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Decembrsko dogajanje v 
Trbovljah na kratko
  Takoj 1. decembra, ko je potekal Miklavžev sejem, so v 
Trbovljah ob prižigu javne razsvetljave zažarele praznične luči. 
Občane in obiskovalce sta razveselili novi praznična vasica v 
mestnem parku in smreka na zelenici pri pošti. Pred občinsko 
zgradbo in muzejem pa so bili izobešeni tudi lampijončki, ki so jih 
izdelali najmlajši iz trboveljskih osnovnih šol. 
  Po nekaj letih smo na Ulici 1. junija pripravili tridnevni sejem, 
poimenovan Dežela pravljičnih nasmehov. Program so popestrili 
trboveljski šolarji in kulturniki, dobre vile in palčki s košarami 
dobrih misli. Na stojnicah je bilo mogoče dobiti najrazličnejše 
izdelke domačih ustvarjalcev. Decembra je v prostorih občine 
potekal slavnostni podpis pogodb o štipendiranju za študijsko 
leto 2016/2017. Podelili smo 12 štipendij, od tega 2 za osebe s 
posebnimi potrebami. Vsem prejemnikom štipendij iskreno 
čestitamo in jim želimo veliko uspeha pri študiju.
  Županja Jasna Gabrič je z direktorico občinske uprave Uršo 
Poznič Goršek na vsakoletnem sprejemu občinskih nagrajencev 
gostila častne občane, prvojunijske nagrajence in nagrajence 
Tončke Čeč. Slavnostno smo odprli prenovljeno cesto in 
parkirišča na Opekarni ter tako uspešno končali eno izmed 
največjih investicij v središču mesta.
  Že tradicionalno je potekal sprevod Dedka Mraza po ulicah 
Trbovelj. S svojim pravljičnim spremstvom je razveselil otroke, ki 
jih je na odru pred trboveljskim delavskim domom zabaval 
čarovnik Grega.
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Katere usmerjevalne table 
bodo še postavljene v mestu 
in kdaj?
  Najbrž je vsak od nas opazil, da je občina v letu 2016 začela s 
postavitvijo turistične in druge obvestilne signalizacije (TOS) oz. 
usmerjevalnih tabel. Želimo postati prijazna občina tudi do 
obiskovalcev našega mesta. Med nekaterimi občani je kar nekaj 
slabe volje, ker za njihovo dejavnost ali podjetje ni postavljene 
table. Stare table je bilo potrebno odstraniti, saj so bile postavljene 
brez ustreznih dovoljenj in mimo pravil, ki jih določa republiški 
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah 
(Uradni list, št. 99/15). 
  Omenjeni pravilnik določa obliko znakov, njihovo barvo, 
velikost in določila glede njihove postavitve. Vse pristojnosti za 
postavljanje, prestavljanje in odstranjevanje prometne 
signalizacije ima upravljavec ceste – v primeru državne ceste je to 
Direkcija RS za infrastrukturo, za občinske ceste pa občine. 
Trenutno občina izvaja postavljanje teh tabel ob državni cesti. 
Občina je morala najprej pri določenem izvajalcu naročiti 
izdelavo elaborata za postavitev oziroma izris načrta postavitve 
čisto vsake table. Izvajalec potrebuje za izdelavo mesec ali dva, 
nato je potrebno ta elaborat poslati na direkcijo RS za 
infrastrukturo, da ga pregleda in izda soglasje, lahko pa zahteva še 
kakšne popravke. Ta pregled s strani direkcije traja še dodatna 2 ali 
3 mesece. Ko direkcija elaborat potrdi, občina izdelovalcu naroči 
izdelavo tabel. Šele na koncu tega formalnega procesa se lahko 
začne postavljanje tabel, ki ga lahko izvede samo koncesionar za 
državne ceste, in sicer CGP Novo mesto. Tudi tukaj se lahko 

zgodi, da traja nekoliko dlje, kar je odvisno od zasedenosti 
izvajalca. Celoten proces postavitve posameznega sklopa tabel 
tako traja več mesecev.

Kdo vse je lahko deležen postavitve table?
  Kar nekaj predstavnikov podjetij zahteva postavitev table v 
sklopu te signalizacije, kar pa za vse ni izvedljivo. Navodilo 
Direkcije RS za infrastrukturo določa, da se od poslovnih 
objektov lahko vodijo le tisti z največ zaposlenimi v občini. Na 
eno »stojalo« za table se sme postaviti največ 7 lamel/tabel, kar 
vodi v nadaljnjo selekcijo. Table ne smejo zakrivati prometnih 
znakov, odvračati pozornosti voznikov od prometnih znakov, ki 
morajo biti vidni, in motiti pešcev. 

Stroški postavitve tabel so visoki
  Trenutno je bil postavljen prvi sklop tabel. V prihodnosti sta 
pripravljena še vsaj dva sklopa na državnih cestah. Postavitev 
signalizacije je povezana s precejšnjimi finančnimi stroški. 
Izdelava elaborata, tehničnih sestavin elaborata, izdelava nosilnih 
konstrukcij, znakov (usmerjevalnih lamel) in končna postavitev 
bodo Občino Trbovlje stale prek 100.000,00 evrov. V enem letu 
nimamo na voljo toliko sredstev, zato je bilo treba izdelati 
elaborat v treh delih, prav tako bo s postavitvijo znakov. Večina 
slovenskih občin to signalizacijo postavlja postopoma. Prvi del 
znakov je bil postavljen do sredine julija 2016. Takrat so bili 
postavljeni tudi znaki za dobrodošlico ob vseh vstopnih cestah v 
občino. Decembra 2016 je bil na Direkcijo RS za infrastrukturo v 
pregled in potrditev poslan drugi del elaborata. Na pregled in 
potrditev moramo čakati tri mesece. Januarja 2017 je bil poslan v 
pregled še zadnji, tretji del elaborata. Po prejemu pozitivnega 
soglasja in delovnih nalogov bo vzdrževalec državnih cest začel s 
postavitvijo znakov. 

Zakaj smo morali odstraniti 
obstoječe table?
  Ceste niso prostor za oglaševanje, zato je vedno 
glavni pogoj za postavitev TOS odstranitev vseh 
tabel, objektov in napisov za oglaševanje ter 
obveščanje, za katere predhodno niso bila 
pridobljena soglasja direkcije in ne ustrezajo 
zakonskim določbam o obliki, velikosti ter o barvi, 
postavljeni pa so v varovalnem pasu državne ceste. 
Direkcija nam je že ob potrditvi prvega dela 
elaborata izdala naloge za odstranitev.

Znaki bodo predvidoma postavljeni do junija 2017.

Drage Trboveljčanke, spoštovani Trboveljčani! 
   Ob kulturnem prazniku vsem nam želim, da bomo znali ohraniti v 
srcu kulturo slovenskega naroda, ki nas je spremljala in bogatila, 
predvsem pa ohranjala v stoletjih naše zgodovine.
   Iskreno vam voščim ob kulturnem prazniku in vljudno vabljeni na 
osrednjo slovesnost, ki bo v torek, 7. februarja 2017, ob 19. uri, v 
gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje. 

Županja
Jasna Gabrič
s sodelavci
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Prva Akademija znanja v 
Trbovljah požela veliko 
odobravanja
  Akademija znanja je projekt Občine Trbovlje, s katerim 
želimo povezati zaposlene v naših zavodih; potekal je v torek, 10. 
januarja, v Delavskem domu Trbovlje. Živimo v časih, ko 
primanjkuje sredstev in je potrebno izvajati racionalizacijo na 
vseh področjih. Tako je sredstev za izobraževanje vse manj, že za 
specifična znanja z določenega delovnega področja, kaj šele za 
izobraževanje širšega spektra znanj. Zato se je Občina Trbovlje 
odločila, da bo prevzela vlogo organizatorja in gostitelja 
izobraževanja, ki je bilo namenjeno vsem zaposlenim v javnem 
sektorju, katerih dejavnost se financira iz občinskega proračuna. 
Tako smo letos prvič organizirali dogodek, ki smo ga 
poimenovali Akademija znanja in s katerim smo želeli povezati 
javne zavode, šole in druge ustanove ne samo na ravni direktorjev 
oz. ravnateljev temveč tudi na ravni vseh zaposlenih. Dogodek je 
bil tako lepa priložnost za povezovanje vseh udeležencev, 
izmenjave izkušenj in hkrati priložnost za pridobitev določenih 
znanj, ki so v današnjem času vse bolj potrebna. 
  Občina Trbovlje je k sodelovanju povabila priznana slovenska 
in lokalna imena. Vsem zbranim je o poslovni »online« 
komunikaciji predaval Matej Špehar, ki se je v medijsko 
zgodovino vpisal kot programski voditelj radia Hit, ene najbolj 
poslušanih slovenskih radijskih postaj, že nekaj let pa svoj čas 
posveča izključno družabnim omrežjem. Njegova digitalna 
agencija z imenom »To do – communicate online« je danes 
vodilna slovenska digitalna agencija za poslovno Facebook 
komunikacijo. Na Akademiji znanja smo želeli zbranim 
predstaviti tudi projekte, ki so plod domačih inovatorjev, 
ustvarjalcev. Pokazali smo, da imamo veliko uspešnih, 
edinstvenih in inovativnih zgodb tik pred svojim nosom, na 
domačem pragu, a jih včasih premalo poznamo. 
  Na Akademiji znanja pa smo prisluhnili še eni vrhunski 
strokovnjakinji na svojem področju, in sicer Kseniji Benedetti, ki 
je bila julija 2000 imenovana za šefinjo protokola Republike 

Svoje projekte so predstavili tudi domačini. Alenka 
Knez je spregovorila o inovaciji SOS-šola, Jernej 
Pangeršič je predstavil podjetje Katapult, ki s svojim 
delovanjem predstavlja unikum v slovenskem 
prostoru. Z nami je bil tudi Jure Zupanek iz podjetij 
Zoyo baby in Ironate, oba projekta sta se uspešno 
potegovala za začetni kapital na mednarodni 
platformi Kickstarter. Foto: Andrej Uduč

Slovenije. V času njenega vodenja se je zvrstilo kar nekaj 
zgodovinskih dogodkov v Republiki Sloveniji, kjer je sodelovala, 
jih protokolarno pripravila in izvedla. Ker se vsi pri svojem delu 
kdaj srečamo z organizacijo različnih dogodkov in si tudi želimo, 
da bi le-ti stekli brezhibno, je predavateljica predstavila nekaj 
osnov protokola. 
  Slogan Akademije znanja je bil »Vzeto na znanje«. Vsem 
udeležencem je postregla z zanimivimi in uporabnimi znanji, zato 
je naš cilj, da bo tradicionalen del izobraževanja v Trbovljah.

