izhodišče za obisk znane 
savane Los Llanos, ki prekriva 
zajeten kos ozemlja centralne 

in jugozahodne Venezule in se širi 
naprej v Kolumbijo. Ravno savana 
s svojo kavbojsko naravo lokalnih 
»rancherosov« je pravzaprav prvotni 
vzgib za moj obisk te južnoameriške 
države. Anakonde, kajmani, kapi-
bare, ptiči vseh vrst in velikosti ter 
ogromne črede shujšanega goveda, 
ki nestrpno čakajo deževno dobo, 
da jih obdari s prvimi kapljicami 

življenjske tekočine. Sa-
vana, divja in atraktivna, 
kjer se ravnina širi na vse 
strani, dokler oko nekje 
na obzorju ne izgubi svo-
je ostrine. Na vsake tol-
iko najdeš kakšno haci-
endo, ki si je v kraljestvu 
živali izborila svoj prostor 
pod soncem.

Naj še kakšno besedo 
namenim Venezuel-
cem. Po svoji politični 
razklanosti se delijo 
na dva pola, na t. i. 
»Chavistas« in »Anti-
chavistas«, kljub temu 

da je kontroverzni predsednik Hugo 
Chavez, ustanovitelj in vodilni člen 
politične ideologije bolivarianizma 
in socializma 21. stoletja, že del zgo-
dovine. Razklani tako kot mi, to je 
pa tudi edina vzporednica, ki jo la-
hko povlečem. Temperamentni in 
ponosni potomci Špancev, Indijan-
cev in Afričanov tvorijo pisano struk-
turo populacije v državi. So preprosti 
in klepetavi, sploh če govoriš njihov 
jezik. Kot tujec si jim zanimiv in prav 
rado se zgodi, da se nakup naravne-
ga mangovega soka na štantu sredi 
ulice konča s polurno debato o tvo-
jih koreninah. Če pa jim postavljaš 
še kakšna politična vprašanja, je to 
pogovor brez konca. Nikoli se jim ne 
mudi in vedno zamujajo, tudi po več 
ur, če je treba. Pri nas Evropejcih la-
hko to pripelje do hudih frustracij. Naj 
še dodam, da so ljudje v splošnem 
lepi in atraktivni, vedno urejeni. S tem 
mit o venezuelskih lepoticah potrju-
jem. Že majhne punčke namazane 
in v petkah tekajo naokrog. Dolgu-
jem pa še komentar stereotipa o 

plastičnih operacijah, omenjenega 
v naslovu. Venezuela je znana po 
najboljših plastičnih kirurgih v svetov-
nem merilu in po podiranju rekordov 
v številu plastičnih operacij. Lepotni 
poseg lahko dobiš celo kot glavno 
nagrado v žrebanja pri nakupu pral-
nega praška.

Tamara Rigler

Venezuela proizvede ogromne količine 
kakava. Kakav Chuao na fotografiji velja za 
enega najboljših, če ne celo za najboljšega 
na svetu.

Mérida ob vznožju vršaca Pico Bolivar, ki le redko pokuka 
izza oblakov.

Pokrajina se z višino hitro spreminja in na 3000 m 
nadmorske višine ni nobene sledi o tropskem pod-
nebju Venezuele. Imenuje se Páramo.

Mešanica bikovega očesa, ribjih iker, prepeličjega 
jajca, jagod, robid in mleka. Beljakovinska bomba 
presenetljivo odličnega okusa.

Števec na bencinski črpalki, ko je 
avtobus napolnil svoj rezervoar.
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JUŽNA

Skorajda si upam trditi, da ne 
poznam človeka, ki ne bi imel rad 
palačink. Preproste, okusne, hitro 
pripravljene. Palačinke. Majhne, ve-
like, debele, tanke, zavite, prepog-
njene … Slane, sladke, kislo-sladke, 
namazane z marmelado, evrokre-
mom, nadevane s sadjem, z zele-
njavo, s sirom, z mesom, s sladko ali 
kislo smetano, sladoledom, pokapl-
jane z limoninim sokom in posipane 
s sladkorjem …, ni da ni idej. Jedli bi 
jih lahko zjutraj, popoldne ali zvečer. 
Iz njih bi lahko celo sestavili celotni 
meni. Med njihovo pripravo je včasih 
prav zabavno, ko jo vržeš previsoko v 
zrak, da bi jo obrnil, in nato pristane 
namesto v tvoji stari, a najboljši ponvi 
za palačinke, v kuhinjskem koritu. Ali 
pa, ko se ti malo preveč zapeče, 

zamegliš celo kuhinjo. Palačinke so 
kaj hitro postale priljubljene po vsem 
svetu, celo toliko, da imamo medn-
arodni dan palačink, ki je dan pred 
pepelnično sredo.
 
In kdaj se je vse skupaj začelo? 
V antični Grčiji so bile palačinke 
tam okoli 6. stoletja izjemno prilju-
bljene. Nekateri verjamejo, da so 
ti sladki prigrizki še precej starejši. 
Arheologi so namreč zasledili os-
tanke različnih peciv na bazi žitaric, 
ki izvirajo celo iz kamene dobe. Pri 
nas smo besedo palačinka dobili iz 
avstrijske nemščine, kjer se imenuje 
Palatschinke, tja je prišla madžarska 
palacsinta, ki so jo Madžari vzeli Ro-
munom (plăcintă), Romuni so jo po-
brali Rimljanom, oni pa od Grkov. 

PALAČINKE

Palačinke s šparglji

Sestavine
strok česna
400 g špargljev
smetana za kuhanje
100 g belega sira 
vegeta, peteršilj

Priprava
Šparglje očistimo in jih kuhamo nekaj 
minut v posladkanem kropu. Nato jih 
odcedimo. Česen narežemo na drob-
no ter ga popražimo na olju, da zadiši, 
nato dodamo šparglje, smetano za ku-

hanje, vegeto, peteršilj in na kocke 
narezan beli sir. Vse skupaj dušimo 
nekaj minut. Omako porazdelimo na 
palačinke in dvakrat prepognemo, da 
dobimo trikotno obliko.   

Irena Rebov

Tokrat bomo okušali slane 
palačinke, nadevane s 
šparglji (beluši) in drugič s si-
rom in šunko. 

Testo za palačinke:

Priprava: vse sestavine (300 
g moke, 2,5 dl mleka, 2,5 dl 
vode, 1 žlica olja, malo soli, 
2 jajci) zmešamo v gladko 
in tekoče testo ter ga pus-
timo stati 15 minut.  Na olju 
spečemo palačinke.

Palačinke s sirom in šunko

Sestavine
kisla smetana
majoneza
gorčica
15 dag sira Tilziter 
15 dag šunke 
(narezane)

Priprava
Sir naribamo, mu do-
damo na male lističe 
narezano šunko, kislo 
smetano, majonezo ter 
gorčico. Vse skupaj do-
bro premešamo. Nasta-
lo zmes porazdelimo po

palačinkah in jih zvi-
jemo.  

Dober tek!
 

NAgRADNA KRIŽANKA

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

Mladinski center Hrastnik
Ulica Prvoborcev 1a
1430 Hrastnik

Nagrade podarja:

1. nagrada 2x kosilo v Zasavskem gurmanu
2. nagrada 2x pica v Zasavskem gurmanu
3. nagrada 1x pica v Zasavskem gurmanu

Srečna nagrajenka iz
prejšnje številke je:

Janja glavač
Apnenik 4

8294 Bostanj pri Sevnici

Težje besede;
ADAIR, AGANIPA, AJIN, MENN, RIOM.

44 junij 2014 HRASTOV LIST št. 8




