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Županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič:

"Uspešni na vseh dozdajšnjih 
razpisih z optimizmom zremo 
naprej."
Avtorica: Vesna Jesih
Fotografije: Občina Trbovlje
Za vami sta dve leti županovanja. Kaj se je v vašem življenju 
spremenilo in katere so tiste stalnice, ki ostajajo? 
  »Toliko stvari smo postorili znotraj in zunaj občinske uprave, 
tudi na področju spreminjanja nekaterih ustaljenih smernic, da se 
mi zdi, kot da sta za nami več kot samo dve leti. Časa zase imam 
zdaj manj, kot sem ga imela, a to pride s službo. Ogromno pa je 
področij, ki jih mora človek obvladati, si zanje vzeti čas, še 
posebej, če se uvajajo spremembe: od sestankov glede 
hidroelektrarn na srednji Savi, usklajevanj programa za 
gospodarstvenike na problemskem področju občin Hrastnik, 
Trbovlje in Radeče, dogovarjanja glede prenove državnih cest na 
pristojnem ministrstvu, področje plazov, dogovarjanje glede 3. 
razvojne osi skozi Zasavje, dogovarjanje glede dejavnosti našega 
največjega podjetja v lasti občine (komunale), uvajanje novega 
sistema na področju stanovanjske politike občine, do dokončne 
ureditve vodovodnega sistema v Čečah (160 pogodb), priprave 
projektne dokumentacije, prenove v javnih zavodih, prijavljanje 
na projekte evropske skupnosti, aktivnosti na področju 
sprememb financiranja občin, iskanje rešitev v smeri doseganja 
večjih prihrankov in racionalizacije delovanja lokalne skupnosti z 
namenom obvladovanja občinskih financ, saj se zakonsko 
predpisani odhodki hitro povečujejo ... Vse te naloge so težje, če 
je na razpolago manj denarja in jih moraš z manjšimi sredstvi 
kljub temu izpeljati. Čaka nas še ogromno drugega dela.«

Kako pa bi ocenili delo na občini? V občinski upravi je z 
vašim prihodom prišlo do kar nekaterih sprememb. V enem 
izmed intervjujev ste dejali, da ste veseli, da v pisarnah ni 
sodelavca, ki ne bi imel kaj početi. Kakšne spremembe ste 
vnesli v vsakdanje delo?
  »Predvsem to, da začnejo ljudje znotraj oddelkov med seboj 
aktivno sodelovati in nato tudi na nivoju oddelkov. Če je bil prej 
vsak zaprt v svojo pisarno, smo zdaj te delovne prostore med 
njimi odprli, ekipa mora delati skupaj, mora vedeti, kaj počnejo 
drugi člani, da so lahko nato projekti hitreje in boljše narejeni. 
Nerazumljivo se mi je zdelo, da so na primer sodelavci enega 
oddelka razpršeni v tri različna nadstropja, da ne delujejo skupaj 

na enem mestu in da je bilo posledično ogromno sprehajanja od 
vrat do vrat, iz nadstropja v nadstropje. Ne poznam podjetja, ki bi 
imel recimo oddelek za finance urejen tako, da je nekaj delavcev v 
1. nadstropju, nekaj v 4., nekaj pa recimo v 6. Prav tako smo 
optimizirali delovanje znotraj oddelkov, da se delo ne podvaja, da 
se ne dela nekaj samo zato, da se dela, ampak je učinkovitost dela 
večja in usmerjena k ciljem. Si lahko predstavljate, da občina, ki 
ima s področja investicij in gradbenih del vsako leto najmanj za 4 
milijone evrov raznih zadev, ni imela zaposlenega niti enega 
univerzitetnega diplomiranega gradbenika? To smo spremenili. 
Ustrezna strokovna usposobljenost zaposlenih je ključnega 
pomena pri učinkovitem in boljšem izvajanju nalog. Zavedanje, 
da mora biti občan oz. stranka na prvem mestu je bistvenega 
pomena pri dojemanju dela. Racionalizirali smo delovanje 
občinske uprave z uvedbo skupnih tiskalnih enot, nič več nima 
skoraj vsak zaposleni službenega telefona, spreminjamo avtopark 
občine v smeri manjših stroškov in tako naprej.« 

Se še vedno srečujete z izzivom mladosti in spola na takšni 
funkciji? Kako ste povezani z drugimi županjami v 
Sloveniji?
  »Z dejstvom, da sem mlada, imajo težave lahko predvsem 
drugi, ki tega ne morejo sprejeti. Zame je to prednost, saj si pri 
delu hiter, novi pristopi ti niso tuji, hitreje se človek uči in prilagaja 
na spremembe. Vsekakor pa se pri določenih zadevah vedno 
posvetujem tudi z ljudmi, ki imajo več izkušenj in jim zaupam. 
Sem mnenja, da je kombinacija omenjenih dveh dejstev ključna za 
uspešno delo. Od 212 občin v Sloveniji samo 16 občin vodijo 
ženske. Smo povezane v skupino županij in imamo organizirana 
letna srečanja, a se žal zaradi obilice dela zadnjih nekaj srečanj 
nisem mogla udeležiti. Upam, da bo v letu 2017 bolje. Sicer pa je 
na teh srečanjih vedno zanimivo, saj opažam, da so županje na 
določenih področjih veliko bolj ambiciozne in drznejše kot moški 
kolegi.« 

Kako pa ocenjujete sodelovanje s sosednjima občinama? 
  »Ključnega pomena je dejstvo, da izven Zasavja držimo 
skupaj in smo složni. Verjamem, da bi morda kdo želel, da se med 
seboj ne bi razumeli, ker je takrat lažje vplivati na človeka, a smo 
vsi trije redno na zvezi, se pogovarjamo glede regijskih in tudi 
lokalnih projektov ter držimo skupaj. To je moj pogled na naše 
delovanje in vesela sem, da imam ob sebi dva kolega župana, ki 
imata najmanj 20 let izkušenj v politiki. Nanju gledam kot na 
osebi, od katerih se človek lahko veliko nauči in ne kot na 
konkurenco ali kaj podobnega. Všeč mi je tudi, da se znamo 
pošaliti na račun drug drugega, saj je smeh pol zdravja.« 

Področje gospodarstva je tisto, ki se najrajši pojavi v raznih 
debatah, največkrat v negativni luči. Premalokrat 
izpostavljamo tisto, kar imamo dobrega. In tega ni malo. 
Kako pa vi ocenjujete stanje?
  »To je področje, ki mi ga moji tekmeci najraje očitajo in 
izpostavljajo v smislu, kaj bom pa naredila, saj nimam izkušenj. 
Jaz pa jim odgovarjam: "Videli smo, kaj so v Zasavju iz našega 
gospodarstva naredili ravno tisti ljudje, ki so zase trdili, da imajo 
izkušnje." In še nekaj. Ko se bomo nehali pogovarjati o tem, kdaj 
bo župan odprl tovarno, ampak bomo energijo usmerili vase in v 
to, da bomo za podjetja ustvarjali dobre pogoje, jim prisluhnili in 

Z županom Skopja na nedavnem obisku 
delegacije Občine Trbovlje.

"Čaka nas še ogromno dela." 

„Občan oz. stranka mora biti na 
prvem mestu." 
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z njimi sodelovali, šele takrat se bodo stvari začele globalno 
spreminjati na bolje. Kakšne rezultate pa lahko pričakujete 
recimo od človeka, ki skoraj na vsako stvar odgovarja v slogu, da 
je vse brez veze ali pa da vsi kradejo in da ne bo delal za te lopove. 
Najbrž nikakršne. Vseeno pa lahko povem, da smo na področju 
gospodarstva na podlagi obiskov podjetij rešili kar nekaj težav, ki 
jih vi kot občani ne opazite, za podjetje pa so takšne stvari 
pomembne. Presenečena sem bila nad izjavami nekaterih 
podjetnikov, da jih v celotni njihovi zgodovini delovanja podjetja 
še nikoli ni obiskal župan, čeprav so že gostili premierja ali koga 
od ministrov. Pozdravljajo dejstvo, da se je lokalna skupnost 
začela zanimati zanje. Razpisujemo sredstva za spodbude na 
področju podjetništva, borimo se za to, da bi se spremenila 
nekatera določila v razpisu za problemsko območje Hrastnika, 
Trbovelj in Radeč, zaradi katerih bi naša podjetja lažje dostopala 
do teh sredstev. Vsakega novega podjetnika ali investitorja 
nemudoma povabimo na občino in mu ponudimo pomoč, kjer 
lahko. Veseli nas, da je bilo pred nekaj tedni prodano poslopje 
nekdanjega trgovskega centra v zgornjem delu mesta pri 
gasilskem zavodu, prav tako smo veseli, da se je uspešno končala 
prodaja nekdanje Tovarne pohištva Trbovlje. Veseli smo tudi, da 
smo uspeli v Trbovlje privabiti podjetje Svea in da so svoje pisarne 
našli v občinskih poslovnih prostorih. Velik uspeh lokalne 
skupnosti je razumevanje Dewesofta, ki del svojih sredstev 
namenja za mlada podjetja ter projekta Katapult v prostorih 
nekdanje Iskre. Veseli smo vsakega uspeha katerega koli 
podjetnika iz Trbovelj in Zasavja. Če mu pri tem lahko kakor koli 
pomagamo, še toliko bolje.« 

Dotakniva se socialne slike Trbovelj. Svetnikom ste na 
novembrski seji prikazali stanje sociale in razlike med 
financiranjem občin. Lahko položaj na kratko pojasnite še 
našim bralcem?
  »Ljudje pogosto zmotno mislijo, da gre denar od davkov, ki jih 
plačujejo, tako pri plači, kot pri vsem, kar kupijo, občinam. To ne 
drži. Naša občina od države za vsakega prebivalca, ki ima pri nas 
prijavljeno stalno prebivališče, za eno leto prejme 465 evrov. 
Nekatere občine pa več, in sicer tudi po 600 evrov ali več na 
prebivalca. Do razlik prihaja zaradi formule, kjer se upoštevajo 
število prebivalcev, površina občine ter delež mlajših od 15 in 
starejših od 65 let. Ne upoštevajo pa se vsi socialni transferji, ki v 
nekaterih občinah že dosegajo enormno visoke zneske. Pri nas se 
je skupna vsota izdatkov za socialo iz leta 2005, ko je znašala 2,1 
milijon evra, do leta 2016 povečala na 3,6 milijona evrov, kar je 
ogromno. S strani države pa za ta povečanja nismo prejeli 
nobenega dodatnega denarja, še zmanjševali so nam sredstva. To 
posledično pomeni, da se začne zažirati v sredstva za obnove, 
vzdrževanja premoženja občine, gradnjo cest; zato je tega lahko 
vsako leto manj. Poudarjam, da je država tista, ki narekuje, kakšna 
bo socialna politika v državi, in ne občine. Ker pa občine v večji 
meri moramo plačevati račune socialnih transferjev, imamo 
pravico zahtevati, da nam država za vse te transferje zagotovi tudi 
finančna sredstva. Zaradi načina financiranja občin po formuli iz 
leta 2006 (ZFO) med občinami nastajajo ogromne razlike, kar ni 
prav. Poudarjam, da bi država morala ukrepati ter poskrbeti za 
enakomerno in enakopravno financiranje.«

Kateri projekti minulih dveh let so tisti, ki bi jih izpostavili?
  »Čeprav je finančno stanje v proračunu neugodno, lahko 
rečem, da smo uspeli izpeljati veliko projektov. Po desetih letih 

prigovarjanj smo prijavili projekt in pridobili sredstva za nakup 
gasilske avtolestve, vredne več kot pol milijona evrov. Pridobili 
smo evropska sredstva za izdelavo celostne prometne strategije. 
Podrli smo barako, kjer so ljudje živeli v nehumanih razmerah, 
uredili bivalne enote in ljudi preselili vanje. Na področju 
infrastrukture smo končali s peto fazo prenove vročevoda, 
prenovili smo dotrajano cesto proti Športni dvorani Polaj, letos 
končujemo prenovo celotne Opekarne (2. del), prenovili smo 
celotno ostrešje na Cankarjevi šoli ter prenovili zgornje 
nadstropje šole. Kot prvi v Zasavju smo se lotili urejanja 
vrtičkarske cone pod stezo Trim, uredili smo pristajalno mesto za 
helikopterje, odprli fitnes na prostem, ljudem ob železnici, ki so 
bili brez vodovoda, smo ga zgradili. Prenovili smo še nekaj 
manjših odsekov lokalnih cest. Vsekakor si bom za vedno 
zapomnila februarsko jutro, ko smo doživeli skalni podor, in 
dejstvo, da smo celotno zadevo sanirali v pičlih štiridesetih dneh, 
kar je najbrž slovenski rekord glede na obsežnost projekta. 
Prenovili smo tudi del državne ceste v Bevškem, drugi del te ceste 
bo prenovljen v leta 2017. Kmalu bomo končali z urejanjem 
približno 150 pogodb za vodovod Čeče, kar bo podlaga za 
dokončno ureditev te problematike. Ne pozabimo tudi na 
prenovo 1,2 km dolge ceste na Dobovcu ter na dolgo 
pričakovano sečnjo na pobočju Kuma, kjer so bile zdaj 
postavljene tudi varovalne mreže in dodatne ograje. Uvedba 
terezn'čana, brezplačen internet po mestu, uvedba občinske 
blagajne. Zagotovo sem še kaj pozabila. Marsikdo, ki se nam na 
občini pridruži za nekaj mesecev kot študent ali pripravnik, ob 
odhodu priznava, da si ni predstavljal, kaj vse počnemo in kaj vse 
so naloge občine.«

Katere projekte imate še v načrtu do konca mandata?
  »Tudi teh je še veliko, a o njih nerada govorim, saj človek 
nikoli ne ve, kaj mu lahko prekriža načrte in morda kakšne 
načrtovane zadeve ne bomo mogli izpeljati zaradi dejavnikov, na 
katere sami ne bomo mogli vplivati. Če na hitro naštejem samo 
nekatere, bo sanacija telovadnice OŠ Ivana Cankarja nekaj, za kar 
si bomo prizadevali pridobiti sredstva. Gradila se bodo še kako 
zelo potrebna avtobusna postajališča pri klubu Mesečina in pri 
bivalnih enotah v Bevškem, ki bodo zagotavljala varnost 
predvsem za šoloobvezne otroke. Uredila se bo klančina pri 
Delavskem domu, da boste lahko z vozički prišli z zgornje ceste 
pri knjižnici do tržnice ob spodnji cesti. Prenovila se bosta dva 
odseka cest, in sicer na Kleku in v Čečah. Prav tako načrtujemo 
prenovo Vrabčevega mostu. Gre za stvari, ki že nekaj let čakajo na 

Mlada županja Ajda Nina Škvarč je županjo Jasno 
Gabrič za en dan zamenjala ob Unicefovi pobudi 
za svetovni dan otroka.

"Vsakega novega podjetnika ali 
investitorja povabimo na občino in 
mu ponudimo pomoč, kjer lahko." 
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uresničitev in so tudi nujno potrebne. Izdelala se bo tudi celotna 
dokumentacija za kolesarsko stezo in prenovo prostora pred 
pošto v središču mesta. Načrtujemo pa tudi večjo investicijo, ki je 
nikakor ne boste mogli spregledati, a o njej več na začetku 
naslednjega leta.« 

Kaj bi želeli še sporočiti našim bralcem na koncu intervjuja?
  »Predvsem jim polagam na srce, da bi na svet okrog sebe 
gledali z malenkost bolj pozitivnim tonom kot sicer. Ni vse črno-
belo, ne sodite vseh ljudi po izjemah. Če boste kakršno koli delo 
začeli z mislijo, kako je vse zanič, kako so vsi slabi, kako vsi 
kradejo, potem boste pri svojem delu težko uspešni. Kaj in koliko 
bomo imeli, je odvisno od nas samih, od našega dela in ne od 
čakanja na druge, kaj nam bodo dali.
  Tudi pri vseh investicijah, ki jih izvajamo, prosim za strpnost. 
Žal cest in druge infrastrukture ne moremo prenavljati po zraku. 
Vsa ta dela pa izvajamo za vas, za nas vse, ki živimo v mestu. Veseli 
smo lahko, da se lahko še izvajajo investicije, da se kaj dogaja. 
Hudo in težko bo, ko vas noben stroj ne bo motil, ker ne bo nikjer 
nobenega. Zato bodimo veseli vsakega, ki dela in ki nam s svojim 
delom prekriža pot. Ob prazničnem decembru pa vas vabim na 
vse prireditve, ki smo jih za vas skupaj z vsemi preostalimi, ki 
delujejo v naši občini, pripravili v tem mesecu. Naj bo december 
in tudi leto 2017 posuto z zvezdicami sreče, zdravja ter uspeha.« 

"Žal cest in druge infrastrukture ne moremo 
prenavljati po zraku. Vsa ta dela pa izvajamo 
za vas, za nas vse, ki živimo v mestu."

Celostna prometna strategija
  Občanke in občani naj soodločajo o tem, kakšna naj bosta 
promet in mobilnost v prihodnjih desetletjih. Zdaj, ko je v 
pripravi Celostna prometna strategija občine Trbovlje, je to 
sodelovanje ključno. Izvedli smo že tri javne razprave, intervjuje s 
edeležniki, anketo o stanju prometa v občini, analizo stanja na 
področju mobilnosti, pripravo scenarijev razvoja … 
  Zdaj je pravi čas, da se nam pridružite.
  Spremljajte dejavnosti, ki se izvajajo v okviru projekta, 
pridružite se nam na 4. javni razpravi 17. 1. 2017 ob 18. uri v 
Delavskem domu Trbovl je ,  ob išč i te  sp le tno s t ran 
http://cpsobcine.com/trbovlje/, FB-profil projekta CPS 
Trbovlje ali spremljajte potek na občinskih komunikacijskih 
kanalih.  

Bodo svetniki in svetnice 
potrdili zmanjšanje števila 
svetnikov in druge 
spremembe?
  Svetnicam in svetnikom občinskega sveta je bilo na 
novembrski seji predlagano novo besedilo členov statuta, ki je 
pripravljeno skladno z obstoječo organizacijo občine in omogoča 
preglednejšo ureditev. Cilja predlaganega besedila statuta sta 
celovita, z zakonodajo usklajena ureditev organizacije in 
delovanje občine. Ključne novosti opredeljujeta 15. in 24. člen 
statuta, in sicer se glede na število prebivalstva v naši občini 
predlaga zmanjšanje števila občinskih svetnikov ter zmanjšanje 
članov v Statutarno-pravni komisiji, Komisiji za občinska 
priznanja, Komisiji za družbene dejavnosti ter v Komisiji za 
prošnje, pritožbe in druge vloge občanov. Zmanjšanje števila 
svetnikov s 27 na 25 predvideva 15. člen, 24. pa zmanjšanje števila 
članov v že navedenih komisijah s 7 na 5. Obe spremembi bi 
začeli veljati s konstituiranjem pri naslednjih volitvah. 