Po dolgih letih opozarjanj 
dosegli dogovor za prenovo 
in postavitev avtobusnih 
postajališč pri Klubu Mesečina
  Z naročnikom Direkcijo RS za infrastrukturo in izvajalcem 
CGP Novo mesto smo, po večletnem opozarjanju, podpisali 
sofinancersko pogodbo za prenovo ter postavitev avtobusnih 
postajališč in prehoda za pešce na križišču Trbovlje–Flere pri 
Klubu Mesečina. Spomladi se bosta tako gradili avtobusni 
postajališči pri Mesečini, tudi pločnik in del ceste. Država bo 
prispevala 325.580 evrov.
  Regionalna cesta na tem območju poteka v nepregledni 
krivini, kjer sta tudi neurejeni avtobusni postajališči kar na 
vozišču, ni čakališč in površin za pešce, poleg tega pa je cestna 
razsvetljava neustrezna, predvsem zato, ker je tu precejšnje število 
šoloobveznih otrok, ki vstopajo na avtobus in izstopajo iz njega 
kar na cesti brez urejenega prehoda. K sreči se bo stanje zelo 
kmalu izboljšalo, saj bomo uredili desno avtobusno postajališče 
na vozišču, površine za pešce (čakališča, pločnike, obeležbo 
prehoda za pešce), cestno razsvetljavo, prometno signalizacijo in 
prometno opremo, naredili bomo odvodnjavanje ter asfaltirali 
cestišče v dolžni 600 metrov. 

V zvezi z obnovo vas bomo sproti obveščali, vnaprej 
pa že prosimo za razumevanje in strpnost zaradi del 
na cesti.
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Neurejeno odvodnjavanje na 
stavbah lahko privede tudi do 
plazov
  Odvodnjavanje velikih strešnih površin je vedno bolj 
pomembna naloga, saj se z urejenim sistemom in nameščenimi 
žlebovi voda steka v za to urejene kanale. Zaradi pogostih obilnih 
padavin so zahteve glede načrtovanja in izvajanja sistemov za 
odvodnjavanje vedno strožje, saj je le tako mogoče zagotoviti 
varno odstranjevanje tudi velike količine vode. V številnih 
državah je odvodnjavanje velikih strešnih površin urejeno tudi z 
nacionalnimi predpisi in standardi. V Občini Trbovlje z Odlokom 
o občinskem prostorskem načrtu občine Trbovlje in  Odlokom o 
načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini 
Trbovlje. Slednji predpisuje, da morate že zgrajene objekte 
priključiti na kanalizacijo vsi, ki ste v območju urejene javne 
kanalizacije – ločene (meteorne, fekalne) oziroma mešane. Ni 
dovolj, da imate priključene samo stanovanjske objekte, ampak je 
treba priključiti na meteorni kanal tudi pomožne objekte prek 
jaškov in kanalizacije ter utrjene površine (parkirišča, dostopi do 
objektov – asfaltni, betonski, tlakovani ...) prek linijskega 
odvodnjavanja, in sicer vse predhodno v zadrževalni bazen, ki je 
priključen na javno kanalizacijo (priporočena poselitvena 
območja, če še nimajo priključenih pomožnih objektov v sklopu 
stanovanjskega objekta). 

Prepovedano kurjenje v 
naseljih 
  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, domačih kuriščih, kotlovnicah in 
drugih skupnih 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 in uporabe 
odprtega ognja v naravnem okolju, kar sodi v pristojnost nadzora 
Inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Ministrstva za obrambo. V naravnem okolju pa je prepovedano 
tudi kurjenje odpadkov, npr. odpadne gume, odpadna plastika, 
odpadna embalaža itd. Nadzor nad tem področjem izvaja 
Inšpektorat za kmetijstvo in okolje RS. 

Območja razpršene gradnje (torej izven strnjenih naselij) se 
rešujejo podobno, le da se tam zadrževalni bazeni speljejo v 
obstoječe vodotoke, hudournike oziroma v pravilno izvedeno 
ponikovalnico, če to teren dopušča. Vsa kanalizacija z jaški mora 
biti zgrajena vodotesno na območju javne kanalizacije in 
razpršene gradnje. Na zaščitena območja vodnih virov kot tudi 
erozijska in plazovita področja je prepovedano odvajati 
koncentrirano meteorno oziroma padavinsko vodo zaradi 
poslabšanja stanja oziroma okužbe vodnih virov (za izvedbo 
odvodnjavanja na razpršenih gradnjah je priporočljivo 
posvetovanje s projektantom). 
Pristojni inšpektor bo med letom preverjal in izdajal sprva 
opozorila vsem tistim, ki jih je Komunala Trbovlje pozvala in še 
niso priključeni oziroma niso ukinili grezne jame na območjih 
urejene javne kanalizacije. To področje se mora urediti, saj bomo 
tako zmanjšali vpliv onesnaženja okolja, verjetnost za plazove (če 
je objekt na takšnem območju) in druge nevšečnosti. To je tudi 
dolžnost vsakega, ki ima v lasti nepremičnino. Prav tako pa je 
treba upoštevati zgoraj omenjeni odlok, ki predpisuje, da mora 
vsak, ki je v območju javnega kanalizacijskega sistema, urediti 
priključek na javno kanalizacijo skladno s Pravilnikom o tehnični 
izvedbi in uporabi javnega kanalizacijskega omrežja v občini 
Trbovlje. Z globo 400 evrov se kaznuje fizična oseba za prekršek 
iz 1. odstavka 41. člena Odloka o načinu opravljanja lokalne 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode v občini Trbovlje. Vsi odloki so 
dosegljivi na spletni strani Občine Trbovlje.

Prepovedano je kurjenje plastike in mokrih drv.

Upokojenci, socialno šibke 
osebe in občine v letu 2017 
do 100 % subvencij za 
zamenjavo kurilnih naprav
  Konec leta 2015 je Eko sklad, Slovenski okoljski 
javni sklad (www.ekosklad.si) objavil javni poziv za 
dodeljevanje spodbud socialno šibkim občanom 
za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z 
novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v 
stanovanjskih stavbah na območjih občin s 
sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, 
kamor spada tudi Občina Trbovlje. 
  Spodbuda je upravičenim socialno šibkim 
osebam, ki so lastniki stanovanj, lahko dodeljena le 
na območjih degradiranih občin tam, kjer skladno z 
občinskim aktom ali lokalnim energetskim 
konceptom ni določen drug prednostni način 
ogrevanja. Sredstva v letu 2016 tudi zaradi omejitev 
glede upravičenih oseb niso bila porabljena, ker pa 
na Eko skladu želijo spodbuditi čim več naložb 
zamenjave neustreznih kurilnih naprav z novimi, 
bodo predvidoma v letu 2017 omenjena razpisana 
sredstva v skupni višini 1,0 mio EUR lahko za 
navedeni ukrep zamenjave starih kurilnih naprav na 
trdna goriva z novimi na lesno biomaso namenjena 
tudi upokojenim občanom, ki so lastniki stanovanj, in 
občinam za stanovanja v občinski lasti na območjih 
degradiranih občin, kjer občinski akt ali lokalni 
ene rget sk i  koncept  ne do loča d rugega 
prednostnega načina ogrevanja.
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Občina podpira razvoj 
turizma in turističnega društva
  Vse tri zasavske občine so bile do letošnjega leta zaradi EU 
projekta iz preteklih let zavezane, da bodo še 5 let po končanem 
projektu sofinancirale eno zaposlitev oziroma delovanje TIC-a v 
Mladinskem centru v Trbovljah. Letos se ta projekt končuje, 
občine pa so sklenile, da bodo razvoj turizma in skrb za turizem 
razvijale vsaka v okviru že delujočih javnih zavodov. V Trbovljah 
bo tako za turizem poleg vseh preostalih skrbel javni zavod 
Delavski dom Trbovlje. Kljub tem spremembam pa bo občina 
tudi v prihodnje podpirala delovanje drugih društev, ki delujejo na 
področju turizma. Tako je v mesecu decembru nekaj finančnih 
sredstev namenila organizaciji prireditve Zlata vrtnica, ki jo je 
organiziralo Turistično društvo Trbovlje. Prejemnica zlate 
vrtnice je bila Trboveljčanka Tanja Ribič. Priznanja so prejeli 
Marko Planinc, Marinka Kuder, Darko Blaznek, Desanka Zavšek 
in Zorica Stakne. Na prireditvi so zbrane pozdravili predsednica 
društva, predsednik državnega zbora ter županja, ki je 
predsednici v imenu občine na odru izročila nov promocijski 
material, ki ga je ob koncu leta izdelala in natisnila občina, ter 
oglasne panoje. Prav tako je občina nekaj sredstev namenila za 
izdelavo zemljevidov Trbovelj, ki jih do danes ni bilo mogoče 
dobiti, saj jih ni bilo. Tudi te karte v obliki »strgank« so bile 
predane društvu. Občina Trbovlje pa je v tem letu nekaj sredstev 
namenila tudi Delavskemu domu Trbovlje za izdelavo rudarskega 

Podelitev zlate vrtnice, foto: Peter Jamnik

muzeja v prostorih Delavskega doma. Prav tako smo izvedli prvi 
sklop postavitve označevalnih tabel, za kar smo namenili več kot 
30.000 evrov in na kar smo bili vsako leto opozorjeni tudi s strani 
Slovenske turistične organizacije. Seveda pa se je vseeno treba 
zavedati, da občina ne more namenjati turizmu toliko sredstev kot 
turistično bolj razvite občine, kot so Bled, Postojna, Šmarješke 
Toplice …, kjer jim pri razvoju turizma pomagajo tudi zasebniki z 
zasebnim kapitalom in kjer se denar iz turizma v veliki meri vrača 
skozi vse produkte, storitve, nočitve, ki jih prodajo. Prav tako so 
to občine, katerih proračunov ne obremenjujejo vsi transferji, ki 
so vezani na ekonomski status posameznika. Kljub temu smo in 
bomo tudi v prihodnjih letih delali v smeri turizma, kot smo do 
zdaj. 

Po novem: Subvencije 
mesečnih avtobusnih 
vozovnic za upokojence 
  Občina Trbovlje ni dolžna po nobenem zakonu sofinancirati 
vozovnic upokojencev, za te namene tudi posebej ne prejemamo 
finančnih sredstev od države. Kljub temu pa občina že vrsto let 
subvencionira avtobusne prevoze za upokojence. V letu 2016 je 
bil sistem subvencioniranja spremenjen, ker smo želeli pridobiti 
statistične podatke o uporabnikih teh storitev. Ker pa se je ob 
koncu leta 2016 zamenjal tudi lastnik podjetja Integral, po novem 
je lastnik podjetje Avrigo, smo morali počakati na nove lastnike, s 
katerimi smo začeli pogovore o novih pogojih za Občino 
Trbovlje. Naj povemo, da je imela trboveljska občina do 
letošnjega leta glede prevozov upokojencev in subvencij sklenjen 
najslabši dogovor v regiji. Zato je vodstvo občine vztrajalo pri 
tem, da se mora na tem področju kaj spremeniti. Občina Hrastnik 
namreč nič ne doplačuje za upokojence prevozniku iz Celja, saj 
ima prevoznik ceno 10 evrov za vse upokojence brez doplačila 
občine. Občina Zagorje ima ceno na upokojenca 5 evrov za 
celotno občino, hkrati pa prevozniku vsako leto plača subvencijo. 
V Trbovljah pa je bilo dogovorjeno tako, da so bile vožnje z 
vozovnico po mestu na dva sklopa: dolžini 5 in 10 km, doplačilo 
za upokojenca pa 5 ali 10 evrov. Občina Trbovlje pa je k temu 
morala doplačati še največjo subvencijo prevozniku v naši regiji. 
Ker se nam takšen sistem ni zdel pošten ne do upokojencev in ne 
do občine, smo novembra 2016 začeli s pogovori z novim 
lastnikom, s podjetjem Avrigo. V zadovoljstvo nas vseh pa lahko 
zdaj sporočimo, da smo se uspeli dogovoriti za enoten sistem 
znotraj obeh občin, ki jih pokriva podjetje, torej bo sistem enak za 
upokojence v Zagorju in Trbovljah. Kaj to pomeni za 
upokojenca?

Kdo je upravičen do subvencioniranega prevoza ?
  Do subvencioniranega prevoza so upravičeni občani in 
občanke Trbovelj, ki imajo status upokojenca, ter slepi in 

  Čeprav ste vsi upokojenci upravičeni do 
subvencije avtobusne vozovnice, pa vas vseeno 
prosimo, da si jo priskrbite le v primeru, da jo boste 
resnično koristili. Če si jo uredite za vse leto »za vsak 
slučaj«, nato pa je ne koristite, mora občina kljub 
temu, da nato vi vozovnice ne uporabljate, za vsak 
vaš mesec plačati del subvencije prevozniku. 

slabovidni s svojimi spremljevalci. Nov sistem dodeljevanja 
subvencij za mesečne vozovnice bo začel veljati s 1. marcem 
2017.  Subvencionirane mesečne vozovnice za avtobusno linijo 
»terezn'čan« ne veljajo.

Kako upravičenec izkaže svoj status ? 
  Upokojenci izkažejo svoj status z odločbo ZPIZ-a ali z 
odrezkom o pokojnini, za slepe in slabovidne upravičenost določi 
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih. 

Kakšna je cena mesečne vozovnice za uporabnika ?
  Cena mesečne vozovnice je za celotno območje Trbovelj 5 
evrov na mesec.

Vsi upravičenci, ki mesečno vozovnico že imajo:
  ob koncu meseca pri prevozniku mesečno vozovnico 
podaljšajo za naslednji mesec ob plačilu 5 evrov brez novih vlog 
in dokazil o svojem statusu.

Upravičenci, ki mesečne vozovnice še nimajo:
  oddajo vlogo za subvencionirano mesečno vozovnico na 
Občini Trbovlje ali v prostorih Društva upokojencev Trbovlje do 
25. v mesecu za naslednji mesec. Ob koncu meseca si pri 
prevozniku uredijo mesečno vozovnico. Vlogi morajo priložiti 
odločbo ZPIZ-a ali odrezek o pokojnini, za slepe in slabovidne 
upravičence določi Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih.     
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Nasilje barvno kričečih fasad 
  Ker se približuje pomlad in s tem toplejši dnevi, se bodo 
ponovno lahko začela dela na prostem, med drugim tudi obnove 
objektov, streh, fasad, oken ... Normalno je, da ima vsak izmed 
nas drugačne poglede na to, kako naj bi bilo videti naše bivalno 
okolje, zato se odločamo za različne oblike in barve hiš, fasad, 
oken ... Moramo pa vedeti, da smo vsi del skupnosti in da 
moramo želje včasih tudi malo prilagoditi, da bo bivanje prijetno 
za vse.
  Pripravili smo vam nekaj napotkov za prenovo bivališč, da 
bodo prijetna za vas in vašo okolico ter da z ukrepi ne boste kršili 
predpisov. Stanovalci se včasih odločajo za barve, ki niso skladne 
z okolico, ali, kar je še slabše, z večstanovanjsko stavbo, ki je bila 
pred prenovo v enotni enobarvni fasadi, s prenovo pa jo razdelijo 
na dva različna dela. 

Kakšna so pravila glede barve fasad?
  Glavni dokument, ki določa pravila glede oblikovanja 
objektov, je občinski prostorski načrt. Na fasadah je dovoljena 
uporaba bele barve in svetlih barv v različnih zemeljskih tonih. 
Dopustni so tudi fasadni poudarki v močnejših barvah do 25 % 
površine celotne fasade. Prepovedana je uporaba barv, ki so v 
prostoru moteče (citronsko rumena, vijolična, živo zelena, temno 
modra …). Barve fasade, stavbnega pohištva (oken, vrat, 
balkonskih ograj) in streh morajo biti medsebojno usklajene. 
Barve streh morajo biti temne (sive, rjave ali opečne barve).
  Slike na fasadah niso dopustne (razen na gasilskih domovih, 
sakralnih objektih, objektih za kulturne dejavnosti in podobnih). 
Fasada večstanovanjskega objekta mora biti barvno usklajena na 
celotnem objektu ne glede na lastništvo. Za večstanovanjske 
objekte je potrebno izdelati projekt za poenoteno zastekljevanje 
balkonov, menjavo balkonskih ograj, oken, vrat in postavitev 
klimatskih naprav.
Kam na objekt namestiti klimo skladno s prostorskim 
aktom?
  Klimatskih naprav ni dovoljeno nameščati na ulične fasade 
objektov, torej na dele hiše, ki gledajo na glavno cesto. Klimatska 
naprava ne sme motiti okoliških stanovalcev in prostorov, v 
katerih se zadržujejo ljudje. Vemo, da lahko zunanje enote 
klimatskih naprav moteče vplivajo na okolico (hrup, odtok vode, 
vroč zrak), zato preverite, kako jih lahko namestite na bolj 
nevpadljiva mesta, morda na balkone. Odtok vode lahko speljete 
tudi v kakšno večje vedro.
  Podobno kot klimatske naprave je treba tudi elektro omarice, 
omarice telekomunikacijskih naprav in drugih tehničnih napeljav 

Fasada na fotografiji je neprimerne barve in je v 
nasprotju z odlokom.

namestiti tako, da so javno dostopne in da, če se le da, niso 
nameščene na uličnih fasadah objektov.
  Če ste v dvomih, kako pobarvati fasado ali kakšna okna 
vgraditi, se lahko obrnete na svojega upravnika ali pa na Oddelek 
za okolje in gospodarske javne službe na občini, kjer vam 
bodo/bomo z veseljem pomagali pri odločitvah.