Novi dodatni termini prevozov 
avtobusa na relaciji Žale  –
železniška postaja
  Ker so občani močno pogrešali dodatne avtobusne povezave 
na relaciji Trbovlje Žale–Trbovlje ŽP, vas z veseljem obveščamo, 
da je Integral Zagorje, d. o. o., prisluhnil željam občine ter 
občanov in uvedel dodatne avtobusne linije. S 1. 12. 2016 bodo 
namreč na lokalno linijo Trbovlje Žale–Trbovlje ŽP vključene 
dodatne vožnje, ki se navezujejo na prihode in odhode vlakov. 
Med delovniki bodo tako vključeni štirje pari voženj, ob sobotah 
pa eden.

Praznična čestitka 

Ob božiču, ko se zberemo 
s prijatelji in svojimi najbližjimi, 
vam želim, da vas spremljajo 
tudi naše iskrene želje: veliko 

sreče, veselja, razumevanja in 
zadovoljstva. 

Ob preskoku iz starega v novo 
leto naj se vam izpolni čim več 
želja, naj bodo vaše osebne in 

poslovne poti posute s čim 
manj preprekami, naj vas 

dobra volja in sreča spremljata 
tudi v letu 2017.

Županja Jasna Gabrič
s sodelavci
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Delegacija Občine Trbovlje 
obiskala pobrateni občini
  Občina Trbovlje je leta 1982 podpisala listino o 
pobratenju z občino Valandovo v Makedoniji, leta 1974 pa z 
občino Lazarevac v Srbiji. Stiki in sodelovanje z obema 
občinama so z leti zamrli, zato se je naše vodstvo odločilo, 
da je čas, da se ponovno obudi sodelovanje. Županja Jasna 
Gabrič je v družbi direktorice občinske uprave Urške 
Poznič Goršek, direktorja Delavskega doma Trbovlje mag. 
Zorana Pozniča in sodelavke občine že obiskala Valandovo, 
Skopje in Inđijo, konec tedna pa se bodo na poti proti domu 
ustavili tudi v občini Lazarevac. Namen obiskov je navezati 
stike z občinami na Balkanu, se pogovoriti o aktualnih 
temah, spremembah, ki smo jih doživeli skozi čas, in o 
možnostih prihodnjega sodelovanja.
  V Valandovem je ekipa Občine Trbovlje skupaj z županom 
Valandovega (Nikolche Churlinovski) obiskala nekatera lokalna 
podjetja s področja prehrambne industrije in tekstila, podjetje, ki 
je največji pridelovalec buteljčnega vina v tem delu Makedonije, 
ter gimnazijo in vrtec. Županja je bila ob koncu obiska gostja na 
lokalnem radiu Valandovo, sprejel pa nas je tudi Gjoko Kamchev, 
poslanec v makedonskem parlamentu. Župan Valandovega je bil 
vesel obiska trboveljske delegacije, saj je z občino zaman poskušal 
vzpostaviti stik že leta 2005. Na začetku prihodnjega leta si želijo 
obiskati Trbovlje, da se natančneje dogovorimo o prihodnjem 
sodelovanju.
  Naša ekipa je obiskala Inđijo, eno izmed najperspektivnejših 
in najrazvitejših občin v Srbiji, ki je pred leti prejela tudi nagrado s 
strani evropske organizacije »The European movement« za 
najbolj transparentno lokalno samoupravo med 48 občinami. Z 
Vladimirjem Gakom, županom Inđije, je delegacija spregovorila 
o aktualnih projektih občine, si ogledala obe industrijski coni in 
obiskala podjetja Gas Teh, Majkić, d. o. o., in podjetje v slovenski 
lasti Metal-Cinkaro.
  Delegacija Občine Trbovlje se je v času obiska sestala z 
županom Skopja Kocem Trajanovskim in njegovimi sodelavci. 
Na obisku je beseda nanesla na velike težave z  onesnaženostjo 
zraka, govorili so o približevanju Makedonije EU, njihovih 
mednarodnih projektih ... Obiskali so podjetje Alkaloid AD, kjer 

so jim predstavili delovanje podjetja in njihove produkte ter jih na 
koncu popeljali na ogled tistega dela, kjer poteka preverjanje 
kakovosti njihovih izdelkov.
  Sledil je še obisk pobratene občine Lazarevac. To je mesto s 
60.000 prebivalci, Občina Trbovlje pa je z njim pobratena že vse 
od sedemdesetih let. V Lazarevcu je bila delegacija deležna 
izredne gostoljubnosti in prijaznosti. Prvi skupni cilj je obuditi 
izmenjavo otrok in to že v prihodnjem šolskem letu. Temu bodo 
sledile tudi druge oblike sodelovanja. Gre za mesto, kjer je 
rudarjenje še živo, vendar na površini. Površine rekultivirajo in 
sproti sanirajo, npr. z gojenjem dreves, sadja, cvetja za prodajo.
  V obeh pobratenih občinah so bile podpisane listine 
prijateljstva/pobratenja kot obuditev ponovnega sodelovanja na 
področju evropskih in preostalih projektov. Dobri odnosi med 
obema občinama so namreč bistvenega pomena za uspešen 
razvoj v večji, mirni in združeni Evropi ter temelj nadaljnjega 
spoštovanja in sodelovanja.

 
  Županja Občine Trbovlje je o obiskih pobratenih mest 
povedala: »Prav je, da se ta sodelovanja med nami obudijo, saj 
bodo možnosti različnega sodelovanja v prihodnje vedno večje. 
Izjemno je, ko te ljudje ustavljajo in pripovedujejo zgodbe, kako 
so nekaj časa preživeli v Trbovljah ali pa sodelovali v izmenjavah, 
koliko imen Trboveljčanov se še spomnijo ter kako dobro 
naštevajo podjetja, s katerimi so sodelovali. Na teh območjih je 
viden napredek, imajo tudi precej uspešnih zgodb in dobro 
poznajo projekte EU. Nikakor ne smemo podcenjevati tega dela 
Evrope, ki bo v prihodnje velika priložnost za vse nas v obliki 
ekonomskega in gospodarskega sodelovanja, medkulturnega 
dialoga ter socialnega stika. Žal mi je, da so ta sodelovanja s časom 
zamrla, in upam, da jih bomo obudili ter se vsaj začeli pogovarjati, 
sodelovati. Veselimo se njihovega obiska v naših Trbovljah.«

V makedonskem Valandovem z županom in 
njegovo ekipo.

Obisk pobratene občine Lazarevac v Srbiji.

V trboveljski bolnišnici je 25. novembra v okviru 18. 
tekmovanja slikopleskarjev in črkoslikarjev Slovenije 
92 slikopleskarjev tekmovalcev in članov 
humanitarnih skupin, od tega 22 tujih, prepleskalo 
kar 3.000 kvadratnih metrov zidnih in drugih 
površin. Iskrena hvala vsem.
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Nevarni prašni delci v zraku in 
nepravilno kurjenje
  V Občini Trbovlje se srečujemo z visokimi koncentracijami 
prašnih delcev (PM 10). Dnevna mejna vrednost je presežena v 
zimskem obdobju, ob neugodnih vremenskih razmerah 
(temperaturne inverzije), ko so najbolj aktivna individualna 
kurišča. Takrat pride do slabše kakovosti zraka, ki negativno 
vpliva na zdravje in počutje prebivalcev. 
  Posebej občutljivi so otroci in starostniki. Tako so študije 
pokazale, da imajo otroci v Zasavju, ki živijo na območju z visoko 
stopnjo onesnaženja, kar 2,85-krat višje obete za kronične 
bolezni dihal in 2,18-krat višje obete za akutne respiratorne 
bolezni v primerjavi z otroki, ki živijo na območju Zasavja z nizko 
stopnjo onesnaženja (Kukec s sod., 2013).  
  Prav zaradi navedenih dejstev je pomembno, da vsak 
posameznik pripomore k zmanjšanju izpustov PM 10 delcev s 
pravilnim kurjenjem, z uporabo suhih drv in ustrezno kurilno 
napravo. 
  S pravilnim kurjenjem zmanjšamo izpuste škodljivih snovi in 
hkrati prihranimo pri stroških ogrevanja. Kakovostna goriva 
podaljšujejo življenjsko dobo kurilnih naprav in tako znižujejo 

Nepravilno kurjenje povzroča veliko izpustov 
prašnih delcev, kar nazorno prikazuje spodnja 
fotografija. 

Nepravilno kurjenje se kaznuje
  Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje 
obvešča občane, da kurjenje vrtnih odpadkov v 
strnjenih naseljih ni dovoljeno in predstavlja kršitev 
določb odlokov o ravnanju s komunalnimi 
odpadki občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob 
Savi. Prepovedano je tudi sežiganje komunalnih 
odpadkov na prostem, na mestu nastanka, v 
domačih kuriščih in kotlovnicah ter v drugih 
skupinskih kotlovnicah. 

  Za tovrstne kršitve je določena globa v višini 
200 evrov za fizično osebo, ki ravna v nasprotju z 
določili odloka. 

  Opozarjamo tudi na prepoved kurjenja, 
sežiganja ter uporabe odprtega ognja v 
naravnem okolju, kar nadzoruje Inšpektorat za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Ministrstva za obrambo RS. V naravnem okolju pa 
je prepovedano tudi kurjenje odpadkov, npr. 
odpadnih gum, plastike, embalaže itn. Nadzor 
izvaja Inšpektorat za kmetijstvo in okolje RS.

letne stroške vzdrževanja ter servisiranja kurilne naprave in 
dimnika.
  Pomembno je, da uporabljamo suh, primerno pripravljen les. 
Opozoriti želimo tudi na dejstvo, da odpadki niso za kurjenje. Le-
te je brez izjeme prepovedano kuriti, saj individualne peči nimajo 
ustreznih čistilnih naprav, ki bi zadrževale nevarne snovi. Tudi pri 
kurjenju odsluženega lesa, proizvodov in ostankov iz 
lesnopredelovalne industrije moramo biti previdni, saj ne smejo 
vsebovati težkih kovin ali halogeniranih organskih sestavin, ki 
izvirajo iz uporabe lesnih zaščitnih sredstev ali premazov.
   Pravilno kurjenje v kurilnih napravah s trdnim gorivom in 
pravilna priprava drv zelo povečata izkoristek kurjenja drv, prav 
tako zelo zmanjšata izpuste zdravju škodljivih prašnih delcev. 
Izsledki raziskav kažejo, da se izkoristek kurilnih naprav tako 
poveča za najmanj 20 %, izpusti prašnih delcev pa se prav tako 
zmanjšajo za 20 %. 

Kosovni odpadki ob zbiralnikih 
  Na Trgu svobode 35, prav sredi Trbovelj, je večkrat videti 
nepravilno odložene kosovne odpadke ob zbiralnikih, za kar je po 
odloku o odpadkih predpisana globa v višini 200,00 evrov. 
  Pokažite, da vam je mar za okolico in ustrezno poskrbite za 
svoje kosovne odpadke. Takšne odpadke lahko brezplačno 
predate komunali v zbirnem centru Neža.

Brezplačna možnost oddaje kosovnih 
odpadkov
  Brezplačen prevzem v zbirnem centru Neža ob 
delavnikih od 7. do 15. ure in ob sobotah od 9. do 
13. ure ali posredovanje izpolnjenega obrazca za 
naročilo odvoza kosovnih odpadkov  na Komunalo 
Trbovlje. Brezplačen odvoz je mogoč v količini do 2 

3
m  odpadkov letno na gospodinjstvo.
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Občina spodbuja uporabo 
do okolja prijazne in 
učinkovite rabe energije 
  Pri gradnji objektov se na celotnem območju občine 
spodbujata uporaba do okolja prijazne in učinkovite rabe energije 
ter uporaba obnovljivih virov.
  Pri gradnji novih stavb in rekonstrukciji stavb, kjer se 
zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je treba upoštevati 
zakonodajo s področja učinkovite rabe energije. Stavbe je treba 
priključiti na kolektivne vire energije, kjer je to mogoče, drugod 
pa na ekološko čiste obnovljive vire energije, oziroma spodbujati 
pasivno in energetsko učinkovito gradnjo.
  Pri gradnji novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina 

2
presega 1.000 m , in pri rekonstrukciji stavb, katerih uporabna 

2
tlorisna površina presega 1.000 m  in se zamenjuje sistem oskrbe 
z energijo, je treba izdelati študijo izvedljivosti alternativnih 
sistemov za oskrbo stavb z energijo (v nadaljevanju: študija 
izvedljivosti). Kot alternativni sistemi se štejejo:
– decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov 

energije;
– soproizvodnja toplotne in električne energije;
– daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo;
– toplotne črpalke;
– druge naprave in tehnološki sistemi, ki predstavljajo zadnje 

stanje tehnike, so skladni s tehnološkimi standardi in 
predpisi ter s predpisi s področja varstva okolja.

  

  Študija izvedljivosti iz prejšnjega odstavka je obvezna 
sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, skladno s 
predpisi o gradnji objektov.

  Sistem daljinskega ogrevanja se je od začetka izvajanja 
sanacijskega programa na področju varstva zraka od leta 1990 
precej povečal. Nanj so priključena gospodinjstva, vse javne 
ustanove in vsi proizvodni obrati ob vročevodnem omrežju v 
mestu Trbovlje. Iz Toplarne Polaj potekata dve veji vročevodnega 
omrežja, to sta severna in južna veja. Severna veja poteka od 
toplarne proti šoli Tončke Čeč, do Delavskega doma in naprej do 
soseske Sallaumines, mimo Elektra, do Kovinarskega naselja v 
severnem delu mesta. Južna veja poteka proti Trgu revolucije z 
odcepom za Rudnik, do Rudisa, Telekoma in naprej po obrobju 
do bolnice. Vročevod poteka klasično, v zemlji (v kineti), in vidno 
(nadzemno, na stebrih). 
  Občina Trbovlje bo širila vročevodno omrežje, zlasti severno 
vejo mimo Občinske kolonije proti naselju Gabrsko. Istočasno pa 
se na vročevodno omrežje priključujejo tudi objekti ob že 
zgrajeni trasi. 

Vročevodno omrežje je namenjeno ogrevanju 
stavb in oskrbi z vročo vodo.

Trbovlje se delno ogrevajo s sistemom daljinskega 
ogrevanja iz Toplarne Polaj. 

Poslovne površine v Občini Trbovlje, 

vse na enem mestu.

V kolikor bodo občani upoštevali navedene 
smernice OPN, bodo znatno prispevali k 
čistejšemu okolju in zmanjšanju izpustov 
prašnih delcev.
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Zimska služba v Trbovljah
  Tudi letos bo zimska služba skrbela za zagotavljanje 
prevoznosti cest in varnosti prometa v zimskih razmerah. 
Pripravljeni so na pluženje snega na javnih površinah, 
posipavanje z ustreznim materialom za preprečevanje poledice, 
odstranjevanje oz. odvoz snega in na vsa preostala opravila. 
Skladno z načrtom zimske službe imajo nekatere javne ceste in 
ulice prednost, zato prosimo za razumevanje in potrpljenje, saj je 
potrebno v Trbovljah očistiti prek 150 kilometrov cest po 
prednostno določenem vrstnem redu. 
  Občane obveščamo, da naj bodo pozorni in pravilno 
parkirajo svoja vozila, saj parkirana vozila ovirajo pluženje ter 
odstranjevanje snega. Obenem pa prosimo, da v primeru snega in 
poledice prilagodijo hitrost razmeram na cesti. Vse občane in 
predvsem udeležence v prometu prosimo za potrpljenje in se 
zahvaljujemo za razumevanje, sodelovanje in upoštevanje 
predpisanih ukrepov, saj je Občina Trbovlje po karakteristikah 
terena precej posebna in se vseh posledic sneženja ne da sanirati 
naenkrat.
  

V primeru težav oz. za kakršne koli 
informacije se lahko pokliče na 
telefon zimske službe (031 790 089). 
Dosegljivi so 24 ur.

Male komunalne čistilne 
naprave in greznice
  O malih komunalnih čistilnih napravah, s katerimi bi morali 
lastniki opremiti tiste svoje objekte, ki jih ni mogoče priključiti na 
javno kanalizacijo, izgradnja le-te pa tudi ni predvidena, je bilo 
povedanega že mnogo. Kljub temu imajo številni prebivalci ob 
svojih objektih še vedno neustrezne in dotrajane greznice. 
Obstajajo celo objekti, iz katerih se fekalije zlivajo neposredno v 
potoke ali na travnike. 
  Skrajni čas je, da se soočimo z odgovornostjo do okolja in 
ozavestimo vse okrog sebe. Prvega januarja leta 2016 je začela 
veljati nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode (UL RS, št. 98/15). Objekte, nimajo urejenega ustreznega 
odvajanja odpadnih vod na območjih, kjer ni javne kanalizacije, 
izgradnja le-te pa ni predvidena, je treba opremiti z malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami najpozneje do 31. decembra 
2021. Seveda to ne pomeni, da lahko z začetkom aktivnosti in del 
na svoje domu odlašate. Skrb za okolje mora biti naša prednostna 
naloga, saj je od okolja, v katerem živimo, odvisno naše zdravje. 
Še posebej velja to za objekte, kjer se odvaja komunalna odpadna 
voda neposredno v okolje – brez greznice ali so greznice 
neustrezne. S takšnim ravnanjem zastrupljamo pitno vodo in 
škodujemo naravi. 
  Še vedno velja, da je treba z malimi komunalnimi čistilnimi 
napravami opremiti vse novogradnje in objekte, ki se legalizirajo, 
ter obstoječe objekte ob prvi rekonstrukciji. 
Uredba prinaša novosti tudi na področju obstoječih greznic. Te je 
dovoljeno obdržati, v kolikor so standardizirane (zadostnega 
volumna, vodotesne …, kar bo potrebno dokazati), in jih 
ustrezno nadgraditi, kot je predpisano v uredbi (ponikanje, 
filtriranje …). Nepretočne greznice so dovoljene le v izjemnih 
primerih (vodovarstvena območja). 
  Še vedno velja, da je na območjih, kjer je zgrajena javna 
kanalizacija, priključitev nanjo obvezna v roku 6 mesecev po 
pridobitvi uporabnega dovoljenja. 

Iztok iz greznic v okolje na Nasipih pred izgradnjo 
kanalizacijskega sistema leta 2012. Takšno stanje 
je nedovoljeno.

Razpisi na območju občin 
Hrastnik, Radeče in Trbovlje 
  V letu 2016 so bili so bili objavljeni trije razpisi, in sicer marca 
za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih 
delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za 
leto 2016, kjer je bilo na voljo 1,150.000 evrov. Za enak namen je 
bilo 560.000 evrov razpisanih v juniju. Javni razpis »Spodbude za 
zag on pod je t i j  v  prob lemsk ih  območj ih  z  v i soko 
brezposelnostjo« pa je bil objavljen julija 2016 – 1,200.000 evrov 
sredstev je bilo na voljo v letu 2016, v letu 2017 pa jih bo 
2,000.000. 
  V okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov 
razvojne podpore za območje občin »HRT« bodo leta 2017 na 
voljo sredstva v predvideni skupni višini dobrih 4 milijonov 
evrov. Od tega bo dobrih 850.000 evrov nepovratnih virov v 
obliki subvencij za spodbujanje investicij ter subvencij za zagon 
podjetij, preostala razlika pa bodo povratni viri (krediti in 
mikrokrediti). Datumi objave razpisov v 2017 še niso znani, bodo 
pa najverjetneje podobni letošnjim.