V letu 2017 bomo omogočili 
zaposlitev 60 javnim 
delavcem
  Javna dela se kot poseben program aktivne politike 
zaposlovanja izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest, ki 
je namenjen spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter 
izboljšanju usposobljenosti in delovnih veščin ranljivih skupin 
brezposelnih oseb.  Partnerji pri izvajanju programov javnih del 
so poleg Zavoda RS za zaposlovanje še naročniki (kamor spada 
občina) in izvajalci programov javnih del. 
  Za vsak program javnega dela mora obstajati javni interes. 
Obstoj javnega interesa zagotavlja naročnik programa javnega 
dela. Naročniki so občine, pristojna ministrstva ali ustrezna 
strokovna organizacija (npr.: NUK, univerza ipd.). Javna dela 
lahko izvajajo neprofitni delodajalci. Postopke razpisa vodi 
Zavod RS za zaposlovanje in ne občina. 

  Za program javnih del smo v letu 2017 načrtovali 
140.000 evrov. Občina Trbovlje podpira politiko 
zaposlovanja prek javnih del. V letu 2017 bomo 
omogočili zaposlitev 60 javnim delavcem. Javna 
dela izvajajo v 21 neprofitnih organizacijah (različna 
društva, zavodi, socialna podjetja). O tem, kdo se 
lahko vključi v javna dela, odloča Zavod RS za 
zaposlovanje, Območna služba Trbovlje.

  Občina Trbovlje je prek programov javnih del omogočila 
zaposlitev ljudem, ki jim je potrebno zagotoviti sredstva za 
pokrivanje stroškov razlike plač udeležencev (10 %) in regres za 
letni dopust. Za udeležence, katerih plača ne dosega minimalne, 
pa je treba plačati še prispevke za socialno varstvo skladno z 
zakonom, ki ureja prispevke za socialno varnost in kot osnovo 
upošteva minimalno plačo.

Primer neprimerno nameščene zunanje klimatske 
naprave.



občinske strani8

Kaj morate upoštevati 
pri prenovi, če 
stanujete v koloniji?
  Trbovlje so staro rudarsko naselje. Zaradi zgodovine pa 
smo lahko danes ponosni tudi na stavbno dediščino, ki nam 
jo je podarilo to obdobje. Ta dediščina daje kulturni in 
arhitekturni pečat našemu mestu. Rudarske kolonije so 
povezane s specifičnim življenjem trboveljskih rudarjev. 
Ker predstavljajo pomembno zgodovinsko izročilo 
delavskih naselij in načina življenja, so kolonije posebnost 
in izjemnost v slovenskem prostoru. Takšnih kolonij nima 
nobeno drugo slovensko mesto, zato moramo poskrbeti, da 
jih ohranimo v čim bolj izvirni obliki.
  
  Tisti, ki boste prenavljali stavbe, v katerih živite, morate v 
kolonijah, ki jih bomo našteli, upoštevati določena pravila 
oziroma smernice:
 – Šuštarjeva kolonija,
 – Keršičeva cesta (Kurja vas),
 – Kolonija 1. maja (Terezija),
 – Vodenska cesta,
 – Švabska kolonija.

  V članku se omejujemo na dela, ki so za videz stavb 
najpomembnejša, poleg tega pa naredijo pri teh delih investitorji 
največ napak.

Vzdrževanje objektov
  Z vzdrževalnimi deli se ne posega v konstrukcijo objekta in se 
ne spreminjajo zmogljivost, velikost, namembnost in zunanji 
videz objekta. Za poseg v objekt ali območje, varovano po 
predpisih o varstvu kulturne dediščine, se štejejo vsa dela, 
dejavnosti in ravnanja, ki kakor koli spreminjajo videz, strukturo 
ali uporabo dediščine. Sem prištevamo tudi dela, ki dediščino 
uničujejo ali spreminjajo njeno lokacijo. Brez soglasja se stavba ne 
sme  dograjevati ali rušiti. 
  Za vse posege na objektih, ki so varovani kot kulturna 
dediščina, torej tudi omenjene kolonije, morate pridobiti pogoje 
in soglasja pristojnega organa za varovanje kulturne dediščine. 
Vlogo za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev lahko dobite na 

spletni strani zavoda za varstvo kulturne dediščine: 
http://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/u5/vloga_za_iz
dajo_kultornovarstvenih_pogojev_2_0.pdf
  Za območje trboveljske občine je pristojna enota Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, 
Glavni trg 1, 3000 Celje.

Fasade
  Pri njihovem vzdrževanju je treba ohranjati prvotne fasadne 
elemente. Na fasadah je le izjemoma dovoljeno pritrjevanje 
infrastrukturnih in komunalnih napeljav ter naprav. Če ni mogoče 
drugače, jih je treba locirati na sekundarne fasade (fasade, ki so 
obrnjene proti dvoriščni strani in ne proti cesti) ter oblikovno 
vklopiti v objekt. 
  Potrebno je upoštevati prvotno barvo fasade, originalne 
arhitekturne poslikave in detajle. Barva fasade se določi na osnovi 
sondiranja (gre za preprosto preiskavo na licu mesta, kjer delavci 
zavoda poiščejo prvi sloj in barvo fasade) za celotne kolonije, ne 
le za posamezno hišo, saj mora biti barva fasad v kolonijah 
poenotena. Kakšne barve mora biti posamezna od omenjenih 
kolonij, bomo objavili v naslednji številki časopisa, saj bo medtem 
zavod, pristojen za varstvo dediščine, opravil sondaže in ugotovil 
pravi tip barve. Toplotna izolacija objektov (torej fasada) je 
sprejemljiva ob pogoju, da oblikovanost zunanjosti stavb ostane 
v nespremenjeni obliki.

Ni prav, da imajo hiše, ki spadajo v sklop ene celote 
(kolonije), vsaka svojo barvo fasade, saj je le-ta 
predpisana in mora biti enotna.

O točno predpisanih barvah za vsako kolonijo 
posebej bomo pisali v naslednji številki časopisa.

Spreminjanje zunanjosti objekta ni dovoljeno. 
Nedovoljeni so prizidki, spreminjanje velikosti objekta 
ipd.
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Okna in vrata
  Pri zamenjavi oken ali vrat oziroma drugega stavbnega 
pohištva je treba upoštevati prvotno zunanjost stavb, materiale in 
barve. Okna, vrata, balkoni in preostalo stavbno pohištvo se 
morajo poenotiti v barvi, materialu in obliki. Barva stavbnega 
pohištva se določi, podobno kot pri fasadah, na osnovi sondiranja 
in se poenoti za celotne kolonije. Dovoljena so notranja senčila. 
Kasete za rolete nad okni na zunanji strani niso sprejemljive. Pri 
menjavi oken torej ne smete vgraditi večjih ali manjših oken od 
originalnih. Prav tako okna ne smejo biti različnih barv, temveč 
morajo biti enotna za celotno stavbo in po predpisu. Kakšna 
okna in kakšne barve mora imeti posamezna kolonija, bomo 
objavili v prihodnji številki časopisa v juniju.

Balkoni oz. »ganki«
  Sanacija lesenih balkonov se izvede po pogojih zavoda – pri 
tem je mogoča izvedba v lesu ali betonu z leseno ograjo iz 
pokončnih letvic. O morebitnih zasteklitvah odloči zavod v 
svojih kulturnovarstvenih pogojih. 

Strehe
  Oblika in naklon strehe morata ostati nespremenjena 
(prvotna). Kritina mora biti opečna, kleparski izdelki pa iz 
materiala, ki ga v svojih pogojih določi zavod. O montaži strešnih 
oken odloči zavod v svojih kulturnovarstvenih pogojih. Prav tako 
o morebitni izrabi podstrešja.
  O konkretnih sprejemljivih barvah fasad, oken, vrat in 
preostalega stavbnega pohištva vas bomo obvestili v roku nekaj 
mesecev, ko bomo dobili podatke iz zavoda. Do takrat pa  
pozivamo investitorje v omenjenih kolonijah, ki nameravajo 
prenavljati stanovanja ali stavbe, da se za pridobitev pogojev 
obrnejo na omenjeni zavod. 

  Ker so takšne obnove po predpisih povezane z 
večjimi stroški, bomo letos na občini preučili 
možnost izvedbe subvencij, kar bi pomenilo, da bi 
bili ob upoštevanju pravil upravičeni do subvencije. 
O tem bo na eni od naslednjih sej odločal občinski 
svet. Več pa v junijski številki časopisa.

Spremljajte nas 
tudi na 
spletu.

www.srcnotrbovlje.si

Različne barve oken, zazidane okenske odprtine in 
spreminjanje velikosti oken niso dovoljeni. Ob 
neupoštevanju teh dejstev se objekt spreminja v 
slogu "Divjega zahoda".Zapiranje in dozidavanje "gankov" ni primerno.