Za varen prehod v novo leto brezplačen prevoz 
na silvestrovanje

silvestrovo, 31. 12. 2016

Organiziramo brezplačen prevoz v sosednjo 
občino na silvestrski večer. Odhodi avtobusov 
iz Trbovelj ob 21. in 23. uri, vračanje iz Zagorja 
ob 1.00 in 3.00 zjutraj.

Brezplačne vozovnice za avtobusni 
prevoz lahko prevzamete v Knjižnici 
Toneta Seliškarja Trbovlje in 
Mladinskem centru Trbovlje.

Srečno 2017!
Občina Trbovlje
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In memoriam 

Spoštovani Anki Raušl v slovo
  Počasi, s tihimi koraki ste odhajali, kakor da ste nam želeli 
ublažiti bolečino ob zadnjem slovesu. V globoki žalosti nismo 
doumeli, da je ugasnila modrina vaših iskrivih 
oči, da so zamrle vaše dobrohotne, vedre misli, 
da so za vas izpete že vse najlepše pesmi … Pa 
tako smo upali, da jih bomo zapeli na vaši 90. 
obletnici.
  V čast si štejemo, da smo bili delavci Vrtca 
Trbovlje, ki ste ga gradili od samih začetkov in 
ga 25 let predano, strokovno, gospodarno ter 
uspešno vodili. Vse svoje poklicno in zasebno 
življenje ste posvetili poslanstvu za dobrobit 
naših otrok. Niso bili vselej rožnati časi, a 
premogli ste toliko modrosti ter poguma, da ste 
za sodelovanje pridobili vse odgovorne v 
občini in širši družbi. Za vas ni bilo besede 
»nemogoče«.
  Vse več cicibanov je potrebovalo prostor v 
vrtcu, pa so se le-ti gradili. Za zdravstveno in 
socialno ogrožene otroke ste organizirali 
letovanje v obmorskih krajih, da so si 

opomogli. Otroci »ptički brez gnezda« so ob vas našli začasno 
varno in toplo zavetje v dijaškem domu. 
  Za uspešno delo ste prejeli mnoga pomembna priznanja in 
zahvale: zlato značko DPM Slovenije, prvojunijsko nagrado – 
najvišje občinsko priznanje in visoko državno odlikovanje orden, 

red dela s srebrnim vencem. 
  V kolektivu smo bili ponosni na vas. Doživljali 
smo vas kot izjemno osebnost, neumorno 
žensko, odločno upravnico. Bili ste zahtevni do 
sebe, od nas ste zahtevali najboljše. Na drugi 
strani, ko smo se znašli v stiskah, ste bili kot 
naša dobra mama: razumevajoči, strpni, 
človeški. Znali ste nas potolažiti s prijaznim 
pogledom, z nasmehom, bodriti s toplimi 
besedami. Poklonili ste nam neprecenljive 
vrednote, ki so nas zaznamovale za vse 
življenje: delavoljnost, poštenost, tovarištvo, 
sočutje, iznajdljivost in ustvarjalnost. Zmogli 
smo, hoteli in znali, saj smo ob vas nenehno 
osebnostno rasli in se strokovno izobraževali 
na vseh področjih dela. Zapomnili smo si vaše 
besede: »Bodimo boljši!«

Marinka Bučar v imenu nekdaj 
zaposlenih v Vrtcu Trbovlje

Uspešno smo končali 
največjo investicijo v tem letu
  Projekt »Rekonstrukcija ceste Trg revolucije–Opekarna–
Ribnik, 2. etapa« ali »Opekarna, II. faza«, kot smo ga poimenovali 
na kratko, predstavlja v letošnjem letu največjo investicijo Občine 
Trbovlje. Že pregovorno je vsak začetek težak in tudi tokrat ni 
bilo nič drugače. Predviden zagon del je bil načrtovan že v juniju, 
a je bilo gradbišče zaradi pritožbe neizbranega izvajalca uradno 
odprto šele 22. avgusta 2016. Nekaj prvih tednov se je izvajala 
rekonstrukcija kanalizacijskega sistema. Dela so se odvija po 
utesnjeni in izredno zahtevni trasi. Nato je izvajalec preselil 
gradbeno mehanizacijo na plato Opekarne. Večinoma je narava 
dela zahtevala zaporo ceste, kar so stanovalci sprejeli z obilo 
razumevanja.
  Opravljenega je ogromno dela, katerega sadovi so skriti tudi 
pod površjem zemlje. Zraven meteornega in sanitarnega 
kolektorja so obnovljeni tudi meteorni ter sanitarni priključki in 
vodovod. Deloma so se dogradili in obnovili sistem javne 
razsvetljave, vodi KKS ter TK in elektro omrežje. Soseski je 
temeljito spremenil podobo armiranobetonski zid, s pomočjo 
katerega se je na območju povečalo tudi razpoložljivo število 
javnih parkirnih mest. Obstoječ betonski zid je obdelan z 
betonskim obrizgom. Večjo varnost v prometu zagotavlja 
premišljena prometna ureditev z mini rondojem, s številnimi 
parkirišči in z urejenimi hodniki za pešce s klančinami za gibalno 
ovirane osebe. Urejena so tudi mesta, na katera bo mogoče 
postaviti zabojnike za odpadke in ekološki otok. Ozelenitev 
območja bo deloma zimzelena.
  Pa še nekaj številk. Obnovljena javni meteorni in sanitarni 
kolektor sta skupaj dolga približno 450 metrov. Vgrajenih je 
približno 400 metrov dodatnih cevi meteorne in 180 metrov 
sanitarne kanalizacije. Dolžina tras javne razsvetljave, vodov 
KKS in TK ter elektro omrežja znaša približno 330 metrov, 
obnovljen vodovod pa približno 300 metrov. Položenih je skoraj 

2
kilometer robnikov in prek 3.500 m  asfalta. Urejenih je več kot 50 
novih parkirnih mest. Dela so bila končana konec novembra, 
odprtje soseske s prijaznejšo podobo pa bo sredi prazničnega 
decembra.

Dela so bila končana konec meseca.

Opekarna pred obnovo.
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Intervju: Zvezdana Lamovšek:

"Mladi podjetniki so 
zlata vredni."
Avtor: Vid Šteh

Ob okrogli 60. obletnici Ekonomske šole Trbovlje se je 
ponovno izpostavil pomen tovrstnega izobraževanje za 
mlade Trboveljčane, še posebej tiste, ki želijo podrobneje 
spoznati svet podjetništva. Zvezdana Lamovšek, sicer 
profesorica na Gimnaziji in ekonomski šoli Trbovlje 
(GESŠ), je na tem področju naredila velik korak z 
izvajanjem krožkov na osnovnih in srednjih šolah, kjer se 
mladi radovedneži skozi igro naučijo prvih lekcij v 
podjetništvu.

Ste ena od zaslužnih, da se učenci in dijaki v Trbovljah 
podrobneje seznanjajo s svetom podjetništva, ti pa imajo na 
začetku verjetno povsem samosvoje predstave o tem. 
Kakšen odnos vzpostavljajo mladi do takšnega pojma, kot 
je podjetništvo?
  »Na začetku so seveda previdni, tudi zato, ker je podjetništvo 
dandanes še vedno nekoliko nepriljubljena beseda. Ko sem začela 
izvajali podjetniške krožke v Trbovljah, so mi nekateri celo 
predlagali, da bi spremenili ime krožka, ker naj bi beseda kot taka 
odbijala ljudi (smeh). Ko pa se začnem z njimi pogovarjati, pa 
ugotovim, da o podjetništvu pravzaprav vedo veliko; jasen jim je 
pomen besede, znajo našteti nekatera lokalna podjetja in 
podobno. Ne zavedajo pa se, koliko dela in truda je treba vložiti v 

uresničitev podjetniške ideje. Ko to izkusijo tudi na lastni koži, so 
seveda presenečeni.«

Kako pa ste sploh prišli na idejo, da bi mlade seznanili s 
podjetništvom?
  »Podjetniški krožek, ki ga izvajam na dveh osnovnih (OŠ 
Trbovlje in OŠ Tončke Čeč, op. a.) in srednjih šolah, nastaja 
zadnja tri leta v okviru projekta, ki ga med drugim financira tudi 
Občina Trbovlje, njegov namen pa je spodbujanje podjetništva 
na podlagi petih predlaganih ukrepov, med katerimi je tudi 
izvajanje krožkov na šolah. Pri samem projektu rada sodelujem, 
ker mi delo z mladimi predstavlja velik izziv, poleg tega pa sem 
mnenja, da je pri pouku potrebno delati predvsem na praksi in ne 
toliko na teoriji.« 

Kakšen pristop pa pri tem uporabljate?
  »Pomembno je, da se ves čas nekaj dogaja. V bistvu se vse 
naučimo skozi igro, izvedemo kakšno družabno aktivnost in na 
koncu v treh stavkih povzamemo, kaj smo se od nje naučili. 
Namen tega je, da pridobijo na samozavesti, da postanejo bolj 
pogumni in motivirani za delo in nekateri bi se že po nekaj igrah 
kar začeli ukvarjati s prodajo, čeprav se tu vse šele začne. In ravno 
pri tem opažam veliko razliko, ki vlada med osnovnošolci in 
srednješolci; prvi so namreč precej bolj radovedni in motivirani 

"Za uresničitev podjetniške ideje je 
potrebnega veliko dela in truda."
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za delo, ko učim naše dijake, se večkrat vprašam, kam sta pri njih 
izginila delavnost ter želja po ustvarjalnosti. Zato tudi ne izvajam 
povsem klasičnega pouka, saj želim, da bi se dijaki razbremenili 
strahov in začeli samostojno razmišljati, kar je v svetu 
podjetništva ključnega pomena.« 

Uspeh v svetu podjetništva je pogojen tudi z vzornim 
ekipnim delom. Ali obstaja kakšen recept za uspešno delo v 
kolektivu?
  »Recept je preprost; potrebno se je poslušati in sprejemati 
drugačna mnenja, upoštevati sposobnosti posameznika v 
kolektivu in te tudi izkoristiti. Zato je poanta družabnih iger, ki jih 
izvajam na krožkih, da skupaj pridemo do rešitve in se držimo 
načela, da več glav tudi več ve. Če povem na konkretnem primeru; 
udeležencem recimo postavimo nalogo, da morajo iz 
pripomočkov, ki so na voljo, ustvariti neko skuplturo in model, 
kar jih spodbudi k temu, da pridejo s pogovorom in kompromisi 
do skupne rešitve. Uporabljam tudi metode, ki niso povezane s 
podjetništvom, vendar nas naučijo sprejemati odločitve z 
določeno mero tveganja; takšen primer je metanje žoge na koš iz 
različnih položajev, kjer ekipe tekmujejo med seboj in same pri 
sebi presojajo, kakšno taktiko morajo uporabiti, da žoga pristane 
v košu. Ključno pa  je, da se na koncu vsake igre naučijo nečesa 
pomembnega.« 

Kakšna je po vašem mnenju urejenost šolskega sistema na 
področju tovrstnega izobraževanja? 
  »Dobra, vendar so potrebne izboljšave. Zdi se mi pametno, da 
bi v osnovnih šolah podjetništvo postalo del rednega pouka, ne 
pa zgolj kot dodatna dejavnost. S tem bi lahko vsakdo, ki ni 
popolnoma prepričan, kaj naj bi podjetniški krožek sploh bil, 
pridobil ravno dovolj informacij, na podlagi katerih bi se pozneje 
tudi odločil. V srednji šoli pa je problem omejenost v učnem 
načrtu, ki je v namenjen zgolj temu, da dijake čim prej pripeljemo 
do poklicne mature oz. mature, ob vsem tem pa zmanjka časa, da 
bi se podrobneje posvečali naukom podjetništva.« 

V zadnjem času smo priča mnogim uspehom na področju 
podjetništva pri mladih Trboveljčanih. Vsi smo enotnega 
mnenja, da se v Zasavju na tem področju skriva ogromno 
potenciala. Soglašate s tem?
  »Vsekakor. Sem precej na tekočem z razvojem podjetništva v 
Zasavju in takšne zgodbe o uspehu so vsekakor dobra spodbuda 
tudi za mlade, ki želijo prodreti na trg s kakšno idejo. Sama se 
udeležujem dogodkov, na katerih se predstavijo ti mladi 
podjetniki, tudi zato, da jih povabim v krožek, kjer mladim 
posredujejo vsa znanja in bogate izkušnje, ki so jih pridobili. 
Mladi podjetniki so vsekakor zlata vredni, saj se vedno odzovejo 
na naša povabila ali pa nam dovolijo, da jih obiščemo na njihovem 
delovnem mestu.« 

Ker ste na ekonomski šoli zaposleni že lep čas, me zanima, 
če opazite kakšne spremembe pri novih generacijah 
dijakov. 
  »Takole bom rekla; dandanes se generacije mladih 
spreminjajo bistveno hitreje kot včasih, zato so tudi spremembe 
bolj očitne. Če gledam za 15 let nazaj, smo se profesorji večino 
časa ukvarjali z disciplino mladih, danes pa namenimo več časa 
motiviranju. Vsekakor pa ima vsaka generacija svoje značilnosti, 

ki jih je treba upoštevati.« 

Pred kratkim je ekonomska šola praznovala 60-letnico 
svojega delovanja. Kakšni občutki so vas spremljali ob tem 
svečanem dogodku?
  »Zelo prijetni. Po dolgem času sem ponovno srečala 
profesorje, ki smo jih cenili in še danes do nji čutimo globoko 
spoštovanje. Res sem imela občutek, kot da smo se tako nekdanji 
dijaki kot profesorji ponovno zbrali, da bi skupaj obujali spomine 
na srednješolska leta. Tudi sama sem hodila na ekonomsko šolo in 
kot dijakinja sem bila med tistimi bolj pridnimi, ki smo veliko časa 
namenjali učenju. Tudi zaradi tega, ker je bil pouk bolj teoretično 
usmerjen.« 

Kakšen nasvet bi dali mladim podjetnikom, ki se šele 
odpravljajo na pot do uspeha?
  »Hodite z odprtimi očmi, očiščenimi ušesi in z razprtimi 
dlanmi po svetu, zbirajte izkušnje, povezujte se, imejte veliko 
prijateljev, poglejte tudi čez naše hribe in vse pozitivne izkušnje 
prinesite nazaj domov. Obenem pa moram poudariti, da je tudi v 
svetu podjetništva pogosto, da se soočiš z neuspehom, kar ni nič 
sramotnega. Vsaka slaba izkušnja ti predstavlja lekcijo za naprej, 
iz katere se nekaj naučiš in postaneš še boljši kot sicer. Treba se je 
zavedati, da nismo vsi vsevedni in da se lahko vsak dan naučiš česa 
novega.« 

"Pri pouku je treba delati 
predvsem na praksi in ne toliko 
na teoriji."

"Mladim svetujem, da naj hodijo z 
odprtimi očmi, očiščenimi ušesi in z 
razprtimi dlanmi po svetu."
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Splošna bolnišnica Trbovlje 
spreminja podobo

Požarna sanacija
  V Splošni bolnišnici Trbovlje smo začeli izvajati II. in III. fazo 
požarne sanacije bolnišnice; prva faza je bila končana na začetku 
leta 2011. Začetek priprav na izvedbo celotne požarne sanacije 
sega v leto 2009. V prvi fazi sanacije so se izvajala najnujnejša dela 
znotraj bolnišnice, in sicer so se ločili požarni sektorji z 
namestitvijo požarnih vrat, oken za odvajanje dima, z montažo 
varnostnih svetilk ter hidrantov za gašenje požarov. V drugi in 
tretji fazi pa se dela nadaljujejo na področju požarne ureditve 
podstrešja osrednje stavbe z zamenjavo kritine in ureditvijo 
mansarde, z zamenjavo talnih oblog na evakuacijskih poteh, 
poteka ureditev dostopnih poti ter postavitvenih in delovnih 
površin za gasilska vozila, intervencijska vozila, ureditev 
dovoznih ter izvoznih poti za reševalna vozila, namestitev sistema 
odkrivanja in javljanja požara v vseh objektih bolnišnice. Dela 
požarne sanacije posegajo tudi na dele upravne stavbe. Zaradi 
pridobitve dovolj širokih dovoznih in izvoznih poti je treba le-te 
razširiti, prestaviti vso infrastrukturo – objekt medicinskih plinov 
in ekološkega otoka na nove lokacije. Tudi dela znotraj bolnišnice 
zahtevajo poseben režim izvajanja, saj se v objektu zdravijo 
bolniki. 
  Prestavljajo se tudi obstoječa parkirišča. Kljub obsežni in 
zahtevni investiciji žal ne bomo pridobili dodatnih parkirišč, ki so 
prepotrebna za bolnike in osebje bolnišnice. Bodo pa ob 
zaključku del podani vsi pogoji za postavitev garažne hiše in 
helioporta na lokaciji parkirišč nad stavbo stare pediatrije. 
Garažno hišo je mogoče postaviti le z zasebnim kapitalom ali  
javno-zasebnim partnerstvom. Naj bo ta informacija tudi 
spodbuda morebitnim zasebnim partnerjem, ki bi videli 
poslovno priložnost v izgradnji garažne hiše.

  V okviru teh del se izvaja tudi sanacija fasade najstarejšega 
dela bolnišnice.
  Vsa dela so namenjena varnemu bivanju bolnikov v 
bolnišnici. Bolnike, zaposlene, občane in obiskovalce v času 
gradnje prosimo za razumevanje. 

Dvig bivalnega standarda za bolnike
  Bivalni standard v bolnišnici se je v letošnjem letu izboljšal 
tudi s celovito prenovo dela kirurškega ter internega oddelka 
skupaj z enoto za intenzivno nego in terapijo, v prenovi pa je tudi 
fizioterapevtska telovadnica. Dela v višini približno 220 tisoč 
evrov so bila financirana iz sredstev bolnišnice.

Projekti v teku
  Pripravljamo dokumentacijo za energetsko sanacijo 
bolnišnice (EU-sredstva), prenovo bolnišnične lekarne, nabavo 
novega radiološkega aparata in za celovito prenovo radiološkega 
informacijskega sistema. Vrednost investicij je okoli 2,7 milijona 
evrov, investitorja bosta Ministrstvo za zdravje in EU.

Mednarodna humanitarna akcija slikopleskarjev
  25. novembra letos je v bolnišnici potekala mednarodna 
humanitarna akcija slikopleskarjev in 18. tekmovanje 
slikopleskarjev Slovenije, ki so prepleskali levi del Internega 
oddelka ter Ginekološko-porodni oddelek.

  Kot vedno poudarjam, investicije v infrastrukturo nimajo 
vrednosti, če ni investicij v kadre, za kar pa država, kar za tiče 
Zasavja, nima posluha.

Marina Barovič, SBT

Prestavitev parkirišča, novogradnja objekta 
kisikarne, širitev ceste.

Vrednost investicije, ki se trenutno izvaja, je okoli 
2,3 milijona evrov, celotna vrednost požarne 
sanacije bolnišnice pa bo vredna približno 3,2 
milijona evrov.

Zaključena fasada na zahodnem delu bolnišnice.
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Mladinski center Trbovlje proti 
brezposelnosti mladih v 
sodelovanju z zasavskim 
gospodarstvom
  Ena izmed prednostnih nalog Mladinskega centra Trbovlje je 
podpora mladim pri vstopu na trg dela in iskanju zaposlitve. 
Stopnja brezposelnosti je v naši regiji druga najvišja v Sloveniji. S 
pomočjo sredstev iz Evropskega socialnega sklada izvajamo 
projekt Ključ – »kdor išče delo, hitreje najde službo«. 

  V okviru projekta povezujemo mlade in gospodarstvo v 
zasavski in savinjski regiji. Cilj je oblikovati inovativen način 
zaposlovanja, ki temelji na preprosti ideji – dokaži svoje delovne 
izkušnje, znanja ter sposobnosti skozi reševanje izziva, ki ga 
ponudi podjetje, in dobiš zaposlitev. Tovrstno prakso že dlje časa 
uporabljajo uspešna podjetja, kot sta Google in Facebook, 
približati jo želimo tudi zaposlovalcem v našem okolju. Podjetjem 
skozi projekt pomagamo ustvarjati izzive, mladim pa smo 
mentorji pri njihovem reševanju. Naša vizija je, da na koncu 
projekta nastane živahna skupnost mladih in podjetnikov, ki jih 
združuje reševanje izzivov. Nov način zaposlovanja ter trajna 
skupnost mladih in delodajalcev sta tako dva ključa, s katerima 
odpiramo vrata do večje zaposljivosti mladih. S tem rešujemo 
ključni družbeni problem – brezposelnost mladih.  
  Naša ambicija je, da spremenimo način zaposlovanja, da 
mladi ne le pasivno pošiljajo prošnje, temveč postanejo aktivni na 
trgu delovne sile ter s pomočjo projekta Ključ zaživijo polno in 
samostojno življenje.  

Priznanje predsednici 
Turističnega društva Trbovlje
  Turistično društvo Trbovlje se  je udeležilo tradicionalnega 
srečanja »Kako biti boljši in prepoznaven« v organizaciji 
Turistične zveze Slovenije. Predsednica TD Trbovlje Marija 
Juraja je od TZS prejela posebno priznanje za prizadevno 
prostovoljno delo v turistični društveni organizaciji.

Donirana hrana tudi v 
Trbovljah
  Na začetku leta 2013 so slovenski Lionsi začeli akcijo zbiranja 
hrane, ki je po koncu delovnega časa trgovin ostala na policah in 
bi jo zavrgli. Takrat so to poimenovali Viški hrane. V projekt se je 
vključevalo vedno več Lions klubov (LK), konec leta 2013 tudi 
LK Trbovlje, še prej pa LK Trbovlje Brin. Kjer je ta dejavnost 
dobro stekla, so pobiranje hrane prevzeli prostovoljci Rdečega 
križa, ponekod pa so odprli tudi razdelilnice hrane. Najbolj znan 
je humanitarni zavod  Pod strehco, ljudska kuhinja v Ljubljani. 
  Rezultati akcije so osupljivi, saj se letno zbere več ton hrane, ki 
bi sicer končala v smeteh. Za ilustracijo, v letu 2016 se je zbralo že 
okoli 200 ton hrane, ki so jo pobirali člani 23 klubov v 20 krajih po 
Sloveniji, doniralo je 69 prodajaln. Skupno število prejemnikov te 
hrane pa presega 1000.
  V Trbovljah oba kluba dostavljata hrano Rdečemu križu, od 
trgovin pa sodelujejo Spar, Mercator in Tuš. Koordinator akcije 
pri LK Trbovlje Lado Lindič pravi: »V projektu sodeluje 12 
članov prostovoljcev, ki opravijo okoli 20 prostovoljnih ur 
mesečno in prevozijo približno 132 km. Hrano pobiramo v 
trgovini Spar, ki nam pripravi sadje in zelenjavo, kruh in pekovsko 
pecivo, pečeno meso, sendviče, mleko, mlečne izdelke in jajca ter 
pijače. Vrednost letošnje pobrane hrane je več kot 21.000 evrov, v 
treh letih pa smo na RK Trbovlje dostavili za okoli 56.000 evrov 
hrane. Še več kot to pa je vreden občutek, da delamo nekaj 
koristnega in pomagamo ljudem v stiski.« 

Danijela Čibej

Zbiranje rabljenih očal
  Lions klub Trbovlje skupaj s partnerji decembra zbira 
rabljena korekcijska in sončna očala. Občani so vabljeni, da očala, 
ki jih ne potrebujejo, oddajo v zbirne škatle v Optiki Cestnik, 
Kavarni Mladinskega centra in hostla Trbovlje in v trgovini Spar 
Trbovlje. Zbrana očala bodo v Optiki Cestnik uredili, popravili in 
pripravili na transport v tiste dele sveta, kjer si ljudje s težavami z 
vidom očal ne morejo kupiti.  Rabljena očala zbirajo Lionsi po 
vsem svetu in tako izpolnjujejo svoje osnovno poslanstvo – 
pomoč slepim in slabovidnim. Lions klub Trbovlje je doslej zbiral 
očala v manjšem obsegu, z razširitvijo projekta na dodatna zbirna 
mesta pa obeležuje začetek praznovanja 100-letnice lionizma, ki 
bo leta 2017.

Polona Siter Drnovšek

Članica LK Trbovlje Katja Mikula predaja donirano 
hrano iz trgovine Spar prostovoljcu RK Trbovlje 
Bogdanu Žibertu. Avtor fotografije: Jernej Drnovšek

Prireditev "Zlata vrtnica 
2016" bo potekala v 

petek, 9. decembra, 
ob 17. uri v gledališki 

dvorani DDT.

Turistično društvo Trbovlje
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Spoznavanje tujerodnih rastlin 
na Kipah
  Z namenom spoznavanja tujerodnih rastlin smo v okviru 
Odseka za varstvo narave pri PD Kum Trbovlje na začetku 
septembra organizirali naravovarstveni izlet v neposredno 
okolico Trbovelj, na Kipe. To degradirano področje so namreč 
poselile številne tujerodne rastline. Drevesna vrsta navadna 
robinija (akacija) je tu že dolgo, medtem ko se drevo veliki pajesen 
širi v zadnjih desetletjih. 
  Kljub deževnemu popoldnevu se nas je 22 planincev in 
drugih ljubiteljev narave odpravilo na triurni sprehod po stezicah 
Kip, ki vse bolj postajajo priljubljen rekreacijski kotiček. Na poti 
smo opazili številne tujerodne oranžne polže portugalske lazarje. 
Ker je septembra večina tujerodnih rastlin na višku razvoja, smo 
jih lahko kar dobro spoznali. Cveteli so žlezava nedotika, japonski 
dresnik, topinambur, zlata rozga in pelinolistna ambrozija. 
Nekateri udeleženci so bili kar presenečeni, ko so spoznali 
ambrozijo, to neugledno in tolikokrat omenjeno škodljivo 
rastlino. Opozorili  smo tudi na negativni vpliv tujerodnih vrst. 
Pogosto so namreč te invazivne, ker njihovo širjenje ogroža 
ekosisteme in domorodne vrste ter manjša biotsko pestrost. 
Večini teh rastlin je skupno, da so naselile obrežja vodotokov, 
predele ob cestah ter železniških tirih in nasipe. Da zacvetijo sredi 
poletja, imajo veliko razmnoževalno sposobnost – tvorijo veliko 
semen ali pa se učinkovito vegetativno razmnožujejo in 

Japonski dresnik in žlezava nedotika na Kipah.

obraščajo. Skratka, so zelo trdožive in v našem okolju nimajo 
naravnih sovražnikov, zato jih ne bi smeli namerno saditi, ne v 
vrtovih (ker lahko od tam pobegnejo »čez plot«) in ne v naravi. 
Kjer se le da (npr. na svojem zemljišču), pa je dobro, da jih 
zatiramo, ker s tem pomagamo domorodnim rastlinam in 
ohranjamo biotsko pestrost. 

Vlasta Medvešek Crnkovič, PD Kum Trbovlje 

Prvo leto projekta Life to 
grasslands/Življenje traviščem 
na Kumu
  V lanski decembrski številki časopisa Sr(e)čno Trbovlje smo 
vas seznanili, da se je na območju Kuma začel izvajati 
naravovarstveni projekt LIFE, ki je namenjen izboljšanju stanja in 
zagotavljanju dolgoročnega ohranjanja suhih travišč ter nanje 
vezanih rastlinskih in živalskih vrst na štirih projektnih 
podobmočjih: Kum, Haloze, Pohorje in Gorjanci - Radoha.
  Prvo leto izvajanja projektnih aktivnosti je za nami. Na Kumu 
se je zvrstilo kar nekaj dogodkov, ki so bili vsebinsko vezani na 

Ugodno stanje suhih travišč na Kumu se prepozna 
z do 250 zabeleženimi rastlinami.

ohranjanje suhih travišč: v Škofji Riži smo pokazali rezi 
visokodebelnih sadnih dreves, s postavitvijo fotografske razstave 
na vrhu Kuma »Alpe, kot jih vidijo ptice«, avtorja Matevža 
Lenarčič, smo obeležili 20. obletnico razglasitve Krajinskega 
parka Kum, v Lontovžu je bila prikazana kosilnica za košnjo 
strmih travnikov, predstavili smo se tudi na stojnici na kumski 
nedelji, sejmu AGRA v Gornji Radgoni, prazniku kozjanskega 
jabolka v Kozjanskem parku in na sejmu Narava – zdravje ... Po 
odzivih lahko sklepamo, da skoraj ni krajana, ki še ne bi slišal za to 
»novost« na kumljanskem, z objavami v medijih pa lahko 
potrdimo, da se po zaslugi tega projekta prepoznavnost območja 
krepi tudi širše po Sloveniji. 
  Z zavedanjem, da je sodelovanje lastnikov kmetijskih zemljišč 
in lokalne skupnosti ključnega pomena za doseganje ciljev varstva 
narave, smo vzpostavili kar nekaj stikov s kumljanskimi 
kmetovalci in krajani. Za kmetovanje na tako zahtevnih 
zemljiščih sta potrebni izjemna volja in vztrajnost, kar smo kaj 
kmalu ob vstopu skozi vrata mnogih domačij tudi spoznali. 
Začetna zadržanost je ob obojestranskem razumevanju in z željo 
po pozitivnih spremembah kmalu minila. 
  Ker pa je šolski dan bolj zanimivo preživeti v naravi kot v 
učilnici, je celotna generacija prvošolcev iz OŠ Trbovlje z učenci 
POŠ Dobovec svoj prvi naravoslovni dan preživela na Dobovcu. 
Naravoslovni dan, katerega osrednja tema je bila »Jesen v 
sadovnjaku«, je imel dva vsebinska sklopa: visokodebelni 
sadovnjak in čebelarstvo. Otroci so si na domačiji Volaj in Dolanc 
ogledali visokodebelni sadovnjak, spoznali njegov pomen za 
ljudi, živali ter rastline, prepoznavali sadne sorte, jedli sadje, si 
ogledali kmetijske stroje in orodje ter živino, za sladko popestritev 
pa sta poskrbela čebelarja Mirko Trotovšek, član Čebelarskega 
društva Radeče, in Branko Jamšek, član Čebelarskega društva 
Trbovlje, s predstavitvijo čebelarstva ter čebelnjaka, kjer so otroci 
opazovali čebele na paši in okušali med.
  Več o samem projektu, zanimivostih in dogodkih si lahko 
preberete tudi na spletnih straneh www.travisca.si ali 
www.lifetograsslands.si.

Ljudmila Strahovnik, 
Zavod RS za varstvo narave, OE Celje
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Dan duševnega zdravja v 
Dnevnem centru ŠENT Trbovlje
  Psihološka prva pomoč, stres in depresija je bila naslovna 
tema predavanja Andreja Pešca ob svetovnem dnevu duševnega 
zdravja. Predavanje v našem dnevnem centru je bilo življenjsko, 
poučno in doživeto ter je v poslušalcih sprožalo razmišljanja o 
skrbi zase in preprečevanju težav z duševnim zdravjem. 10. 10. je 
bil za naš dnevni center zelo pomemben dan. Lokalni skupnosti 
nismo ponudili le možnosti za poslušanje predavanja o pomenu 
skrbi zase in pomenu duševnega zdravja, ponosni smo, da je bila 
udeležba tolikšna, da se je dnevni center zapolnil do zadnjega 
kotička. Pogovor, predavanja, predstavitve in vse aktivnosti, 
povezane z duševnim zdravjem, dostojanstvom posameznikov s 
težavami v duševnem zdravju ter z destigmatizacijo so za naše 
lokalno okolje zelo pomembni in potrebni. Tudi v prihodnje 
bomo nadaljevali z uresničevanjem svojega poslanstva. 

Rebeka Novak

Podelitev zlate sončnice in 
priznanj za leto 2016
  Hortikulturno društvo Trbovlje je 18. novembra v 
Delavskem domu Trbovlje podelilo zlato sončnico in priznanja 
za hortikulturne ureditve v občini za leto 2016. 
  Priznanja so prejeli: družina Jager s Kešetovega, družina 
Durnik iz Čeč in družina Drnovšek s Ceste Tončke Čeč. Najvišje 
priznanje, zlato sončnico za leto 2016, je za večletno vzorno 
hortikulturno urejenost svojega doma dobila družina Kuder iz 
Knezdola.
  Prireditev so s kulturnim programom popestrili učenci 
Glasbene šole Trbovlje. Ob tej priložnosti so si lahko obiskovalci 
v avli Delavskega doma ogledali razstavo izbranih fotografij 
hortikulturnih ureditev tega leta in likovnih del učencev 
Podružnične šole Alojza Hohkrauta.

Maja Krajnik, Hortikulturno društvo Trbovlje

4. kumlanski dan sladic
  Turistično razvojno društvo Krajinski Park Kum Dobovec 
letos 10. 12. organizira 4. kumlanski dan sladic, ki je postal za 
Dobovčane že tradicionalen dogodek. Na ta dan se lahko vsi 
preizkusijo v peki najrazličnejših sladkih dobrot, ki jih prinesejo 
na pokušino. Vsaka sladica bo lepo nagrajena. »Sladka komisija«, 
ki bo tudi letos sestavljena iz prav posebnih gostov, bo izbrala 
najboljše tri sladice, ki bodo še posebej bogato nagrajene. S 
posebnimi glasovnicami pa bodo tudi obiskovalci izbrali najlepšo 
sladico. Program prireditve bo pester in ne bomo se samo 
sladkali. Za kulturni program bodo poskrbeli člani Prosvetnega 
društva Čeče s skečem Perice. Najmlajše bo obiskal Božiček. 

Dogajanje v trboveljskih 
župnijah
  Jesensko obdobje je bilo v obeh trboveljskih župnijah zelo 
pestro. Naj omenimo samo že tradicionalni svetopisemski 
maraton, ki je potekal na začetku oktobra. Posamezniki in 
družine so ves dan v župnijski cerkvi sv. Martina neprekinjeno 
brali Božjo besedo. Pomemben dogodek ne samo za župnijo, 
ampak tudi za vse mesto, je 25-letnica župnijske Karitas, ki smo jo 
obeležili s slavnostnim dobrodelnim koncertom. Ponosni smo, 
da so se na naše vabilo za sodelovanje odzvali tako eminentni 
gostje, kot so Slovenski oktet, Delavska godba Trbovlje in Irena 
Tratnik Dosso.
  Od 10. do 13. novembra so potekali vsakoletni Martinovi 
dnevi. Zakonca Severin in Mojca Maffi sta predavala o Marijinih 
prikazovanjih v portugalski Fatimi, katerih 100-letnica bo 
naslednje leto. Odprli smo fotografsko razstavo o Martinovih 
cerkvah v Mariborski metropoliji avtorja Cirila Velkavrha, 
nekdanjega profesorja matematike na ekonomski srednji šoli v 
Trbovljah. S koncertom Toneta Potočnika smo se spomnili 20-
letnice blagoslova novih Škrablovih orgel na koru župnijske 
cerkve sv. Martina. Zanimivo je, da je prav prof. Potočnik pred 20 
leti z izvedbo svojega koncerta na naše takrat nove orgle zaigral 
kot prvi. Dogajanje smo sklenili s slovesno sveto mašo, ki jo je 
vodil novi trboveljski župnik g. Tomaž Šojč. Avgusta letos sta 
namreč trboveljski župniji dobili novega župnika. G. Tomaž Šojč 
je bil novomašnik leta 2009, doslej pa je bil kaplan v župniji 
Brestanica. Kot sam pravi, je zelo pomemben dialog z vsemi, 
vernimi in z nevernimi. Tako namerava tudi delovati v Trbovljah. 
Ob tej priložnosti g. Tomažu Šojču želimo, da bi se v Trbovljah 
dobro počutil.

Gregor Špajzer

ZLATA POROKA

26. november 2016

Edvard in Emilija Špilar
ČESTITAMO!

Utrinek z lanske prireditve.

Najvišje priznanje, zlato sončnico za leto 2016, je 
za večletno vzorno hortikulturno urejenost svojega 
doma dobila družina Kuder iz Knezdola.
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Dragi: 
  »Želim vsem zdravja, pa da bi se Trbovlje še 
naprej tako dobro razvijale in da bi bilo več 
dela za mladino.«

Zbiramo srčno srečne želje
Kaj v 2017 želijo Trboveljčani Trboveljčanom?
  Sprehodili smo se po Trbovljah in mimoidoče povprašali o 
željah za svoje someščane. 

Zvone in Stane:
  »Želiva, da bi se poti proti Retju uredile in 
malo smeti pospravile. Tudi po mestu naj se 
malo bolj pospravljajo smeti. Starejše ljudi 
dajmo v pokoj, mladim pa zaposlitve. Dobro 
bi bilo, da se stare tovarne malo uredijo, 
najdejo nove vsebine. Spomenik na Trgu 
revolucije naj bo spet viden. Bi pa pohvalila 
vaš časopis, ga zelo rada prebirava. Zanimivo 
je tudi dogajanje v Delavskem domu in 
Mladinskem centru Trbovlje. Ko bi ljudje le 
vedeli, koliko se je včasih dogajalo, npr. v 
hotelski restavraciji. Vsem želiva zdravja.« 

V prihajajočem letu 
vam želimo čim več 

pravih poti, ki naj 

vas pripeljejo do 
zastavljenih ciljev.

Srečno in 
usprešno 2017!

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Iztok:
  »Trboveljčanom želim predvsem zdravja in 
čim več prostega časa za šport.«

Nikola:
  »Srečno, zdravo in dobro 'penzijo' ter 
delovna mesta za mladino.«
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Rozalija:
  »Želim si, da bi uredili delo za mladino. 
Mesto samo pa se mi zdi v zadnjem času zelo 
lepo urejeno, veliko je dogajanja in zelo rada 
se udeležujem prireditev.«

Matic:
  »Vsem Trboveljčanom želim, da bi bili srečni 
in da bi lepo skrbeli zase.«

Džejmi:
  »Svojim someščanom želim veliko 
kreativnosti, drugačnih nazorov in pogledov na 
življenje. Think outside of the box!«

Anton:
  »V naslednjem letu želim someščanom, da 
se mesto uredi ter da bi se še kakšna delovna 
mesta odprla. Mi starejši že nimamo kaj veliko 
pričakovati, mladim pa želim vse najboljše.«

K sodelovanju vabimo 
nove sodelavce. 