Za nasvet ob prenavljanju v kolonijah se lahko 
obrnete na Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, občino ali na upravnika. 
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Občina bo občanom letos 
sofinancirala nakup malih 
čistilnih naprav 
  Sodoben način življenja nas postavlja pred številne 
izzive. Eden izmed najpomembnejših je skrb za naravno 
okolje, ki se odraža v skrbi za čisto prst, zrak in vodo. 
Predvsem vodo moramo ohranjati neoporečno, saj je prav 
od nje odvisno življenje v lokalnem okolju in na celotnem 
planetu Zemlja. Začnemo lahko kar na domačem dvorišču. 
Količino vode, ki jo onesnažimo sami, lahko namreč z 
racionalno porabo omejimo, neizogibno nastalo odpadno 
komunalno vodo pa v naravni cikel vračamo neoporečno.
  Seveda je količina nastale odpadne komunalne vode odvisna 
od številnih dejavnikov. Največ je nastane na območjih z visoko 
gostoto poselitve, torej v mestih in strnjenih naseljih. Tudi načini, 
kako različne vrste odpadnih vod čistimo, so izpopolnjeni. Že 
desetletja so v uporabi različni tipi čistilnih naprav, ki so 
preizkušene, ob pravilnem ravnanju pa zagotavljajo visok 
odstotek očiščenja.
  Pogosto v povezavi s čistilnimi napravami srečamo izraz 
aglomeracija. V bistvu je to le izraz za gostoto poselitve. 
Območjem, kjer je poselitev dovolj gosta, pravimo aglomeracija. 
Kjer je poselitev redka, rečemo, da se nahajamo izven območja 
aglomeracij.

V mestu boste morali ukiniti greznice in se priklopiti na 
čistilno napravo v čim krajšem času
  Če se nahajamo znotraj ali zunaj aglomeracije, obstajajo glede 
ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami določena pravila. 
Znotraj aglomeracij, torej na območjih goste poselitve, morajo za 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode poskrbeti občine. 
V Trbovljah je bila tako v letu 2009 zgrajena centralna čistilna 
naprava, na katero se morajo prek kanalizacijskega sistema, ki ga 
prav tako financira občina, priključiti vsa gospodinjstva, ki jim je 
to omogočeno. Lastniki obstoječih objektov v aglomeracijah so 
dolžni ukiniti obstoječe greznice in izvesti priklop na javno 
kanalizacijsko omrežje najpozneje v šestih mesecih, potem ko je 
za javno kanalizacijsko omrežje pridobljeno uporabno 
dovoljenje. Strošek ukinitve greznic in izvedbe kanalizacijskega 
priključka je breme posameznega gospodinjstva. Znotraj 
aglomeracijskih območij, kjer javne kanalizacije, ki bi se 
priključila na centralno čistilno napravo, ni, prav tako pa ni 
predvidena njena gradnja, mora občina za skupine objektov 
izgraditi manjše čistilne naprave oz. kanalizacijo, glede ukinitve 
greznic in kanalizacijskega priključka pa veljajo isti, že prej 
omenjeni pogoji. Občina je tako v lanskem letu pristopila k 
izdelavi projektne dokumentacije za 64 objektov znotraj 
aglomeracij, za katere bo letos zgradila manjše čistilne naprave oz. 
uredila možnost priključitve na javno kanalizacijo. Letos bo 
pristopila k pridobivanju projektne dokumentacije za naslednji 
sklop objektov, ki jih bo nato realizirala v prihodnjem letu. To 
pomeni, da bo Občina Trbovlje v naslednjih letih postopoma 
uredila vse potrebno za priklope na čistilne naprave za objekte 
znotraj aglomeracij, ki možnosti priključitve na centralno čistilno 
napravo v tem trenutku nimajo. Stanovalci v blokih ter hišah, ki 
ste znotraj aglomeracij in že imate možnost priključitve, se 
morate v čim krajšem času na lastne stroške samo še priklopiti. 

Subvencije za male čistilne naprave izven goste poselitve
  Izven območja aglomeracij, torej na območjih redkejše 
poselitve, so dolžni za ravnanje z odpadnimi komunalnimi 
vodami poskrbeti lastniki objektov sami. Vse novogradnje in 
objekte, ki se legalizirajo ali rekonstruirajo, je potrebno opremiti z 

OPOMBA: Slika je simbolična in ne izkazuje 
dejanskega stanja aglomeracijskih območij.

LEGENDA:

                                         
                     aglomeracija

  Znotraj aglomeracije morajo lastniki objektov 
sami poskrbeti za priklop na javni kanalizacijski 
sistem oz. čistilno napravo, ki ju je zgradila občina.
  Izven aglomeracijskih območij morajo lastniki 
objektov sami poskrbeti za postavitev male 
komunalne čistilne naprave, pri čemer imajo 
možnost zaprositi občino za nepovratna finančna 
sredstva, ki bodo do porabe sredstev na voljo že v 
tem letu.

malimi komunalnimi čistilnimi napravami takoj. Obstoječe 
objekte, ki imajo odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode 
urejeno skladno s predpisi, ki so veljali v času gradnje, je treba 
opremiti z malimi čistilnimi napravami najpozneje ob prvi 
rekonstrukciji. Obstoječe objekte, katerih odpadna voda se 
odvaja posredno ali neposredno v vode brez predhodnega 
čiščenja ali pa obstoječ način odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode ni skladen s predpisi, ki so veljali v času gradnje 
objekta, je treba z malimi komunalnimi čistilnimi napravami 
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Občina Trbovlje tudi v letu 
2017 (so-)financira javne 
zavode

GASILSKI ZAVOD 
478.130

ZAVOD ZA ŠPORT
320.383

KNJIŽNICA
260.320 

VRTEC
1.687.696

OŠ TONČKE ČEČ
100.098

GLASBENA ŠOLA
59.635

DELAVSKI DOM
424.488

MLADINSKI CENTER
165.979

ZDRAVSTVENI DOM
76.192 

OŠ TRBOVLJE
182.617

OŠ IVANA CANKARJA
87.605 

+ 1.000.000 za energetsko sanacijo

SKUPAJ
3.843.143 

+ 1.000.000 za energetsko sanacijo OŠ IC

opremiti čim prej. Ker je celotno finančno breme na ramenih 
lastnikov objektov, se je Občina Trbovlje prav tako kot nekatere 
druge občine po Sloveniji odločila, da s finančnimi vzpodbudami 
pomaga in lastnike objektov izven območij aglomeracij postavi v 
čim bolj enakovreden položaj v primerjavi s tistimi znotraj 
aglomeracij, katerim je občina že zgradila vse potrebne vode. 
Zato je na zadnji seji Občinskega sveta Občine Trbovlje sprejela 
Pravilnik sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav. Za 
lastnike nepremičnin izven aglomeracijskih območij pravilnik 
določa upravičence, postopek in pogoje ter merila za dodelitev 
nepovratnih finančnih sredstev. Po do zdaj znanih podatkih je 
namreč v trboveljski občini prek 500 objektov, ki se nahajajo 
izven aglomeracijskih območij in jih bodo lastniki morali 
opremiti z malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Podroben 
seznam bo pripravilo Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o., 
ki bo preverjalo ustreznost obstoječih greznic, kljub temu pa je na 
vas, da zadevo sami čim prej uredite, saj se bodo preverjanja 
začela v prihodnjem obdobju.
  Občina Trbovlje je v letu 2017 za reševanje odvajanja in 
čiščenja komunalnih odpadnih vod izven območij aglomeracij 
rezervirala 30.000,00 evrov sredstev, kar je trenutno največ v 
Zasavju. V februarju bo objavljen javni razpis, ki bo odprt do 
porabe proračunskih sredstev, zato je prav, da se informirate in 
začnete z urejanjem stanja pri svojem objektu. Kot je bilo rečeno 
že uvodoma, lahko ogromno postorimo na lastnem dvorišču. Ne 
odlašajte z odločitvijo. Živimo v negotovih časih in ni zagotovila, 
da bodo nepovratna finančna sredstva na razpolago vsako leto. 
Občina Trbovlje se bo seveda trudila in uvrščala rezervacijo 
sredstev med prednostne projekte. To bo izvedljivo seveda le z 
vašim sodelovanjem, potem ko se boste z obilico interesa vključili 
v reševanje tudi tovrstne, okoljske problematike. Vsi skupaj se 
moramo zavedati dejstva, da bodo odločitve, ki jih sprejemamo 
danes, krojile našo in prihodnost naših vnukov. Prav tako pa se je 
treba držati tudi vseh predpisov, ki veljajo na tem področju.

Občina Trbovlje skupaj z OZ 
Rdečega križa Trbovlje uredila 
razdeljevalnico hrane
  Občine niso z zakonom zavezane, da bi morale brezdomcem, 
brezposelnim nuditi tople obroke ali pa pakete hrane. Prav tako 
država občinam za to ne namenja posebej denarja, zato se občine 
in nevladne organizacije lotijo reševanja takšnih situacij na 
različne načine. Občina Trbovlje za zakonsko določene socialne 
transfere namenja že skoraj 3,6 milijona evrov, kar jo glede na 
delež znotraj proračuna uvršča skoraj v sam vrh slovenskih občin. 
Pod to se štejejo vsi izdatki, ki so vezani na ekonomski položaj 
posameznika (subvencija vrtca, obvezno zdravstveno 
zavaoravnje občanov, najemnine, doplačila za oskrbo v zavodih, 
itd). Kljub temu je občina prisluhnila pobudi Območnega 
združenja Rdečega križa Trbovlje ter ostalih posameznikov,  med 
katerimi gre posebna zahvala gospe Slavi Gala in poiskala 
ustrezen prostor, kjer se bo zbirala in naprej razdeljevala hrana, ki 
je tik pred iztekom roka. V ta namen je OZ RKT skupaj s 
prostovoljci  in občino uredil prostor pri zadnjem vhodu v stavbo 
na Ulici 1. junija 4. Občina bo na takšen način vsako leto za to 
prispevala tudi približno 1.500 evrov, saj se je odpovedala 
prihodku od najemnine, ki ga je do sedaj prejemala iz naslova 
najema tega prostora. Prav tako pa občina še naprej sofinancira 
programe javnih del, kjer se lahko za namene takšnih dejavnosti 
prijavi tudi OZ RKT ter s tem vsakič nekomu, ki je brezposeln 
ponudi možnost, da sodeluje v takšnih programih in s tem 
pridobiva tudi delovne izkušnje. Razdeljevalnica hrane bo pričela 
delovati  v pomladnih mesecih.
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Intervju Uroš Stoklas:

»Nikoli ne podležem 
vdaji.«
Avtor: Vid Šteh
Fotografije: Osebni arhiv

Uroš Stoklas je Trboveljčanom poznan kot zagrizen 
športnik in človek, ki vedno rad preizkuša meje lastnih 
zmogljivosti. Svoje prve uspehe je dosegal pri smučanju, 
vendar mu je usoda prekrižala načrte s poškodbo, zaradi 
katere je bil prisiljen opustiti nadaljnjo smučarsko kariero. 
Spuščanje po belih strminah je tako nadomestil s 
kegljanjem in kolesarjenjem, kjer je v svoji dolgoletni karieri 
zabeležil izjemne uspehe; večkrat je osvojil naslov 
svetovnega prvaka v kegljanju, prav poseben vrhunec 
njegovega življenja pa je predstavljala udeležba na Race 
Across America, najtežji dirkaški preizkušnji na svetu, na 
kateri bo nastopil tudi letos poleti. 

Vaša prva strast je bilo smučanje, po poškodbi pa ste se v 
celoti posvetili kegljanju. Kako je potekal prestop iz ene 
športne discipline v drugo?
  »Sprva sem bil prepričan, da bo moja življenjska pot 
zaznamovana s smučanjem in z ničemer drugim. V tem športu 
sem bil zelo uspešen in tik pred tem, da se udeležim svetovnega 
pokala v smučanju, nakar so mi zaradi poškodbe okoli leta 1982 
vsi načrti padli v vodo. Po letu dni počitka sem se sicer želel vrniti, 
a je smučanje tako zahtevna disciplina, da v takšnem stanju, kot 
sem bil, ne bi več dosegal tako dobrih rezultatov kot pred 
poškodbo. Ponujena mi je bila možnost treniranja mladih 
smučarjev, vendar sem ugotovil, da imam v sebi še vedno veliko 
tekmovalnega duha. Na začetku devetdesetih let sem svojo 
energijo v celoti usmeril v kegljanje.« 

In zakaj ravno kegljanje?
  »Smučanje od človeka zahteva ogromno, med drugim tudi 
popolno fizično kondicijo. Bilo mi je jasno, da zaradi poškodbe ne 
bom uspel iz sebe spraviti potrebnega maksimuma, zato sem 
skušal najti nadomestilo oz. nekaj, pri čemer me poškodba ne bi 
ovirala pred tem, da dosežem dobre rezultate. Tukaj je v moje 
življenje vstopilo kegljanje. S to disciplino sem se začel resno 
ukvarjati na začetku devetdesetih let; če vse skupaj malce 
skrajšam – igral sem praktično po vsej Sloveniji in na Hrvaškem, 
sedemkrat osvojil naslov svetovnega prvaka v kegljanju (dvakrat 
samostojno, enkrat ekipno in štirikrat s klubom – op. a.), od leta 
2013 sem aktivni član Rot-Weiß Zerbst (nemški kegljaški klub, 
trenutno najboljši na svetu – op. a.), s katerim prav tako beležim 
lepe rezultate.« 

Vmes pa ste odkrili še svojo drugo športno ljubezen – 
kolesarstvo. 
  »Mislim, da sem bil rojen za šport. Ko sem se začel posvečati 
kegljanju, je sočasno v moje življenje vstopilo kolesarstvo, do 

katerega gojim zelo poseben odnos. Ne znam opisati občutkov, ki 
me spremljajo, ko sedem na kolo. To mora vsak posameznik 
doživeti na lastni koži. Bolj primernega odgovora ne najdem.«

S kolesarstvom je povezana zanimiva anekdota, zaradi 
katere ste se tudi odločili postati ultramaratonski kolesar … 
  »Pred poškodbo sem zaradi uspehov na področju smučanja 
tekmoval na ekipnem prvenstvu v Osijeku. Takrat sem fantom v 
ekipi rekel, da se bom v primeru zmage peljal domov v Trbovlje s 
kolesom. Ker smo na koncu zmagali, sem držal obljubo in v 14 
urah opravil približno 400 km dolgo pot do doma. Mislim, da je 
ravno ta dogodek vplival na mojo odločitev, da postanem 
ekstremni kolesar.« 

In ravno kolesarstvo vas je pripeljalo do enega od vrhuncev 
vaše kariere. Leta 2007 ste se udeležili dirke Race Across 
America (RAAM), letos junija pa boste na njej ponovno 
tekmovali. Kako bi opisali to izkušnjo? 
  »RAAM je ultramaratonska kolesarska dirka, ki je tudi uradno 
najtežja športna preizkušnja na svetu. Dirka poteka med zahodno 
in vzhodno obalo ZDA, njeni tekmovalci pa morajo v osmih 
dneh prevoziti približno 5.000 kilometrov, kar pomeni, da v enem 
dnevu opravijo okoli 600 kilometrov. Če se izrazim na bolj lokalni 
ravni; to je isto, kot da bi se v osmih dneh 51-krat odpravili na 
Kum. Posebnost te dirke je, da poteka ves čas in si na kolesu 22 ur 
na dan z dvema urama premora za počitek in hrano. Lahko si 
predstavljate, da gre za izkušnjo, ki jo je nemogoče opisati z 
besedami. Dirka je resda polna muk in fizičnih naporov, toda 
občutek, ko prideš na cilj, je res vrhunski. Tu ni prostora za vdajo, 

"V smučanju sem bil zelo 
uspešen in tik pred tem, da se 
udeležim svetovnega pokala."

"Ne znam opisati občutkov, ki
me spremljajo, ko sedem na 
kolo."
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moraš vztrajati do konca, čeprav ti glava večkrat skuša 
dopovedati, da moraš odnehati. Zato se letos junija vračam na 
RAAM. Ob tej priložnosti pa bi se med drugim zahvalil vsem 
sponzorjem in tudi trboveljski občini, ki me podpira pri 
doseganju cilja.« 

Skleniti odločitev, da se udeležite takšne preizkušnje, je zelo 
pogumno, toda obenem tvegano dejanje. Kaj je botrovalo 
temu, da ste odpotovali v ZDA?
  »Moj prvi razlog je bil bolj osebne narave. Z udeležbo na dirki 
sem želel počastiti spomin na mojega pokojnega očeta, ki me je 
vpeljal v svet športa. Poleg tega sem sam pri sebi vedel, da sem 
zelo vzdržljiv in da samo dirko vidim kot izziv. Poleg tega sem bral 
knjigo zdaj že pokojnega Jurija Robiča (najbolj znan slovenski 
ultramaratonski kolesar – op. a.), ki je na dirki zmagal kar petkrat. 
Ob branju knjige se je moja želja, da bi se tekmovanja udeležil, še 
bolj okrepila.« 

Tako mediji kot javnost vas označujejo za ekstremnega 
športnika. Ali se tudi sami tako dojemate?
  »Zaradi uspehov, ki sem jih dosegal v različnih disciplinah, 
sebe v prvi vrsti dojemam kot športnika. Kar se pa ekstremizma 
tiče, bi rad poudaril eno bistveno stvar; so ekstremisti, ki se 
lotevajo izzivov zgolj za lastno dušo, potem pa smo še tisti, ki se 
udeležujemo tekmovanj, na katerih veljajo določena pravila in 
red. V prvi vrsti je najpomembnejše to, da ohraniš motivacijo in si 
tako psihično kot fizično pripravljen na takšne podvige.«  

Kako bi ocenili nivo športne kulture v Trbovljah? Se vam 
zdi, da je za mlade športne talente pri nas poskrbljeno? 
  »Najbolj me preseneča to, da se v Trbovljah ponovno obujajo 
objekti, kjer potekajo različne športne dejavnosti; recimo 
prenova igrišča na Rudarju ali postavitev telovadnih orodij na 
Kipah in podobno. Seveda je tudi na področju športa še vedno 
največji problem denar. Pozna se, da je gospodarstva v Zasavju 
manj in da je iz leta v leto vse težje pridobiti sponzorje, vendar 
tudi to nekako premagamo. Pri Slovencih je nasploh fascinantno, 

da smo kljub majhnosti kot športniki vedno nekje pri vrhu in tudi 
Zasavje ni nobena izjema. Samo poglejte, kakšne uspehe dosegata 
Peter Kauzer in Denis Šketako. Edino, kar pa malce pogrešam, je 
več uspehov na ekipnem področju.« 

Kakšen nasvet bi dali mladim športnikom, ki šele začenjajo 
svojo pot?
  »Držite se športa, bodite aktivni, vztrajni in poskušajte videti 
čim več sveta.«

"RAAM pomeni isto, kot da bi 
se v osmih dneh 51-krat 
odpravili na Kum."

"Pri Slovencih je fascinantno,
da smo kljub majhnosti kot 
športniki vedno nekje pri vrhu 
in tudi Zasavje ni nobena 
izjema."

K sodelovanju vabimo 
nove sodelavce. 