Bi se nam 
želeli pridružiti?

mediji@trbovlje.si
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Učenci OŠ Ivana Cankarja na 
izmenjavi v Požarevcu
  Konec oktobra so se učenci 7. in 8. razredov OŠ Ivana 
Cankarja v okviru projekta Reciklirana darila lastne izdelave 
odpravili na mednarodno izmenjavo v Požarevac v Srbiji. Učenci 
in učitelji OŠ »Sv. Sava« so nas prisrčno in toplo sprejeli ter se med 
obiskom potrudili, da bi nam predstavili svoj kraj in življenje v 
njem. Učenci so v šoli v okviru delavnice, ki je povezana s 
projektom, ustvarjali okraske za novoletno smrečico. Doživeli 
smo tudi prijazen sprejem pri županu Požarevca. Obiskali smo 
Narodni muzej Požarevac in galerijo nadrealistične slikarke 
Milene Pavlović Barilli, na katero so Požarevčani zelo ponosni. 
Najzanimivejši je bil obisk arheološkega parka Viminacium, kjer 
smo si ogledovali izkopanine iz časa Rimljanov. Učence je 
navdušilo predvsem okostje mamuta. Tudi zabave ni manjkalo: 
organizirali so šov talentov, na katerem so naše učenke zapele 
pesem v slovenščini, in neon party. Sporazumevali smo se v 
srbščini in slovenščini, nekateri učenci tudi v angleščini. Pravo 
doživetje je bilo tudi deseturno potovanje z vlakom.

  Projekt bomo 5. decembra končali z dobrodelno prireditvijo 
v Delavskem domu Trbovlje. Vabljeni! 
  Do takrat pa naš projekt lahko spremljate na spletni strani: 
http://recycledgifts.weebly.com/. 

Blanka Gombač, koordinatorica projekta

Otroci za otroke
  V znamenitem romanu Harperja Leeja z naslovom Ne ubijaj 
slavca da Atticus Finch svoji hčeri neprecenljiv nasvet. »Človeka 
nikoli ne razumeš povsem, dokler stvari ne premisliš z njegovega 
gledišča …, dokler ne zlezeš v njegovo kožo in se sprehodiš v 
njej.« Razumevanje, kako se počuti drugi, je najboljši način, da 
spoštujemo njegove težave. Resnično sočutje je bolj dejanje kot 
čustvo. Če sočustvujemo, nam ni le težko, nismo zgolj žalostni in 
nam gre na jok – ampak nekaj storimo. Pomagamo. Tako je 27. 
oktobra 2016 skoraj 300 otrok pomagalo otrokom z glasbeno-
dobrodelno prireditvijo »Otroci za otroke«.

  Šolski sklad je namenjen za pomoč otrokom v stiski, plačilo 
šole v naravi, nakup šolskih potrebščin, za nadstandardne 
dejavnosti … Seznamu ni videti konca. Vanj zbiramo denarne 
prispevke staršev, učiteljev, podjetij, zbiralnih akcij, društev. V 
osmih letih se je nabralo kar 24.000 evrov, ki smo jih razdelili med 
pomoči potrebne na šoli. Žal pa je v občini vse manj podjetij, ki so 
pripravljena, pravzaprav zmožna donirati denarne prispevke, 
zato je UO šolskega sklada  dal pobudo za javno dobrodelno 
prireditev.
  Nekaj manj kot tristo otrok se je zvrstilo na in pod odrom 
Delavskega doma Trbovlje, s svojo energijo so napolnili dvorano, 
ki je dihala skupaj z njimi v ritmu glasbe. Za vse prisotne je bil 
večer nepozaben. Lahko smo se naužili dobrote, čutili smo jo. 
Delali smo nekaj človekoljubnega, nismo varčevali s prisrčnostjo, 
z nasmehi in aplavzi. Mladostna sila in razigrani otroci, radost, ki 
je sijala iz vsakega nastopajočega, melodija, glas, zvok in gib. Vse 
to smo spletli v dogodek, ki ga je pravzaprav treba ponavljati in 
vsaj poskušati preseči, čeprav bo težko.
  Zahvaljujemo se Delavskemu domu Trbovlje, Igorju 
Podpečanu, JP Komunala Trbovlje, podjetju Rudis, d. o. o., 
Trbovlje, videoprodukciji Dorjan, staršem in seveda v prvi vrsti  
učencem ter učiteljem Osnovne šole Trbovlje in Glasbene šole 
Trbovlje, brez katerih ne bi bilo milijon občutkov, tisoče misli, 
stotine spominov ter veliko nastopajočih. En večer. Lep, svetal in 
plemenit. Hvala, ker se vas je dotaknil.

Lili Pajer in Polona Medvešek 

Učenci OŠ Tončke Čeč so obiskali 
vrstnike OŠ Franceta Bevka v Tolminu 
  Učitelji pogosto tudi med počitnicami ne moremo pozabiti na 
šolo in svoje delo. Dokaz za to je tudi projekt z naslovom Ko 
spoznavaš druge, spoznaš sebe. Nastal je, ko sta se na dopustu ob 
morju srečali dve učiteljici, ena izmed njiju Trboveljčanka Alenka 
Kragelj Gačnik. Na osnovni šoli v Tolminu je pomočnica 
ravnatelja in že dolgo si želi, da bi učenci iz njihove šole obiskali in 
spoznali Trbovlje. Tako je nastal projekt o dvodnevni izmenjavi 
učencev OŠ Franceta Bevka iz Tolmina in učencev OŠ Tončke 
Čeč iz Trbovelj. Seveda sta pri projektu sodelovala tudi ravnatelja 
obeh šol, gospod Vladimir Mavri in gospa Katarina Pajer Povh.
  Z učenci iz Tolmina ter njihovimi mentorji smo se družili 24. 
in 25. oktobra, ko smo jih obiskali. V dvodnevnem druženju so 
nam razkazali zanimivosti in lepote njihovega kraja. Prvi dan smo 
obiskali Tolminski muzej, se sprehodili po starem delu Tolmina, 

se z ladjico peljali po jezeru, spoznavali Sotočje in obiskali 
nemško pokopališče iz 1. svetovne vojne. Pozno popoldne pa so 
se učenci s svojimi vrstniki odpravili na njihove domove, kjer so 
tudi prespali. Drugi dan so učenci delali v štirih različnih 
delavnicah: kuharski, likovni, ustvarjalni in tehnični. Pripravili so 
friko (jed iz krompirja in tolminskega sira), naredili kobariške 
štruklje, slikali soško postrv na različne podlage, izdelali obeske 
za ključe ter osličke iz lesa. Po kosilu, kjer so bili za sladico prav 
štruklji, ki so jih učenci pripravili sami, pa je sledil ogled 
Tolminskih korit, ki nas je vse očaral. Polni vtisov smo se pozno 
popoldne odpravili proti šoli, kjer nas je že čakal avtobus. Kljub 
deževnemu vremenu so nam ostali lepi spomini in komaj čakamo, 
da nam v mesecu aprilu naši novi prijatelji iz Tolmina vrnejo 
obisk. Če želite tudi bralci časopisa Sr(e)čno videti, kje vse smo 
bili in kaj vse smo doživeli, pa obiščite spletno stran naše šole 
www.os-toncke-cec.si.

Marjana Eberlinc



19

Ustvarjalnost, delovna praksa in 60. 
obletnica šole
  V Gimnaziji in ekonomski srednji šoli nadaljujemo tudi 
šolsko leto 2016/2017 v duhu ustvarjalnosti in inovativnih 
pristopov. Šolsko leto 2015/2016 smo poimenovali »Leto naše 
ustvarjalnosti«. Celoletna prizadevanja so bila okronana z izdajo 
novomedijske knjige Vizija prihodnosti. To je namreč knjiga, ki 
so jo ustvarili vsi dijaki, njena posebnost pa je, da se bere s 
pomočjo pametnega telefona.  
  Ker želimo pouk približati dijakom in jih spodbuditi k čim 
bolj aktivni vlogi, bomo v tem šolskem letu dva ali pa celo štiri dni 
pouka izvedli drugače – maratonsko. Prvi, jezikovno-
matematični maraton smo izpeljali 6. 10. 2016. Polovica dijakov 
se je na drugačen način učila matematiko, druga polovica pa tuje 
jezike. Namen je bil dosežen, saj so dijaki, poleg novega znanja, 
pridobili še številne nove veščine: iskanje informacij in njihova 
kritična presoja, timsko delo, veščine sodelovalnega učenja, 
jezikovna, sociološka, digitalna in jezikovna kompetenca. Nad 
prvim maratonom so bili dijaki navdušeni, saj so, kot se za 
maratone v GESŠ Trbovlje spodobi, učitelji poskrbeli za vse. 
Tudi za okusne palačinke, ki jih je bilo za vse udeležence dovolj. 
  Janja, Melisa, Klementina, Alja, Nika, Kristina, Besmire, 
Klavdija, Ina in Sara, dijakinje, ki se izobražujejo v programu 
ekonomski tehnik, so zadnje tri tedne v oktobru preživele na 
delovni praksi v Milanu pod okriljem Erasmus+ in vodstvom 
mentorice Gabrijele Blaznek. Dijakinje so se že lansko leto 
usposabljale za ravnanje z osebnimi financami. Smo namreč ena 
izmed prvih šol v Sloveniji, ki je finančno opismenjevanje uvedla 
v pouk. Tako so svoje znanje in strateške cilje, ki so si jih zastavile 
pred odhodom v Milano, preizkusile tudi v praksi.  Poleg del in 
nalog, ki so jih  opravljale v italijanskih podjetjih, je bila najboljša 
življenjska izkušnja ta, kako skrbeti za »svoj denar« in voditi vse 
izdatke daleč od doma. 
  Začetek šolskega leta smo tudi športno obarvali. In to ne 
samo z dnevom mobilnosti, ko so se dijaki iz vseh treh zasavskih 
občin podali peš v šolo, temveč tudi s prvimi mesti v samem 
svetovnem vrhu – Tadej Kolander si je v Dublinu prislužil, v 
disciplini point fightin (kickboxing), laskavi naslov najboljšega na 
svetu med mladinci; Urša Haberl pa je bila na najnovejši lestvici 
Svetovne karate zveze uvrščena na 1. mesto.
  Prvi vikend v novembru pa smo slovesno obarvali 60 let 
ekonomske srednje šole v Trbovljah. S slavnostno akademijo in 

častnim gostom – predsednikom Republike Slovenije Borutom 
Pahorjem – ter s prijetnim druženjem smo obujali spomine na 
preteklost, dijaške vragolije, profesorje. Predsedniku so dijaki 
podarili našo novomedijsko knjigo Vizija prihodnosti in mu 
prikazali način branja s pametnim telefonom. 

  Seveda pa ob vsem nismo pozabili na naš Miklavžev sejem. 
Priprave so v polnem teku. Pričakujemo vas v četrtek, 1. 12. 2016, 
od 16. ure naprej na Gimnazijski cesti. Za vse ljubitelje literature 
pa bomo v soboto, 3. 12., v trboveljskem mestnem parku izvedli 
bralni maraton, ki smo mu nadeli ime »Lepa beseda (v) lepo 
mesto najde«. Vabljeni!

GobecNews

Pestro na Srednji tehniški in poklicni 
šoli Trbovlje
  V okviru mednarodnega programa Erasmus+ je deset 
dijakov Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje odšlo na 14-
dnevno usposabljanje v tujino, v Leipzig, kjer so sestavili 3D-
tiskalnike in si pridobili ogromno praktičnih izkušenj, sodelovali 
v timu in premagali jezikovne ovire. Na usposabljanju sta jih 
spremljala učitelja Marjan Pograjc in Vasja Markič.
  V Leipzigu smo sestavljali 3D-tiskalnike, ki smo jih dokončali 
v treh dneh. Četrti dan smo bili povsem napeti, saj smo jih 
preizkušali. Z manjšimi težavami smo le natisnili prvi izdelek – 
logotip naše šole. Med vikendom smo se z vlakom odpeljali v 
Berlin, kjer smo si ogledali Brandenburška vrata, parlament, 
tehniški muzej in druge znamenitosti, ter Dresden. V ponedeljek 
smo imeli dela prost dan in nekateri so si vzeli dan za počitek, 
preostali pa so ga izkoristili za obisk tamkajšnjega živalskega vrta. 
V torek nas je v delavnici pričakala naloga – načrtati in natisniti 
stensko uro, ki bo krasila našo šolo. V delavnici smo seveda 
natisnili tudi veliko poljubnih izdelkov (večinoma pokemonov). 
  Na STPŠ Trbovlje smo aktivni tudi na področju 
izobraževanja odraslih. Sredi novembra smo izvedli 3-dnevno 

pedagoško-andragoško usposabljanje za mentorje v podjetjih – 
mentorje, ki usposabljajo dijake in študente v času praktičnega 
izobraževanja pri delodajalcih. Udeležili so se ga mentorji iz 8 
zasavskih podjetij. Pridobili so si kompetence učinkovitega 
pedagoško-andragoškega dela z udeleženci različnih starosti na 
področju praktičnega izobraževanja in usposabljanja na delu. 
Decembra bo na šoli potekal tečaj za izdelovalce spletnih strani, 
ki ga bomo izvajali skupaj z zavodom za zaposlovanje in bo 
namenjen brezposelnim. Po tečaju si bo mogoče pridobiti 
certifikat NPK.

Nejc Friškovec, dijak



20 okolje

Pojasnila glede zahtev za 
vgradnjo javljalnikov CO zaradi 
kurilnih naprav
  Ministrstvo je leta 2013 sprejelo nov Pravilnik o zahtevah za 
vgradnjo kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 100/13; v 
nadaljevanju pravilnik) z namenom bolj natančno urediti zahteve 
za neoporečno vgradnjo kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih 
naprav. Gre za natančnejše urejanje dela dveh bistvenih zahtev z 
vidika graditve objektov, ki se nanašajo na zaščito zdravja ljudi, 
požarno varnost in na varstvo okolja. 

  CO senzorji morajo izpolnjevati zahteve standarda SIST EN 
50291-1 Električne naprave za odkrivanje ogljikovega monoksida 
v gospodinjstvih, 1. del. Preskusne metode in zahtevane lastnosti 
morajo dosegati enakovredno raven zahtev, ki so navedene v tem 
standardu.
  Glede zahtevane vgradnje CO-senzorjev je treba poudariti, 
da gre le za dodaten ukrep zagotavljanja varne uporabe kurilnih 
naprav, odvisnih od zraka v prostoru, ki so vgrajene v bivalne 
prostore. Vgradnja CO javljalnikov v druge prostore, kot npr. 
spalnice, nebivalni prostori s kurilnimi napravami, in tudi 
prostore z drugimi izvori CO, npr. garaže, je sicer zaželena, a je 
svobodna odločitev lastnika oziroma uporabnika stavbe.
  Da se preprečijo zastrupitve in zadušitve z dimnimi plini, je 
treba v prvi vrsti vgraditi in uporabljati kurilne, dimovodne in 
prezračevalne naprave tako, da so dimni plini zanesljivo odvedeni 
v okolico. Poudariti je treba, da javljalnik CO ne rešuje 
problematike dovoda zraka in odvoda dimnih plinov. Njegova 
naloga je, da prisotne opozori na morebitno prisotnost CO v 
prostoru. V kolikor je javljalnik CO zaznal CO v prostoru, je 
treba odpraviti razloge za izhajanje tega plina (ki je najverjetneje 
del dimnih plinov) v prostor.
  Javljalnik CO se namesti skladno s priloženimi navodili 
proizvajalca. Navodila najpogosteje priporočajo vgradnjo 
javljalnika od 1 do 3 metrov levo ali desno od kurilne naprave, in 
sicer pod strop, vendar približno 30 centimetrov od stene ali pa na 
steno približno 15 centimetrov pod strop. Vgradijo se na lokacijo, 
kjer je pričakovati, da se bodo gibali dimni plini po prostoru, 
izogibati pa se je treba mrtvim kotom prostora in lokacij, kjer bi se 
javljalnik pogosto odzval, npr. zaradi dodajanja goriva v kurišče.
  Kurilna naprava, odvisna od zraka v prostoru, je naprava, ki 
zrak za zgorevanje zajema neposredno iz prostora, v katerem je 
nameščena. Za kurilne naprave na plin to pomeni, da so vgrajene 
v izvedbi B.. po SIST-TP CEN/TR 1749 Evropska shema za 
razvrščanje plinskih aparatov glede na način odvajanja produktov 
zgorevanja. Med kurilne naprave, odvisne od zraka v prostoru, se 
uvrščajo tudi kurilne naprave na plin, ki so vgrajene v izvedbi C.. 

po SIST-TP CEN/TR 1749, če je treba prostor zaradi kurilne 
naprave prezračevati.
  Kurilna naprava, neodvisna od zraka v prostoru, je kurilna 
naprava, ki ima dovod zgorevalnega zraka urejen neposredno iz 
okolice stavbe v kurilno napravo. Za kurilne naprave na plin to 
pomeni, da so izdelane in vgrajene v izvedbi C(..X) po SIST-TP 
CEN/TR 1749.
  V sodobne energetsko učinkovite objekte in s tem v 
stanovanja, delovne prostore itn. je dovedeno bistveno manj 
zraka, ki je praviloma doveden tudi prisilno, zato v bivalnih 
prostorih ni na razpolago dovolj zraka za kurilno napravo ali pa je 
doveden pod neustreznimi pogoji. Zaradi tega lahko dimni plini 
izhajajo iz kurilne ali dimovodne naprave v prostore, ki ogrožajo 
zdravje ljudi.

  Po naših podatkih se cene CO-javljalnikov gibljejo od 20 do 
45 evrov, dražje izvedbe pa imajo dodatne funkcije, kot npr. 
obveščanje lastnika o sprožitvi senzorja.

MOP, Direktorat za prostor

  Pravilnik med drugim določa (4. člen), da je 
treba za novo vgrajene kurilne naprave na trdno 
gorivo v bivalne prostore odvisno od zraka v 
prostoru po 21. 12. 2013 vgraditi tudi javljalnik 
(senzor) CO.   Gre za dodaten varnostni ukrep pri 
uporabi kurilnih naprav.
  Poleg tega pravilnik določa, da morajo biti 
javljalniki CO vgrajeni do 1. 1. 2017 tudi v 
bivalne prostore z obstoječimi kuri lnimi 
napravami ne glede na vrsto uporabljenega 
goriva, če so kurilne naprave odvisne od zraka v 
prostoru.

  Vgradnja javljalnikov CO v bivalne prostore s 
kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v 
prostoru, je zahtevana zato, da bi preprečili 
zastrupitve s CO v primeru nepredvidenih 
dogodkov. V prvi vrsti pa je treba kurilne, 
dimovodne in prezračevalne naprave vgraditi, 
vzdrževati in uporabljati tako, da dimni plini ne 
morejo izhajati v bivalne prostore ter ogrožati 
zdravja ljudi.

Spremljajte nas 
tudi na 
spletu.

www.srcnotrbovlje.si
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Ulični zbiralniki za e-odpadke 
(odpadno električno ter 
elektronsko opremo) in odpadne 
baterije
  Družba ZEOS, d. o. o., je v okviru projekta LIFE in v 
sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor RS na začetku 
oktobra 2016 v Zasavju namestila 30 uličnih zbiralnikov za e-
odpadke in odpadne baterije, od tega 5 v Trbovljah. Uvodni 
dogodek, kjer so župani zasavskih občin oz. njihovi predstavniki 
ter direktorji zasavskih komunal podpisali dokument o 
sodelovanju pri projektu, je potekal 7. oktobra v zbirnem centru v 
Šmartnem pri Litiji. 

  Namenjeni so zbiranju e-odpadkov, torej odpadnih naprav, ki 
za svoje delovanje potrebujejo električni tok oz. jih napajajo 
baterije ali akumulatorji. 
  V ulične zbiralnike tako sodijo mali gospodinjski aparati: 
mešalniki, kavni mlinčki, avtomati za kavo, opekači, cvrtniki, 
likalniki, telefonski aparati, prenosni telefoni, feni, kaloriferji, 
ventilatorji, računalniške miške, tipkovnice, razni polnilci, 
fotoaparati in kamere ter odpadne baterije. Te odpadke damo v 
zbiralnik brez plastične vrečke.
  E-odpadki in baterije vsebujejo kovine, predvsem težke 
kovine (cink, svinec, kadmij, kobalt, mangan, litij, živo srebro 
idr.), ki na okolje, človeka in druga živa bitja delujejo strupeno. 
Zato jih zbiramo ločeno od drugih odpadkov in jih oddamo v za 
to namenjene zbiralnike. Družba ZEOS, d. o. o., bo ulične 
zbiralnike praznila, prevzemala e-odpadke ter poskrbela, da bodo 
strokovno razstavljeni, izločene kovine pa uporabljene kot 
sekundarne surovine za nove izdelke. 
  Večje e-odpadke: hladilnike, zamrzovalnike, pralne in 
pomivalne stroje, mikrovalovne pečice, sesalce, televizorje, 
računalnike, akumulatorje ter tudi sijalke je treba pripeljati v 
zbirni center Neža. Tu jih prav tako prevzamejo pooblaščeni 
prevzemniki.
  Če pa tovrstne naprave še delujejo, a jih ne potrebujete več, 
potem jih namenite ponovni uporabi.

Vlasta Medvešek Crnkovič, Komunala Trbovlje, d. o. o.

V Trbovljah so zbiralniki nameščeni na naslednjih 
lokacijah:
– Savinjska cesta pri Miku,
– Ulica Sallaumines 3,
– Ulica 1. junija 4,
– Trg revolucije 18,
– Kolonija 1. maja 26.

Internetni portal moja.komunala
  Septembra 2016 je Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o., 
z namenom, da svojim strankam olajša informiranje o storitvah, 
ki jih koristijo, in plačilih le-teh, kot prva komunala v Zasavju 
aktivirala spletni portal moja.komunala. Dostop do portala lahko 
uporabniki najdejo na spletni strani www.komunala-trbovlje.si, 
kjer sledijo ikoni.

  Na portalu lahko uporabnik dostopa le do podatkov za svoje 
odjemno mesto oz. za odjemna mesta, za katera plačuje 
komunalne storitve pri Komunali Trbovlje. Za prvo prijavo je 
potreben zadnji račun za komunalne storitve. Prijavite se tako, da 
kot uporabniško ime uporabite šifro plačnika, pod geslo pa 
vpišete številko zadnjega prejetega računa za komunalne storitve 
(9-mestna številka brez začetne 10-10-). Priporočamo, da takoj 
po uspešni prvi prijavi spremenite podatke za vaš profil, vključno 
z geslom za dostop. To izvedete na strani »Moj profil«, kjer lahko 
uredite tudi preostale naročniške podatke.
  Na portalu je omogočen vpogled v podatke o posameznem 
odjemnem mestu, kar pomeni geolokacijo, in podatke, ki so 
potrebni za obračun storitev. Na merilnih mestih (voda, topla 
voda in ogrevanje) so podatki o merilni napravi in pregled porabe 
ter odčitkov, podatki o zaračunanih storitvah vključno z 
njihovimi cenami. Za večstanovanjske objekte je mogoč še 
vpogled v delitve med stanovanji, v kolikor pa zadostujete vsem 
pogojem za samostojno javljanje številčnega stanja merilne 
naprave, tudi mesečni vnos števčnega stanja merilne naprave.
  Na zavihku finance je uporabnikova plačilna kartica, kjer so 
na vpogled stanje terjatev, plačil in računov (oblika pdf) za 
posamezni mesec. Poleg tega je še grafični prikaz izdanih računov 
v zadnjih dvanajstih mesecih in primerjava izdanih računov s 
preteklim letom.
  Vabimo vas, da se tudi vi pridružite številnim zadovoljnim 
uporabnikom. Veseli bomo vseh predlogov in mnenj, na podlagi 
katerih bomo portal dopolnili in izboljšali. 

Edvard Jug, Komunala Trbovlje, d. o. o.
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Kje imaš ti, »Trbovčan«, svojo dozo 
kulture/športa/izobraževanja?
  Za Slovenijo in torej tudi za Trbovlje, kot majhen del le-tega, 
sta značilna dva pojava:  (1) Slovenci/Trboveljčani radi in 
pogostokrat »jamrajo«, da se »pri nas nič ne dogaja« – pritožujejo 
se stari in mladi, gospe in gospodje, edino dojenčki so menda 
čisto zadovoljni s številom njim namenjenih dejavnosti v rojstnih 
Trbovljah. (2) Ko taistim »jamrucom« ponudimo obilo 
(največkrat brezplačnih) bolj ali manj kulturnih, športnih in kar je 
še podobnih dogodkov, pa jih tovrstno udejstvovanje ne zanima 
več – še vedno se pritožujejo, da ponudbe prostočasnih 
dejavnosti in kulturno-športno-izobraževalnih dogodkov v 
Trbovljah ni, od doma na te dogodke pa prav tako ne gredo. In da 
ne bo odvečne »hude krvi« kar tu dodajam, da vem, da v 
Trbovljah obstajajo tudi ljudje, ki te dogodke obiskujejo in jih 
znajo tudi pohvaliti – so pa žal redki.
  Vem, da nisem prva, ki si v Trbovljah razbija glavo, kaj, kdaj in 
kje še ponuditi Trboveljčankam in Trboveljčanom kulturnega, 
športnega ali izobraževalnega ter koliko (če sploh) jim tisto 
»zaračunati«; niti prva, ki nima čarobne formule, da bi jih na to 
kulturno, športno in izobraževalno pritegnila. Zdi se mi, da smo 
vsi, ki se v naši občini s tem ukvarjamo, že bolj ali manj navajeni, 
da tisto, kar pripravimo, ne požanje velikega zanimanja (z 
nekaterimi izjemami seveda), a nas še vedno »ni minilo« in delamo 

naprej – še bolj predano, kreativno in inovativno. Me pa vse 
skupaj zelo jezi in vem, da nisem edina. Jezi me, da dogodki, ki jih 
za vas prirejamo, niso obiskani, niti niso cenjeni. In zato tale zapis: 
ker nočem spet poslušati, kako se v Trbovljah nič ne dogaja in da 
smo tisti, ki takšne dogodke pripravljamo, za to pravzaprav 
plačani in naj nam bo to dovolj. Verjamem, da se večina 
prebivalcev naših Trbovelj ne zaveda, koliko energije in časa je 
vloženih v organizacijo in izvedbo enega dogodka s področja 
kulture, športa ali izobraževanja, ki pravzaprav ni namenjen 
samemu sebi, pač pa temu, da bi se ga ljudje udeležili, uživali v 
njem in morebiti celo namenili spodbudno besedo tistim, ki so ga 
pripravili. In žalosten je pogled na vse, ki so pomagali kakšnega 
od teh dogodkov pripraviti in izpeljati, na koncu pa se ga udeležijo 
sami ali v družbi maloštevilnih obiskovalcev. 
  Predanost in naklonjenost Trbovljam, ki ju imamo vsi tako 
polna usta, bi lahko tudi pokazali in ne le ubesedili – če ne 
drugače, z obiskom katere od številnih prireditev, ki jih bomo v 
decembru (in tudi naprej) izpeljali trboveljski posamezniki, 
društva, zavodi in organizacije, ki delujemo na vseh prej naštetih 
področjih. Tako bi naredili nekaj dobrega ne le zase, pač pa tudi za 
Trbovlje. Za Trbovlje kot skupnost razmišljujočih, aktivnih in 
prodornih ljudi, ki cenijo tisto, kar imajo, so na to ponosni in 
znajo to tudi pokazati. Se vidimo!  

Katra Hribar Frol 

Speculum Artium se je odvil že 
osmič
  Vodilni festival novomedijske kulture na slovenskem 
Speculum Artium, kjer se prepleta novomedijske produkcija s 
klasično umetnostjo, tehnologijo in znanostjo ter vsako leto v 
Trbovljah predstavlja najvidnejše projekte z novomedijskega 
področja, se je tudi osmič uspešno končal. Namen festivala 
Speculum Artium je namreč na zanimiv in interaktiven način 
približati novomedijsko kulturo 21. stoletja širšemu občinstvu, 
mu predstaviti drugačne možnosti uporabe novomedijske 
tehnologije in njeno povezavo s klasičnimi vizualnimi tehnikami. 
Na tokratnem festivalu se je predstavilo 33 avtorjev, na ogled pa 
so bili tudi štirje performansi. Avtorji so prišli iz Slovenije, 
Evrope, Pakistana, Palestine, ZDA in iz Japonske (Kulturno 
izobraževalno društvo PINA, ameriški umetnik Brian House, 
Motoi Shimitzu in Onur Sonmez, Design reserch Lab iz Berlina, 
Sidra Ashraf, Akademija umetnosti iz Nove Gorice, Fakulteta za 
elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Srednja poklicna in 
strokovna šola Krško, Srednja tehnična in poklicna šola Trbovlje, 
UNICEF Slovenija). V okviru festivala Speculum Artium je 
potekal tudi mednarodni videofestival Digitalbigscreen, na 
katerem je sodelovalo 85 avtorjev s 119 deli z vsega sveta. Prvo 
nagrado je prejela Francesca Fini iz Italije, drugo nagrado 
domačinka Đejmi Hadrović, tretjo pa sta si razdelila Antonella 

Pobrateni v glasbi – kitaristi Trbovelj in 
Tuzle
  Lansko leto je prišlo do pobude za sodelovanje med 
Glasbeno šolo Trbovlje ter Glasbeno in srednjo glasbeno šolo 
Tuzla iz Bosne in Hercegovine. Letošnje leto pa se je sodelovanje 
tudi uresničilo. Glasbeno šolo Trbovlje so skupaj s svojim 
profesorjem obiskali učenci ter dijaki kitarskega oddelka 
Glasbene in srednje glasbene šole Tuzla, v prihodnjih mesecih pa 
bodo na gostovanje odšli učenci in učitelji kitarskega oddelka 
Glasbene šole Trbovlje. V petek, 25. novembra 2016, se je 
gostovanje učencev in dijakov iz razreda kitare, profesorja Elvisa 

Sivčevića, mag., začelo s koncertom omenjenega ter domačega 
kitarista Emirja Ibrakića. S koncertom se je obeležil tudi praznik 
dan državnosti v Bosni in Hercegovini. Naslednji dan je v 
Glasbeni šoli Trbovlje potekal seminar obeh kitaristov z 
gostujočimi in domačimi učenci. Na koncu prve mednarodne 
izmenjave pa so udeleženci seminarja izvedli čudovit koncert v 
dvorani Glasbene šole Trbovlje. Glede na pozitivne odzive obeh 
glasbenih šol in vseh udeležencev seminarja se z optimizmom 
nadejamo nadaljnjega sodelovanja.

Emir Ibrakić

Mignone in Cristiano Panepuccia iz Italije. Da se je Speculum 
Artium tudi letos uspešno končal, dokazuje okoli 5.000 
obiskovalcev.
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Poslovilni koncert Vokalne skupine 
Uosm in Poco meno mosso
  Vokalna skupina Uosm je svojo pot začela septembra 2012. 
Zbrali smo se kot skupina prijateljev, ki si je želela nečesa več – 
lepega petja, trdega dela in prijetnega druženja. V štirih letih in pol 
smo pripravili dva letna koncerta, različne nastope in gostovanja, 
na regijskem tekmovanju odraslih pevskih zasedb v Logatcu 
novembra 2015 pa smo prejeli odlično srebrno priznanje in 74 
točk. Dobrim rezultatom navkljub pa smo se v skupini odločili, 
da z januarjem 2017 končamo našo pot. Razlogov je več – različni 
cilji, vse manj časa za vaje, pa tudi relativna neodzivnost 
zasavskega kulturnega prostora. Ne moremo reči, da nas ta ni 
vključeval v svoje dogodke, vendar je bilo klicev in ponudb 
izrazito malo. V zadnje pol leta smo Uosm tako prejeli zgolj dve 
ponudbi za sodelovanje.

Umetniški vodja VS Uosm Aljaž Bastič

Vendarle pa se želimo od naše publike prijazno 
posloviti. Odločili smo se, da za konec pripravimo 
skupni poslovilni koncert – s svojim delom namreč 
končuje tudi zasavski godalni orkester Poco meno 
mosso. Poslovilni koncert Vokalne skupine Uosm in 
Poco meno mosso bo tako v soboto, 7. januarja 
2017, ob 19. uri v gledališki dvorani Delavskega 
doma Trbovlje. Vstop bo prost – vabljeni vsi ljubitelji 
glasbe in naši podporniki.  

Klavirsko-plesna glasbena pravljica 
Glasbene šole Trbovlje Važič jež 
doma in na gostovanju v Novi Gorici
  Društvo klavirskih pedagogov Slovenije (EPTA) vsako leto 
prireja konferenco z naslovom Klavirski dnevi. Letošnji so 
potekali 18. in 19. 11. 2016 v Glasbeni šoli Nova Gorica. Tema 
letošnje konference se je bila: »Tišina. Besedo ima glasba.« Poleg 
predavanj, delavnic ipd. so osrednji del konference tudi projekti 
šol. Letos so sodelovali s svojim projektom Važič jež učenci GŠ 
Trbovelj. Učiteljici klavirja Sanja Šehić in Tanja B. Simnovčič sta 
skupaj z učiteljico sodobnega plesa Kim K. Kukovič oblikovali 
klavirsko-plesno pravljico. 

Tanja Božiček Simnovčič

S predstavo so se predstavili tudi domači publiki v 
DDT, kjer so bili odzivi več kot pozitivni. 

Praznovali smo 60 let Delavskega 
doma Trbovlje
  Delavski dom Trbovlje letos praznuje častitljivi jubilej, 60 let 
delovanja. Prireditve v počastitev te visoke obletnice potekajo vse 
leto, vrhunec dogajanja pa je bil 18. 11. s slavnostno akademijo v 
gledališki dvorani Delavskega doma. Gledalce so nagovorili mag. 
Zoran Poznič, direktor Delavskega doma, s službene poti po 
pobratenih občinah se nam je prek spleta v živo javila županja 
Jasna Gabrič, govor o gradnji Delavskega doma Trbovlje pa je 
imel gospod Tine Lenarčič, edini še živeči član takratnega odbora 
za gradnjo. V osrednjem delu programa je obiskovalce navdušil 
koncert Slovenske filharmonije s skladbami Georga Friederich 
Händela, Carla Philippa Emanuela Bacha, Danila Bučarja in 
Bedřicha Smetane.

Na slavnostni akademiji ob 60-letnici DDT je s 
svojim programom navdušila Slovenska 
filharmonija. Koncert je bil posvečen klarinetistu 
Francu Tržanu (1927–2016), dolgoletnemu prvemu 
klarinetistu Orkestra Slovenske filharmonije.



24 kultura

Vse pesnike vabimo, da uredniku pesniškega kotička 
Vidu Štehu pošl jete svoje pesmi na e-naslov: 
vid.steh@gmail.com ali na dopisnici na naslov: Občina 
Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje (za pesniški kotiček 
časopisa Sr(e)čno Trbovlje). V vsaki številki bomo objavili 
po eno ali dve izmed prispelih.

Pesmi nista lektorirani. 

pesniški kotiček

Odšel je

Odšel je.

Za seboj pustil je igrišče goreče,
na hribih pesmi v večnost ujete,
v vrtovih zimsko cvetje ovenelo,
na oknih oko moje zaledenelo. 

Preskočil mestno je obzidje,
krenil na jug, kjer dež ne lije,

v kamnitem srcu pustil si meč
in zame se ne zmeniš več. 

Odšel je.
Ne bo ga več nazaj.

Zbogom.

Ure Male Noche

Kazalci z utripom srca
nemirno tiktakajo, 

poljube, skrite v žepih,
pred nama bežijo,
ostanejo zgolj kolaži

iz valete in maturanca,
ostanejo zgolj noči

brez lahkega spanca. 

In ko leto naokoli se obrne
in junija spet nama bo vroče,
se spomni na strgane kolaže,

moja mala noche.

Vid Šteh

Uspeh trboveljskih ljubiteljskih 
likovnikov
  V soboto, 12. novembra 2016, sta v Delavskem domu 
Trbovlje potekala sklepna prireditev projekta Zlata paleta 2016 in 
odprtje razstave s prejetimi certifikati v letošnjem letu. Prireditev 
je zadnji svečani dogodek tekmovalnega projekta za ljubiteljske 
umetnike, ki ga organizira Zveza likovnih društev Slovenije in 
poteka vse leto. Razdeljen je na sedem tematskih sklopov, ki 
vključujejo osnovne tehnike, grafike, klasično slikarstvo, 
sodobno slikarstvo, fotografijo, kiparstvo in najnovejši 
eksperimentalni sklop – iskanja. Organizacija posameznih 
tematskih razstav je letos potekala v Polzeli, Velenju, Gornji 
Radgoni, Nazarjah in Trbovljah. V celotnem projektu je 
sodelovalo 246 avtorjev iz 23 likovnih društev, ki so v izbor oddali 
685 del. Od tega je bilo za razstave izbranih 240 del, najboljšim pa 
so podelili 63 certifikatov. Dela, ki so bila nagrajena s certifikati, 
so bila ponovno razstavljena na sklepni prireditvi. Naznanjene in 
podeljene so bile tudi po ena bronasta, srebrna in zlata paleta za tri 
najboljša likovna dela iz vsakega tematskega sklopa. Iz Trbovelj 
sta bronasti paleti prejeli Živa Lipičnik Leskovar in Dragica 
Benčič. Srebrno paleto je prejel Branko Železnik.
  Prejemniki zlatih palet pa so bili: Branko Železnik (Trbovlje), 
Lili Bedekovič (Trbovlje), Leopold Methans (Gornja Radgona), 
Alojzija Murn (Dobrava Naklo), Zlatica Jeras Pohl (Ljubljana), 
Marjeta Špec (Rečica ob Savinji) in Anita Vozelj (Litija).
  Zlata paleta ni samo tekmovanje za posameznike, temveč tudi 
za društva. Že drugo leto zapored je bil predstavljen seznam 10 
najuspešnejših društev v Sloveniji. Trem najuspešnejšim 
društvom so bile podeljene bronasta, srebrna in zlata plaketa. 
Bronasto plaketo za doseženih 1.430 točk je prejelo Društvo 
likovnikov Ljubljana, srebrno plaketo za doseženih 1.540 točk je 
prejel Litijski likovni atelje LILA Litija, zlato plaketo za 3.190 
doseženih točk pa že drugič zapovrstjo Društvo revirskih 
likovnikov RELIK Trbovlje.