Bi se nam 
želeli pridružiti?

mediji@trbovlje.si
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Projekt »Izzivi medkulturnega 
sobivanja« na OŠ Tončke Čeč
  Globalizaciji se je v današnjem času nemogoče upreti, prav 
tako si je nemogoče predstavljati, da bi ustavili pretok 
preseljevanja ljudi iz ene države v drugo. Ljudje so se vedno 
preseljevali, njihovi razlogi za to pa so različni. Različni so tudi 
načini življenja po svetu, različne so kulture obnašanja, obleke, 
jedi, uporabljamo različne jezike in prav različnost je tista, ki nas 
bogati. 
  Z razlogom, da bi postali bogatejši, smo se na Osnovni šoli 
Tončke Čeč v letu 2016 vključili v petletni projekt »Izzivi 
medkulturnega sobivanja«. Projekt delno financirata Evropska 
unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. 
  S projektom smo začeli 1. septembra 2016, končali pa ga 
bomo 31. avgusta 2021. Naša šola je ena izmed 15 konzorcijskih 
šol v Sloveniji, ki izvajajo ta projekt, v zasavski regiji pa so naši 
partnerji oziroma sodelujoči zavodi: Vrtec Trbovlje, OŠ Trbovlje, 
OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, OŠ Toneta Okrogarja 
Zagorje ob Savi in Srednja šola Zagorje. 
  Osnovni cilj projekta je prispevati k razvijanju vrednot 
medkulturnosti ter k izboljšanju strokovne usposobljenosti 
delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih za uspešnejše 
vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih 
okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. S tem bomo 
zagotovili ustrezno medkulturno okolje za delo z otroki 
priseljencev.
  V okviru projekta se na naši in na partnerskih šolah izvaja 
program »Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja« (SIMS). V 
ta namen se je na šoli oblikovalo novo delovno mesto 
multiplikator, ki ga zaseda učiteljica Andreja Slapšak. Poudarek 
programa SIMS je izvajanje aktivnosti z otroki priseljencev in 
njihovimi družinami, v okviru katerih bomo prispevali k 
spodbujanju medkulturnosti in razvoju ključnih kompetenc za 
njihovo vključitev v naše okolje. 
  V okviru projekta pa želimo prispevati tudi h krepitvi vrednot 
medkulturnosti v lokalni skupnosti, k večji strpnosti in pozitivni 
naravnanosti za sobivanje ljudi iz različnih kultur. V ta namen 
bomo organizirali lokalni posvet, na katerem bomo natančneje 
predstavili naše aktivnosti in možnosti za povezovanje. 

  Vsak dan se srečujemo z različnimi kulturami, uživamo hrano 
drugih narodov, poslušamo tujejezične pesmi, se učimo tujih 
jezikov, potujemo v druge dežele … Lahko bi rekli, da živimo 
medkulturno in zato vas vabimo, da se nam pridružite na posvetu 
ZA medkulturnost in sodelujete pri ustvarjanju medkulturnega 
okolja v naši dolini.

Katarina Pajer Povh, prof., ravnateljica OŠ Tončke Čeč

  Lokalni posvet ZA medkulturnost bo 29. marca 
2017 ob 17. uri v Mladinskem centru Trbovlje.  

Petletni projekt »Izzivi medkulturnega sobivanja« 
delno financirata Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport. 

Režim: Avtobus vozi ob ponedeljkih, sredah in sobotah 

Ni lektorirano.
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V preteklem letu 224 gasilskih 
intervencij
  V preteklem letu je v občini Trbovlje Gasilski zavod (poklicna 
gasilska enota skupaj s PGD Trbovlje mesto) posredoval v 216 
primerih, PGD Dobovec v dveh primerih, PGD Čeče v enem 
primeru, PGD Klek v petih primerih, PIGD Rudnik Trbovlje v 
enem primeru in PIGD Termoelektrarna Trbovlje v enem 
primeru. PIGD STTIM in PIGD Lafarge Cement posredovanj 
nista imela. 
  Število in vrste intervencij: 26-krat intervencije ob prometnih 
nesrečah, 11-krat nesreče z nevarnimi snovmi, 7-krat 
stanovanjski požar, 2-krat požar garaž, 1-krat požar na prevoznih 
sredstvih, 8-krat požar na zabojnikih za smeti.
  V preostalih primerih pa smo posredovali pri sprožitvah 
javljalcev požara v objektih, odpiranju vozil in stanovanj, črpanju 
vode – ne v poplavah, zapiranju vode, odstranjevanju drevja, 
reševanju in iskanju pogrešanih, starejših in onemoglih, iskanju 
utopljenca, reševanju ljudi iz stanovanjskih dvigal, lažnih alarmih, 
reševanju malih živali, uničevanju osjih in sršenjih gnezd, 
puščanju plina ter pri pomoči v sosednjih občinah (v Hrastniku 
12-krat in v Zagorju ob Savi 8-krat) – in to ne samo v primeru 
nesreč v prometu ter nesreč z nevarnimi snovmi, saj je Gasilski 
zavod Trbovlje enota širšega pomena za področje Zasavja. 
  V letu 2016 smo trboveljski gasilci opravili tudi 77 prevozov 

3
vode z gasilsko avtocisterno (385 m ). Servisna služba gasilskega 
servisa gasilnikov Gasilskega zavoda Trbovlje je pregledala tudi 
prek 4000 gasilnikov in opravila prek 900 pregledov na 
hidrantnem omrežju. 
  Poudariti je treba, da med gasilci ni bilo nezgod pri 
opravljanju gasilke službe. Prostovoljni in poklicni gasilci v 
Trbovljah smo mnenja, da smo tudi s službami zaščite in 
reševanja v občini ter regiji dobro sodelovali.  

Srečko Kerin, VKGČ II. st., poveljnik GZ Trbovlje

Intervencija.

Trboveljčani zbrali blizu 200 
rabljenih očal
  Januarja se je končala akcija zbiranja rabljenih korekcijskih in 
sončnih očal, ki jo je organiziral Lions klub Trbovlje s partnerji. 
Blizu 200 očal so zbrali na zbirnih mestih v Optiki Cestnik, v 
Mladinskem centru Trbovlje in trgovini Spar. »Vsak par očal 
pregledamo, očistimo, uredimo in vložimo v zaščitni ovitek, nato 
očala pošljemo v zbirni center,« je pojasnil Igor Cestnik, optik in 
član trboveljskih Lionsev. Pri nas so očala na recept in okulistična 
oskrba precej samoumevni, vendar povsod ni tako, zato so 
zbrana očala namenjena v tiste dele sveta, kjer si jih ljudje ne 
morejo kupiti ali pa celo nimajo dostopa do zdravnikov okulistov. 
S to akcijo je Lions klub Trbovlje vstopil v praznovanje letošnje 
100. obletnice lionističnega gibanja.

Polona Siter Drnovšek, predsednica Lions kluba 
Trbovlje, z delom zbranih očal.

Oglašujte 
v našem 
časopisu.

mediji@trbovlje.si
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Praznično-pravljični duh v 
Knjižnici Toneta Seliškarja 
Trbovlje
  V minulem decembru smo v Knjižnici Toneta Seliškarja 
Trbovlje podali roko lokalni skupnosti in izpeljali humanitarno 
akcijo – s pomočjo naših članov in obiskovalcev smo zbirali vse 
stvari, za katere smo mislili, da bodo pod praznično smrečico 
razveselile otroke. Zbrano smo predali Območnemu združenju 
Rdečega križa Trbovlje ter razveselili marsikaterega otroka in 
njegovo družino. Trboveljčanke in Trboveljčani oz. Zasavke in 
Zasavčani smo spet »stopili skupaj« in pokazali, da nam ni vseeno 
in da, če le lahko, radi pomagamo drug drugemu.

Katra Hribar Frol, direktorica 

Zbrali smo ogromno novih ter rabljenih, a lepo 
ohranjenih igrač, šolskih potrebščin, knjig in tudi 
sladkarij.

Aktivnosti Društva invalidov 
Trbovlje v letu  2017
  V Društvu invalidov Trbovlje se zavedamo, da je vsak dan 
nov začetek, zatorej smelo stopamo v novo leto s sprejetim 
programom dela, za katerega upamo, da bo zadovoljil potrebe 
članov. Bomo pa z veseljem upoštevali tudi vaše predloge, kam in 
kako bi se še lahko podali. Tako imamo kot vsako leto razpisane 
termine za ohranjanje zdravja v kapacitetah Zveze delovnih 
invalidov Slovenije, na katere se lahko prijavijo vsi člani z odločbo 
ZPIZ-a, t. j. odločbo o invalidnosti. Zdravje bomo ohranjali na 
kopalnih dnevih v slovenskih zdraviliščih. Tako se bomo že 4. 
februarja odpeljali v Terme Tuhelj, kjer si bomo po mili volji 
lahko privoščili razgibavanje v zdravilni vodi.
  Tudi na druženja nismo pozabili, saj je lepo, če prosti čas 
preživimo v družbi tistih, ki jih imamo radi. Že tokrat vas vabimo 
na druženje 24. marca v Delavski dom Trbovlje, kjer bo potekal 
zbor članov. V juniju se bomo podali po poteh gorskega 
zdravnika, letovali  bomo na Hvaru in še kje. Septembra bomo 
organizirali srečanje težjih invalidov, v jeseni bomo spoznavali 
Slovaško in Poljsko, novembra in decembra se bomo družili na 
martinovanju in prednovoletnem srečanju. Športniki  bodo 
trenirali na različnih lokacijah, sekcija ročnih del bo ustvarjala 
vsak torek, pevci pa bodo prepevali vsak četrtek. Še vedno pa 
prijazno medse vabimo ljubitelje prepevanja. 