Prejemniki priznanj.
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Kompozitni materiali – nove 
priložnosti in izzivi  
  »Zanimiva vsebina, vse pohvale predavateljem, usposabljanje 
je več kot izpolnilo moja pričakovanja, všeč mi je bilo delo v 
delavnici, prikaz postopkov dela s kompoziti, zelo zahtevna 
vsebina, podana na strokoven, vendar zelo razumljiv način,« to je 
le nekaj mnenj udeležencev prve pilotne skupine neformalnega 
brezplačnega usposabljanja Izdelovalec kompozitnih izdelkov. V 
skupino so bili vključeni pretežno brezposelni iz Zasavja, 
program je obsegal 60 ur in se je končal v enem mesecu. Z vsemi 
kandidati so bili opravljeni uvodni razgovori, prednost so imeli 
kandidati z dobrimi ročnimi spretnostmi.
  Program je novost v slovenskem prostoru, nastal je kot 
rezultat sodelovanja v Erasmus+ programu med Zasavsko 
ljudsko univerzo, podjetjem Aereform iz Trbovelj in 
koordinatorjem projekta Inovacijsko-razvojnim inštitutom 
Univerze v Ljubljani. 
  Program je bil zasnovan modularno. V prvem delu so se 
udeleženci naučili postavljati cilje, kot skupina so se povezali, 
okrepili so komunikacijske kompetence, delovanje v 
nepredvidljivih situacijah in sodelovanje v timu. V nadaljevanju 
so osvežili digitalne kompetence, ki so jih potrebovali za uspešno 
učenje in delo na spletnem portalu comohub.eu. Portal omogoča 
samostojno učenje abecede o kompozitih, postopkih in 
tehnologijah, in je plod zasavskega znanja Katarine Bebar in Saša 
Kneza. Gre za prvi tovrstni portal v Sloveniji oz. Evropi v 
angleškem, slovenskem in estonskem jeziku, zanj se že zanimajo v  
gospodarstvu. Pretežni del usposabljanja je bil namenjen 
praktičnemu delu v delavnici Aereforma, kjer so se udeleženci 
naučili izdelave kalupa, ročne in vakuumske laminacije ter 
zaključnih obdelav, kot so brušenje, spajanje in popravila. 
Brezhibno so  izdelali pravi sedež za letalo, takšni se tudi sicer 
izdelujejo v Trbovljah. Za dokončanje programa so  udeleženci 
opravili teoretično in praktično preverjanje znanja in si tako 
pridobili potrdilo s popisom pridobljenih kompetenc. 

  Druga skupina udeležencev, ki je še predvidena v okviru 
projekta, bo z delom začela takoj po novem letu. Udeleženci, ki so 
bili vključeni v usposabljanje, so pridobili zelo specifična znanja, 
okrepili in razvili so osebne potenciale ter izkazali lastno 
aktivnost in odgovornost, zato smo prepričani, da bodo imeli več 
priložnosti na trgu dela.

Polona Trebušak, Zasavska ljudska univerza

Od Svee do Svee Interier, d. o. o.
  Na letošnjem pohištvenem sejmu, ki je na ljubljanskem 
Gospodarskem razstavišču potekal na začetku novembra, se je 
predstavilo tudi podjetje Svea Interier, d. o. o. Če se vam ob 
pogledu na ime Svea zasvetijo oči in vam srce hitreje bije, saj 
hipoma pomislite, da je nekdaj uveljavljeno in cenjeno zagorsko 
podjetje nekdo vendarle oživil, imate prav. Blagovno znamko 
Svea je namreč v letošnjem poletju kupilo podjetje Zlatarna Celje, 
ki je modro zaupalo presoji in ver jelo v predanost, 
požrtvovalnost in ustvarjalnost nekdanjega direktorja Svee 
inženiring, Roka Frola, diplomiranega inženirja lesarstva, ki je že 
v času študija začel delati v tedanji Svei, kjer se je tudi redno 
zaposlil. Nova znanja in izkušnje si je odšel nabirat najprej v 
Zlatarno Celje, pozneje pa je izzive našel v podjetju Stolarna, dela 
podjetja KGŽ, d. o. o. Ker pa je Frol izredno navezan na lokalno 
okolje, prepričan, da imamo pri nas ne le odlično delovno silo, pač 
pa tudi obilo znanja ter izkušenj s področja lesa in oblikovanja 
pohištva ter kuhinj, je z veseljem pograbil priložnost in ob 
podpori ekipe Zlatarne Celje na četrti dražbi kupil blagovno 
znamko Svea. 

  In kaj današnja Svea Interier počne in k čemu stremi ekipa, ki 
se pod tem imenom skriva? Njihova prva ljubezen so vsekakor 
kuhinje – nekdanjo ponudbo kuhinj in pripadajočih pohištvenih 
elementov so osvežili, nadgradili in zapakirali v izdelek, še kako 
všečen današnji zainteresirani javnosti. Ker pa se zavedajo, da 
samo izdelava in prodaja kuhinj v današnjem času za preživetje 
podjetja nista dovolj, so se usmerili tudi v notranje opremljanje 
hotelov, poslovnih in zasebnih prostorov oz. v splošno inženiring 
svetovanje. Svoj prostor so našli v Trbovljah – ko bodo prepričani 
v svoj uspeh in jim bodo tega potrjevale tudi številke, pa se bodo 
morebiti selili – a nikakor ven iz Zasavja. Mi stiskamo pesti.

Kompozitni materiali so zagotovo prihodnost; med 
bolj znanimi podjetji, ki uporabljajo tovrstno 
tehnologijo, so Akrapovič, Seaway, Pipistrel idr. Oglašujte v našem 

časopisu.

mediji@trbovlje.si

podjetništvo
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SKRITI KOTIČKI

Sonce, konji in ribnik
Nedolgo nazaj sem odkrila še enega izmed lepih in 
morda manj znanih kotičkov, ki si zasluži več 
pozornosti. Na poti iz Trbovelj v Hrastnik »čez hrib« po 
cesti proti strelišču Agnez - Ojstro se skrivajo ribniki. 
Klopce ob njih dajo človeku priložnost, da se za 
trenutek ustavi, umiri, se naužije še zadnjih jesenskih 
sončnih žarkov. Prav čarobno je bilo posedeti, v 
ribniku loviti odsev svetlobe, si spočiti oči ob pogledu 
na konje, ki se občasno pasejo ob njem. Včasih je 
tako zelo malo potrebno, da je dan lepši, samo 
dovoliti si moramo kratek predah in izkoristiti privilegij, 
ki ga ponuja narava.

Polona Trebušak

Prvo mesto trboveljskim 
invalidom
  Športniki Društva invalidov Trbovlje – moška ekipa pikada je 
na državnem prvenstvu Zveze za šport invalidov Slovenije, 
paraolimpijski komite, ki je potekalo v soboto, 5. novembra, 
osvojila odlično 1. mesto. Sodelovalo je 11 moških in 11 ženskih 
ekip. Tekmovanje je bilo v organizaciji Društva invalidov Vrhnika 
in je potekalo na Brezovici pri Ljubljani. Čestitamo našim 
športnikom: Srečku Obrovniku, Branku Deželaku, Ivanu 
Kaligaru in Ignacu Jamšku.

Stanka Kink

Čestitamo ekipi Društva invalidov Trbovlje! 

Plavalci že v tekmovalnem ritmu
  Mitinga v Celju so se udeležili Daša Krajnc, Kaja Imperl, Nika 
Todorovič, Tilen in Žiga Šintler ter Tim Dolanc. Ob že znanih 
težavah z zimskim bazenom, ki jih tarejo že deseto leto, so plavalci 
z doseženimi rezultati na tem mitingu zadovoljili sebe in trenerja 
ter celo presegli vsa pričakovanja. Upoštevajoč vse okoliščine in  
delovno vnemo na  treningih so s tem, ko so se enakovredno 
kosali z najboljšimi in jih tudi premagovali, nakazali dobre 
dosežke tudi v  prihodnje.
  V konkurenci 21 klubov iz vse Slovenije in Hrvaške so dosegli 
več od pričakovanj. V soboto so se merili v vseh olimpijskih 
disciplinah in vseh tehnikah (50, 100, 200, 400 in 800 prosto), v 
nedeljo pa so se mlajši pomerili v 50, 100 in 200-metrskih 
razdaljah, ki so za večino mlajših tudi optimalna obremenitev. In 
niso samo popravljali svojih osebnih rekordov, pač pa so se spet 
uvrščali na stopničke. Kot je že v navadi, sta za »kampiranje« na 
stopničkah poskrbela brata Šintler, ki sta dokončno prišla v »klub 
najboljših slovenskih plavalcev«. Tudi dekleta so odlično opravila 
svoje naloge in se z izboljšavami osebnih rekordov uvrščala med 
osem najboljših. Daša Krajnc je osvojila tri druga mesta, odlično 
pa sta plavali tudi Kaja Imperl (2. mesto na 200 hrbtno) in Nika 
Todorovič.  

  Celjski bazen je gostil še mlajše tekmovalce. Kar 344 plavalcev 
iz osemnajstih slovenskih in enega hrvaškega kluba je do 
zadnjega kotička napolnilo bazen na Golovcu. Iz Trbovelj so se, 
kot že lansko leto, mitinga udeležili Tiatara Zupančič, Brina 
Rozina, Jan Lah Škrbec in Lovro Koncilja. Kot debitanta na 
tekmovanjih pa sta se jim pridružila še Taj Zupančič in Mark 
Milar. V svojih nastopih sicer niso posegli po odličjih, vendar so 
izboljšali skoraj vse svoje rezultate. Mlada novinca pa nista prav 
nič zaostajala.
  Zimska tekmovanja se bodo nadaljevala prihodnje tedne s 
Špelinim memorialom v Kranju, Božičevim memorialom v 
Mariboru in pa z nastopi mlajših v Miklavžu. 

Sezona plavalnih tekmovanj se je začela že pred 
dobrima dvema mesecema, tako da je večina 
plavalcev že v tekmovalnem ritmu, ki se je drugi 
vikend v novembru nadaljeval s tradicionalno, že 
31. tekmo za »Pokal mesta Celja«. Sam miting je 
potekal v dveh dneh. V soboto so nastopili kadeti, 
mladinci in člani, v nedeljo pa so imele 
tekmovanje kategorije dečkov ter mlajših dečkov.  
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Trboveljski karateisti do svojih 
klubskih prostorov
  Letos mineva 45 let od začetkov karateja v Trbovljah. Klub je 
v vsem tem času rasel tako na organizacijskem kot tekmovalnem 
področju. Danes smo eni izmed najuspešnejših ter najboljše 
organiziranih klubov v Sloveniji in širši regiji. Smo ponosni 
prejemniki občinskega priznanja – prvojunijske nagrade, ki nam 
jo je podelil Občinski svet Občine Trbovlje »za večletno 
nadpovprečno uspešno delo in uveljavljanje na področju športa, 
organizacijo mednarodnih športnih prireditev, vzgojo 
tekmovalcev in promocijo Občine Trbovlje«. Za to priznanje so 
zaslužni prav vsi, ki so v zgodovini trboveljskega karateja s svojo 
aktivnostjo prispevali k uveljavitvi kluba. Danes imamo 190 
članov, ki trenirajo v štirih telovadnicah in sedmih skupinah od 
enkrat, najboljši pa do devetkrat na teden.
  Ena izmed neizpolnjenih želja je bila želja po svojih lastnih 
prostorih, po svojem DOJU. In izpolnili smo si tudi to. V petek, 4. 
novembra, smo organizirali slovesno otvoritev novih klubskih 
prostorov, kjer smo se zahvalili vsem sponzorjem in donatorjem, 
ki so nam priskočili na pomoč pri projektu nove telovadnice.

Jernej Simerl 

Posebna zahvala pri ureditvi prostorov gre tudi 
članom in simpatizerjem kluba, ki so opravili kar 
880 prostovoljnih ur, tako da so klubski prostori res 
lepi in omogočajo idealne pogoje za trening 
najuspešnejšim ter najperspektivnejšim članom 
kluba.

Smučanje v Trbovljah še vedno 
živi
  Smučarsko društvo Trbovlje je eno najstarejših društev v 
našem mestu in neprekinjeno deluje že 82 let, vse od leta 1924.
Prav v zadnjih sezonah doživlja enega izmed svojih največjih 
uspehov, saj je dolgoletnemu članu in predanemu športniku Žan 
Špilarju uspela uvrstitev v C-reprezentanco slovenskega alpskega 
smučanja. Žan je poleg navedenega tudi redni član mladinske 
reprezentance, s katero se želi v letu 2017 uvrstiti na mladinsko 
svetovno prvenstvo v Areju na Švedskem ter se v eni izmed 
disciplin uvrstiti med prvo deseterico.
  Smučarska sezona se začenja prav v teh dneh. V smučarskem 
društvu ji posvečamo veliko pozornosti, zato načrtujemo številne 
prireditve. 
  Začeli bomo s smučarskim sejmom v Delavskem domu 
Trbovlje, in sicer v petek, 2. decembra od 15. ure naprej, in v 
soboto, 3. decembra 2016 med 9. in 17. uro. Na smučarskem 
sejmu bo mogoče izbirati med novo in rabljeno smučarsko 
opremo, prav tako pa se bosta s svojimi izdelki predstavili tudi 
domači blagovni znamki Dr. Bobo in Hillstrike.
  Eno izmed glavnih poslanstev društva je tudi delo z mladimi 
in letošnji vpis v Alpsko šolo smučanja, ki deluje med 
septembrom in aprilom, se je povečal za več kot 30 %, kar nas 
navdaja z velikim optimizmom in s pričakovanji za naslednja leta.
  Z »vikend« tečaji bomo začeli na začetku januarja 2017, ko se 
bo mogoče udeležiti 2-dnevnih tečajev, ki bodo organizirani 
izključno med vikendi, v soboto in nedeljo.
  Na koncu vabljeni še na smučarski tečaj, ki bo organiziran 

med šolskimi zimskimi počitnicami, torej v tednu med 27. 
februarjem in 3. marcem 2017.
  Za vse dodatne informacije glede naštetih prireditev lahko 
pokličete na telefonsko številko 041 969 429 (Gorazd) ali nas 
spremljajte na Facebook strani Smučarskega društva Trbovlje 
https://www.facebook.com/smucarskodrustvotrbovlje. 

Andraž Hernavs

Božično-novoletn i  smučarsk i  tečaj bo 
organiziran od 26. do 30. decembra 2016 za 
otroke vseh starosti, za popolne začetnike ali 
smučarske navdušence, ki bi želeli svoj 
smučarski slog še nadgraditi. Tečaj bo 
predvidoma potekal na Rogli, po potrebi bo 
poskrbljeno tudi za prevoz.
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  Pred davnimi časi sta na območju današnjih Trbovelj živela 
samoroga. Bila sta prekrasna predstavnika svoje vrste – z dlako 
bele barve, ki se je obsijana z žarki sonca ali lune bleščala 
bisernato, dolgih srebrnih griv in repov sta vabila poglede divjih 
živali in v okoliško neprehodno hosto mamila redke ljudi, ki jim ju 
je bilo dano videti. Nista pa bili le bitji čarobno lepi na pogled. O, 
ne! Bila sta tudi zelo pametni živali, ki sta se v že davno 
pozabljenem jeziku samorogov menili o skrivnostih sveta in 
krajev, ki obstajajo vzporedno z njim. Bila sta tudi zelo stara in sta 
pričala spremembam vsega živega na svojem koščku sveta in bila 
poučena o dogodkih, ki se še imajo zgoditi. Dobrodušna, 
radovedna in skoraj človeško priljudna, kot sta bila, ju je stiska 
ljudi, ki so puščali življenja na neprijazni trboveljski zemlji in pod 
njo, motila. Veliko noči sta stikala prelepi glavi in modrovala, kako 
in s čim bi tem ljudem polepšala življenje – kajti olajšati ga, to ni 
bilo v njuni moči. Razmišljala sta, kaj je tisto, kar dela življenje 
lepo, in ugotovila, da so to predvsem družina, prijatelji in ljubezen 
– spet nekaj, česar ljudem v svoji živalskosti nista mogla nuditi. 
Ko sta se zazrla v nebo, ki se je bočilo nad njima, pa ju je prešinilo, 
da tudi lepota lepša vsakdan. S tem v mislih sta se odpravila na 
potovanje okrog sveta – leta in leta sta hodila, iskala, modrovala 
ter končno našla. Vrnila sta se v svoje ljube Trbovlje in na čarobno 
noč, ko je sijala polna luna, v dolini izkopala dve majhni luknji ter 
vanju položila semeni, ju skrbno zasula, poravnala zemljo, jo 
zmočila s kapljami svojega potu in nad njo zašepetala skrivne 
besede.
  Iz semen sta pred 60 leti na mestu, kamor sta ju nekoč davno 
položila samoroga, ob pomoči modrih in pridnih ljudi, zrasla dva 
hrama kulture, dve ustanovi, zavoda, ki se zavedata pomena 
kulturne in preostale dediščine lokalnega okolja, današnja Zavod 
za kulturo Delavski dom Trbovlje in Zasavski muzej Trbovlje. V 
današnji čas sta DDT in ZMT ponesla misel, ki sta jo nad 
čarobnimi semeni šepetala dobra samoroga: kultura, znanje, 
vedenje in zavedanje nosijo moč in lepšajo vsakdan 
posameznikov.
  Zdajšnji Delavski dom je tretji »delavski dom« v Trbovljah – 
prvi je bil zgrajen leta 1905, v njem pa je pozneje našla mesto 
Gostilna Martin. Ta Delavski dom je bil gostilna, kjer so se v 
prostem času družili rudarji, starejši Trboveljčani pa hiši še danes 

(IZ TRBOUSKIGA ZGUDUVINSKIGA LADLCA)
oz. kaj bi moral o Trbovljah vedeti vsak Trboveljčan

Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje
 in Zasavski muzej Trbovlje

pravijo »Delavski dom na Tereziji«. Drugi Delavski dom je bil 
zgrajen na področju današnjega Trga svobode, a so ga podrli, da 
so naredili prostor za tretjega. Poslopje drugega Delavskega 
doma je zajemalo trgovino, gostilno in večji prostor za Delavsko 
godbo Trbovlje ter telovadno in pevsko dejavnost. Odprli so ga 
leta 1910, dvorano pa so mu dozidali šele leta 1920. Tretji, se pravi 
današnji Delavski dom, so slovesno odprli v nedeljo, 19. 
novembra 1956, ob 10. uri, program ob odprtju pa je potekal kar 
deset dni. 
  Zdajšnji Zasavski muzej Trbovlje pa na istem mestu domuje 
že od leta 1956, v stavbi, ki je bila sicer zgrajena leta 1874. Če ga že 
niso selili, so ga pa vsaj preimenovali. Kar trikrat. Prvotno se je 
muzej imenoval Muzej NOV, leta 1974, ko so stavbo obnovili, pa 
je dobil ime Revirski muzej ljudske revolucije. Leta 1984 je dobil 
ime Revirski muzej Trbovlje, danes pa ga poznamo kot Zasavski 
muzej Trbovlje.

Katra Hribar Frol

Vir:
– Ivančič Lebar, Irena (1999): Naše Trbovlje, Grafex, 

Izlake
– Lenarčič, Tine (2009): Trbovlje – po dolgem in počez, 

Tiskarna Tori, Trbovlje
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NAGRADNA KRIŽANKA
Rešitve nagradne križanke napišite na dopisnico in jo s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) do 
20. 12. 2016 pošljite na naslov: Občina Trbovlje, časopis Sr(e)čno Trbovlje (nagradna križanka), 
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. 

Nagrade za to številko: nahrbtnik "V središču Zasavja", 
pisalo in blok "V središču Zasavja". 
Nagrajenci prejšnje križanke so: Vinko Lužar, Jaka Gorjup, Klara Žibret, Dušan Lavrinšek. Čestitke! 

Televizija ETV je z vključitvijo v sistem UPC Telemach pridobila več sto tisoč novih 
gledalcev. Televizijski program ETV lahko sedaj spremljate v:  KKS EVJ Elektroprom, 
sistem Turnšek, UPC Telemach, Telekom Slovenija, Elstik Hrastnik in kabelski sistemi 

Kamnik, kar pomeni po celotni Sloveniji - od Železnikov do Prevalj. 
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koledar prireditev30

DECEMBER

Četrtek, 1. 12., ob 16. uri

 Dobrodelni Miklavžev sejem, Gimnazija in ekonomska srednja 

šola Trbovlje, GESŠ

Četrtek, 1. 12., ob 17. uri

 20. jubilejni literarni večer "Ob ziherci", gledališka dvorana DDT, 

Literarni prijatelji pri DUT

Četrtek, 1. 12., ob 17. uri 

 Četrtkov turnir – tempo 2 x 7 min + 3 sek, 5 ali 7 kol, Šahovski 

klub Rudar Trbovlje, ŠK Rudar 

Četrtek, 1. 12., odprtje ob 18. uri (1. 12.–19. 12. 2016)

 Razstava, Stara galerija DDT, Jože Ovnik

Petek, 2. 12. (od 9. do 17. ure)

 Smučarski sejem, spodnja avla, DDT

Petek, 2. 12., ob 19. uri

 Koncert: Jure Tori in gosti, predavalnica DDT, DDT

Sobota, 3. 12. (od 9. do 17. ure) 

 Smučarski sejem, spodnja avla, DDT

Sobota, 3. 12., ob 9. uri

 Prireditev »Lepa beseda (v) lepo mesto najde«, Gimnazija in 

ekonomska srednja šola Trbovlje, mestni park 

Sobota, 3. 12. (od 9. do 13. ure)

 Fotografska delavnica, predavalnica DDT, Relik 

Sobota, 3. december, od 9. do 19. ure 

44. Mednarodni karate turnir "TRBOVLJE 2016", Karate klub 

Trbovlje, Športna dvorana POLAJ 

Sobota, 3. 12., ob 10. uri

 Pravljična ura ob Tem veselem dnevu kulture, Mladinski oddelek 

v Knjižnici Toneta Seliškarja, KTS in GESŠ Trbovlje

Sobota, 3. 12., ob 10. uri 

 Zimski jamatlon, Zasavski tednik

Sobota, 3. 12., ob 10.30

 3. lutkovna matineja: Pika piše Božičku, kinodvorana DDT, Zavod 

enostavno prijatelji Ljubljana

Sobota, 3. 12. od 16. ure 

 Večerno druženje na Mrzlici, prihod Miklavža ob 18. uri, PD 

Trbovlje 

Nedelja, 4. 12., ob 9. uri  

 Nedeljski turnir – tempo 2 x 10 min + 5 sek, 5 ali 7 kol, Šahovski 

klub Rudar Trbovlje, ŠK Rudar 

Ponedeljek, 5. 12., ob 18. uri

 Prijateljstvo prek meja, gledališka dvorana DDT, Osnovna šola 

Ivana Cankarja Trbovlje

Ponedeljek, 5. 12., ob 18. uri

 Miklavževanje in obdaritev stanovalcev, DUFS

Ponedeljek, 5. 12., ob 18. uri

 Usposabljanje Od ideje do knjige na Amazonu, Klub MCT, MCT  

Torek, 6. 12., ob 11. uri 

 Svetovalna urica (ISIO):  Da si bomo bolje zapomnili (vaje in 

tehnike za boljše pomnjenje), ZLU, brezplačno, obvezne prijave 

na tel. 03 56 31 191

Torek, 6. 12., ob 19. uri

Okrogla miza: idejna zasnova ureditve Trga revolucije, čitalnica 

Knjižnice Toneta Seliškarja, Občina Trbovlje

Sreda, 7. 12., ob 17. uri

 Pravljična urica, Mladinski oddelek v Knjižnici Toneta Seliškarja, KTS

Sreda, 7. 12., ob 19. uri

 Predstavitev telesnih procesov, predavateljica: Petra Šmid, 

čitalnica knjižnice 

Četrtek, 8. 12., od 16. do 20. ure

 Dežela pravljičnih nasmehov, na Ulici 1. junija, OT, DPM, MCT, 

DDT

Četrtek, 8. 12., ob 16. uri

 »Veseli december«, nastop učencev GŠ Trbovlje, DUFS

Petek, 9. 12., od 16. do 20. ure

 Dežela pravljičnih nasmehov, na Ulici 1. junija, OT, DPM, MCT, 

DDT

Petek, 9. 12., ob 17. uri 

 Zlata vrtnica 2016, v gledališki dvorani DDT, Turistično društvo 

Trbovlje

Petek, 9. 12., ob 20. uri

 Metal koncert Termina Disease, SRD, Hellcrawler, Klub MCT, MCT

Petek, 9. 12., ob 23. uri

 Culture clubbing, Flash Club Trbovlje, v prostorih Flash Cluba 

Trbovlje

Sobota, 10. 12. ob 10. uri

 Decembrske delavnice za otroke v prostorih društva, KPD TČ Klek

Sobota, 10. 12., od 7.30 do 12. ure

 Dežela pravljičnih nasmehov, na Ulici 1. junija, OT, DPM, MCT, 

DDT

Sobota, 10. 12., ob 16. uri 

 4. Kumlanski dan sladic, Turistično razvojno društvo Krajinski park 

Kum Dobovec, TRD KP Kum

Sobota, 10. 12., ob 19.30 

 Božični swing, gledališka dvorana DDT, ženski pevski zbor EHO

Ponedeljek, 12. 12., ob 9. uri

 Slovenščina za tujce – Medgeneracijsko središče, ZLU, 

brezplačno, obvezne prijave na tel. 068 604 137 

Torek, 13. 12., odprtje ob 18. uri (13.–22. 12. 2016)

 Razstava, Nova galerija DDT, Aisen 

Sreda, 14. 12., od 9. do 11. ure

 Angleške urice – Medgeneracijsko središče, ZLU, brezplačno, 

obvezne prijave na tel. 068 604 137

Sreda 14. 12., ob 17. uri  

 Nagradni novoletni turnir za osnovnošolce – 2 x 10 min, 5 ali 7 

kol, Šahovski klub Rudar Trbovlje, ŠK Rudar 

Sreda, 14. 12., ob 17. uri

 Pravljična urica, Mladinski oddelek Knjižnice Toneta Seliškarja, KTS

Sreda, 14. 12., ob 17. uri 

 Delavnica izdelave nakita, vodi: Alma Lemezović, Unikatni nakit 

Alma (Potrebne so predhodne prijave.), Knjižnjica Toneta 

Seliškarja, KTS

Sreda, 14. 12., ob 19. uri

 Božično-novoletni »filmski« koncert, GŠ Trbovlje, Delavski dom 

Trbovlje

Četrtek, 15. 12., ob 16. uri 

Božično-novoletni koncert dijakov in profesorjev, večnamenski 

prostor V STPŠ Trbovlje, STPŠ 

Četrtek, 15. 12., ob 16. uri

 Novoletni koncert pevskega zbora Svoboda, DUFS

Četrtek, 15. 12., ob 18. uri 

 Šahovski dvoboj starejši – mlajši šahisti, Šahovski klub Rudar 

Trbovlje, ŠK Rudar 

Četrtek, 15. 12., ob 18. uri

 O digitalni demenci – O bolezni, ki tiho vstopa v sodobno družbo 

in čedalje glasneje in vidneje pušča posledice na mladih, Klub 

MCT, MCT

Četrtek, 15. 12., ob 19. uri

 Božično novoletni »filmski« koncert, GŠ Trbovlje, Delavski dom 

Trbovlje

Petek, 16. 12., ob 19.30 

 Gledališče – drama: »Pašjon«, SNG Nova Gorica, gledališka 

dvorana DDT
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Petek, 30. 12., ob 23. uri

 Zadnji žur v letu 2016, prostori Kluba Mesečina, Klub Mesečina

JANUAR

Sreda, 4. 1., ob 17. uri 

 Pravljična urica, Mladinski oddelek Knjižnice Toneta Seliškarja, KTS

Petek, 6. 1., ob 23. uri

 Culture clubbing, Flash Club Trbovlje, v prostorih Flash Cluba 

Trbovlje

Sobota, 7. 1., ob 6. uri

 35. tradicionalni novoletni pohod na Kum, PD Kum Trbovlje

Sobota, 7. 1., ob 10.30 

 Lutkovna matineja Hrestač in mišji kralj, kinodvorana DDT, 

Lutkovno gledališče Velenje

Sobota, 7. 1., ob 19. uri 

 Poslovilni koncert vokalne skupine UOSM in POCO MENO MOSSO, 

gledališka dvorana DDT, Pevsko-godalno društvo Trbovlje 

Sreda, 11. 1., ob 9.30 

 Abonma: Picko in Packo, gledališka dvorana DDT, Zveza kulturnih 

društev Trbovlje

Sreda, 11. 1., ob 17. uri

 Glasbena pravljica, mladinski oddelek Knjižnice Toneta Seliškarja, 

KTS in GŠ Trbovlje

Sreda, 11. 1., ob 19. uri 

 Predstavitev knjige Starodavna umetnost zdravljenja, Knjižnica 

Toneta Seliškarja, KTS

Četrtek, 12. 1., ob 10. uri 

 Svetovalna urica (ISIO): Kako napisati učinkovito prijavo za 

zaposlitev, ZLU, brezplačno, obvezne prijave na tel. 03 56 31 191

Petek, 13. 1., 2017 ob 23. uri

 Culture clubbing, Flash Club Trbovlje, v prostorih Flash Cluba 

Trbovlje

Sobota, 14. 1., 2017

 Festival folklornih skupin, gledališka dvorana DDT, KUD Zasavje

Sreda, 18. 1., ob 16. uri 

 Predstavitev Centra za pridobivane kompetenc Zasavje in 

brezplačnih programov za zaposlene, ZLU, brezplačno, obvezne 

prijave na tel. 03 56 55 125

Sreda, 18. 1., ob 17. uri

 Ustvarjalna delavnica, Mladinski oddelek Knjižnice Toneta 

Seliškarja, KTS

Sreda, 18. 1., ob 19. uri 

 Jaka Tomc in Manični poet: predstavitev založbe in lastnika ter 

urednika založbe in pisatelja Jake Tomca, Knjižnica Toneta 

Seliškarja, KTS 

Petek, 20. 1., ob 23. uri

 Culture clubbing, Flash Club Trbovlje, v prostorih Flash Cluba 

Trbovlje

Ponedeljek, 23. 1., ob 17.30

 Literarni krožek, Knjižnica Toneta Seliškarja, KTS

Torek, 24. 1., ob 17.30 

 Buklžur, Knjižnica Toneta Seliškarja, KTS

Torek, 24. 1., ob 19.30 

 Gledališki abonma: Nostalgična komedija, gledališka dvorana 

DDT, SLG Celje

Sreda, 25. 1., ob 17. uri

 Pravljična urica, Mladinski oddelek Knjižnice Toneta Seliškarja, KTS

Petek, 27. 1., odprtje ob 18. uri (27. 1.–10. 2. 2017)

 Razstava Mojce Čuk, Stara galerija DDT

Petek, 27. 1., ob 23. uri

 Culture clubbing, Flash Club Trbovlje, v prostorih Flash Cluba 

Trbovlje

  

Petek, 16. 12., ob 23. uri

 Culture clubbing, Flash Club Trbovlje, v prostorih Flash Cluba 

Trbovlje

Sobota, 17. 12., ob 19. uri

 Božično-novoletni koncert, PD Čeče, dvorana Gasilskega doma 

Čeče

Nedelja, 18. 12., ob 15. uri

 Gledališka igrica za otroke Kekec in prihod Božička, PD Čeče, 

dvorana Gasilskega doma Čeče

Ponedeljek, 19. 12., ob 17.30 

 Literarni krožek, Knjižnica Toneta Seliškarja, KTS

Torek, 20.  12., ob 17. uri 

Sklepna društvena razstava, v Stari galeriji DDT, Društvo revirskih 

likovnikov RELIK Trbovlje 

Torek, 20. 12., ob 17.30

 Buklžur, Knjižnica Toneta Seliškarja, KTS

Torek, 20. 12., ob 18. uri

 Knjižni prvenec V iskanju prave vrednosti, izdaja knjižnega 

prvenca trboveljskega avtorja Robija Zupana o življenju z 

najtežjo obliko sladkorne bolezni, klub MCT, MCT

Torek, 20. 12., ob 20. uri

 Bunderla & Godler šov, gledališka dvorana DDT, Špas Teater  

Sreda, 21. 12., ob 17. uri

 Ustvarjalna delavnica, Mladinski oddelek Knjižnice Toneta 

Seliškarja, KTS

Sreda, 21. 12., ob 17. uri

 Glasbena pravljica z božično zgodbo, GŠ Trbovlje, Otroški 

oddelek v KTS

Četrtek, 22. 12., ob 17. uri

 Zimski pravljični festival, v mestnem parku, MCT

Četrtek, 22. 12., ob 18. uri

 Prireditev Žive jaslice, DUFS

Četrtek, 22. 12., ob 20. uri

 Pogovorni večer s Simono Solina, kavarna DDT, Homo S Sapiens

Petek, 23. 12., ob 10. uri

 Prireditev Stari gramofon, DUFS

Petek, 23. 12., ob 23. uri

 Predbožična Mesečina, Klub Mesečina

Petek, 23. 12., ob 23. uri

 Culture clubbing, Flash Club Trbovlje, v prostorih Flash Cluba 

Trbovlje

Sobota, 24. 12., ob 23. uri

 Tradicionalni božični večer, Klub Mesečina

Ponedeljek, 26. 12., ob 10. uri

 Žegnanje konj »štefanovo«, KD Trbovlje in župnija sv. Martina 

Trbovlje, cerkev na Katarini

Ponedeljek, 26. 12., ob 15. uri

 Božična maša, DUFS

Ponedeljek, 26. 12., ob 19.30 

 Novoletni koncert Delavske godbe Trbovlje, Gledališka dvorana 

DDT, Delavska godba Trbovlje 

Torek, 27. 12., ob 18. uri

 Novoletni zabavni program, klub MCT, MCT

Sreda, 28. 12., ob 17. uri

 Sprevod Dedka Mraza s pravljičnim spremstvom, od parka do 

trga med DDT in MCT, DPM ter OT

Sreda, 28. 12., ob 18. uri

 Novoletni ples, DUFS

Četrtek, 29. 12., ob 23. uri

 Prednovoletna Mesečina, prostori Kluba Mesečina, Klub 

Mesečina
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KOLOFON
Časopis Sr(e)čno Trbovlje izhaja štirikrat letno.
Številka 19, 1. december 2016

Foto na naslovnici: Mitja Ličar
Izdajatelj: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje
Uredniški odbor: Katra Hribar Frol, Joža Ložak, Vid Šteh, Andrej 
Uduč, Polona Trebušak, Žiga Žibert
Odgovorna urednica: Vesna Jesih
Lektoriranje: mag. Polona Medvešek, prof.
Oglasi na željo naročnikov niso lektorirani.
Spletna izdaja: www.srcnotrbovlje.si
Oblikovanje: Darjan Bunta
Tisk: Sinet, d. o. o.
Naklada: 7500 izvodov
E-naslov: urednistvo@srcnotrbovlje.si, vesna.jesih@trbovlje.si

Redakcija se je končala 16. novembra 2016.

Sr(e)čno Trbovlje je vpisano v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS pod zaporedno 
številko 1731. 

Uredništvo si pridržuje pravico do urejanja prispevkov. Vsebina 
prispevkov odraža mnenje avtorjev. Zaradi prostorske omejenosti 
so  neka te r i  p r i spevk i  ob jav l jen i  v  sp le tn i  ra z l i č ic i 
www.srcnotrbovlje.si. 

Vse pravice pridržane. Noben del tega časopisa ne sme biti 
reproduciran, shranjen ali prepisan v kateri koli obliki oziroma na 
kateri koli način – elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali 
kako drugače – brez predhodnega pisnega dovoljenja celotne 
ekipe.

zadnja stran

foto: Matjaž Kirn

1. 12. 2016, četrtek, 16.00, DPM

KREATIVNE URICE
5. 12. 2016, ponedeljek, DPM

MEDNARODNI DAN PROSTOVOLJSTVA
7. 12. 2016, sreda, 17.00, DPM 

SOŽITJE GENERACIJ
14. 12. 2016, sreda, 17.00, DPM 

SOŽITJE GENERACIJ
15. 12. 2016, četrtek, 9.00 in 10.00, Gledališka dvorana KD Svoboda 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA DEDEK MRAZ
15. 12. 2016, četrtek, 16.00, DPM 

KREATIVNE URICE
21. 12. 2016, sreda, 9.00, Gledališka dvorana DDT 

PLESNA PREDSTAVA PEPELKA
21. 12. 2016, sreda, 17.00, DPM 

SOŽITJE GENERACIJ
22. 12. 2016, četrtek, 16.00, DPM 

KREATIVNE URICE
23. 12. 2016, petek, 9.00, Gledališka dvorana DDT 

MUZIKAL BOŽIČNI SWING
1. 12. 2016–31.12.2016       

OBISKI DEDKA MRAZA IN BOŽIČKA PO ŠOLAH, VRTCIH IN 
OSTALIH ORGANIZACIJAH

Informacije in prijave: tel. 03 56 55 125

www-zlu-trbovlje.si

IZKORISTITE PRILOŽNOST IN SE VKLJUČITE