Stanka Kink

Kumlanski dan sladic na 
Dobovcu
  Na prvi prireditvi leta 2013 je bilo razstavljenih 32 sladic, na 
drugi 47, na tretji 45, na četrti pa že 48. Najrazličnejše sladke 
dobrote so pripravile pridne domačinke, nekaj sladic pa je bilo 
pripravljenih tudi drugod v Zasavju. 
  Strokovno komisijo, ki je ocenjevala sladice, so sestavljali: 
Roman Ledinek, slaščičar in oskrbnik planinskega doma na 
Kumu, Anica Oblak, svetovno znana barmanka, in Hrastničan 
Iztok Gumzej, eden najboljših evropskih kuharjev. Komisija je 
izbrala in nagradila tri najboljše sladice. Prvo mesto je pripadlo 
božičnemu kruhu, ki ga je spekla Heda Klenovšek z Dobovca in s 
tem osvojila prehodni pokal kumlanskega dneva sladic. Pokal ji je 
pripadal tudi že leta 2014. Na drugo mesto so se uvrstili orehovi 
rogljički Fanči Jamšek z Dobovca, na tretje pa češnjeva rezina z 
bezgovo kremo, ki jo je pripravila Martina Flere. Naziv »naj 
sladica po izboru ljudstva« pa je dobila božična torta, ki jo je 
spekla Karmen Bezgovšek, prav tako z Dobovca. 
  Predstavnice Zavoda za varstvo narave, Enote Celje, ki vodijo 
projekt LIFE »Življenje traviščem« na območju Kuma, pa so za 
pokušino pripravile prav posebne piškote z dodatkom plodov 
kumine (kima), ki raste po travnikih na pobočju Kuma. Še 
posebno okusni so bili piškoti s kumino in čokolado. Prireditev so 
popestrile humoristka Joca in perice iz Čeč, članice Prosvetnega 
društva Čeče, ki so ob lesenem koritu in mrzli vodi prav zares 
prale perilo na »rifel mašine« in ob tem razkrile marsikatero vaško 
skrivnost. Manjkal ni niti dobri mož Božiček. Tako prikupen je 
bil, da so se najmlajši, pa tudi tisti malo večji otroci, prav radi 
fotografirali z njim.
  Po končani prireditvi, podelitvi lepih nagrad najboljšim 
slaščičarjem ter žrebanju za nagrade naših sponzorjev so se 
obiskovalci in sodelujoči posladkali z razstavljenimi dobrotami. 
Večer se je nadaljeval ob domačih kolinah in zvokih mladega 
harmonikarja Davida Kuhariča ter njegovih prijateljev. Tudi 
tokrat smo prijeten decembrski večer končali z odločitvijo, da 
bomo tudi v letu 2017 drugo soboto v decembru pripravili 
kumlanski dan sladic.

Vlasta Medvešek Crnkovič, TRD KP Kum Dobovec

V organizaciji Turistično razvojnega društva Krajinski 
park Kum Dobovec je 10. decembra 2016 v gostilni 
Pr' Alkot' na Dobovcu potekal 4. kumlanski dan 
sladic. 
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Obdelava komunalnih 
odpadkov v CEROZU
  Pred enim letom se je v Centru za ravnanje z odpadki Zasavje, 
d. o. o., na Uničnem v Hrastniku začela poskusna obdelava 
komunalnih odpadkov, kot to določa zakonodaja o odpadkih. To 
pomeni, da se mešani komunalni odpadki iz črnih zbiralnikov ne 
odlagajo več na odlagališče. Vozilo za odvoz odpadkov jih strese v 
objektu za sortiranje odpadkov. Posebna naprava razreže vrečke z 
odpadki, nato pa le-ti potujejo skozi bobnasto sito, kjer se izločijo 
manjši odpadki vključno z biološkimi, ki so bili napačno odloženi 
v črne zbiralnike. Ti odpadki se nato dva meseca stabilizirajo, pri 
čemer se razgradijo do te stopnje, da so primerni za odlaganje. Vsi 
preostali odpadki gredo v nadaljnji sistem sortiranja. Ob tekočem 
traku delavke ročno sortirajo odpadno embalažo, ki se je napačno 
znašla v črnih zbiralnikih. Na koncu magneti izločijo kovine. 
Tako se odpadki v procesu sortiranja pretvorijo v sekundarne 
surovine, ki se z žico povežejo v bale. Odpadna embalaža se 
nameni za reciklažo, preostanek odpadkov pa kot alternativno 
gorivo iz odpadkov uporabijo v Avstriji.
  Po enoletnem poskusnem obratovanju bo CEROZ v 
kratkem začel z rednim obratovanjem, kar pomeni, da se bodo na 
položnicah za komunalne storitve pojavile nove postavke. 
Obdelava odpadkov je zahteva države in je nujna pri ravnanju z 
odpadki. Na Uničnem kompostirajo tudi biološke odpadke iz 
rjavih zbiralnikov. Lani so iz njih pridobili kakovosten kompost I. 
reda. Vse druge ločeno zbrane odpadke (papir, karton, stekleno 
in mešano embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo, 
odpadne avtomobilske gume, odpadne nagrobne sveče, odpadno 
pohištvo ter nevarne odpadke iz gospodinjstev) zbiramo oz. 
skladiščimo v zbirnem centru Neža, kjer jih prevzamejo 
pooblaščeni prevzemniki in jih oddajo v reciklažo, nevarni 
odpadki pa gredo na strokovno uničenje.
  V primerjavi z letom 2015, ko obdelave še ni bilo in je bilo 
odloženih kar 57 % odpadkov, v letu 2016 tako beležimo bistveno 
boljši rezultat pri ravnanju z odpadki.
  Odpadke je treba dosledno ločevati na izvoru tudi vnaprej, saj 
so stroški pri ravnanju z odpadki za uporabnike nižji, če ločeno 
zbrane odpadke prek zbirnega centra Neža oddamo neposredno 
prevzemnikom, kot če se obdelujejo v CEROZU.

  V letu 2016 je naše podjetje CEROZU oddalo 
3.113,2 t mešanih komunalnih odpadkov, od tega 
je bilo po obdelavi odloženih samo 1.359,7 t 
odpadkov. Za kompostiranje smo oddali 1.043,8 t 
bioloških oz. biorazgradljivih odpadkov. V zbirnem 
centru Neža smo zbrali 1.484,3 t odpadkov za 
recik lažo in 10,8 t  nevarnih odpadkov iz 
gospodinjstev.
  Od skupne količine zbranih odpadkov 5.652,1 t 
je bilo tako ločeno zbranih 76 % odpadkov (v 
sistemu ločenega zbiranja in dodatno pri obdelavi v 
CEROZU), 24 % pa je bilo odloženih na regijsko 
odlagališče na Uničnem.

  Računom za komunalne storitve bomo v februarju priložili 
obrazec za naročilo odvoza kosovnih odpadkov. Shranite ga in 
uporabite, ko boste potrebovali odvoz.

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

Sortiranje odpadkov na CEROZ-u.

Društvo, prostor za druženje in 
oporo
  Društvo diabetikov Trbovlje združuje 320 članov – 
diabetikov in drugih občanov, ki  sodelujejo v našem 
programu. Organiziramo zdravstvena predavanja, meritve 
sladkorja v krvi in rekreativne dejavnosti, s čimer se učimo 
ustreznega življenja s sladkorno boleznijo. 
  Tudi v letu 2017 bomo vsak mesec organizirali kopanje v 
bližnjih zdraviliščih, pohode v okolico, daljše strokovne 
ekskurzije, okrevanje pa načrtujemo v Radencih in Strunjanu. 
Vsaka aktivnost  ima svoj cilj, v vseh pa se člani družimo. 
Delujemo kot velika družina, ki skupaj premaguje svoje težave, a 
smo sproščeni in veseli. Marsikateri pohod ali izlet je za nas 
prekratek, ker se imamo odlično in nas prav nič ne vleče domov. 
  V letošnjem letu smo svoj uradni prostor zamenjali – namesto 
v rudniški gasilski dom na Trg revolucije 8, Trbovlje, vabimo vse, 
ki želite sodelovati z nami, na Ulico 1. junija 4, Trbovlje (stari 
zdravstveni dom) v 1. nadstropje, kjer imamo novo urejeno 
pisarno. Pričakujemo vas v času uradnih ur, vsak torek in sredo od 
10. do 12. ure, ko vam bomo predstavili naše delovanje, po želji 
izmerili sladkor in tlak, veseli pa bomo, če se nam boste pridružili. 

Cvetka Kozmus
Društvo diabetikov Trbovlje deluje že 44 let. 
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Stopili v čevlje 
večgeneracijskega centra 
  Pogled v leto 2016 je vsem 2780 udeležencem in 20 
prostovoljcem, ki so bili vključeni v brezplačne programe za 
medgeneracijsko učenje in sodelovanje, na obraze narisal 
nasmehe, saj smo ga označili kot uspešnega, aktivnega, 
razigranega in s polno mero novega znanja.
  V januarju 2017 smo stopili v čevlje projekta Večgeneracijski 
center Zasavje (VGC), ki je  eden izmed petnajstih slovenskih 
večgeneracijskih centrov, ki jih za obdobje petih let sofinancirata 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
ter Evropski socialni sklad v višini 575.000,00 evrov. Del sredstev 
za delovanje centra zagotavljajo tudi lokalne skupnosti. 
  Da bomo v brezplačne aktivnosti pritegnili čim širši krog 
ljudi, se bodo programi izvajali na različnih lokacijah v vseh 
zasavskih občinah. Pričakujemo, da se bo letno v aktivnosti 
vključilo najmanj 1.050 različnih udeležencev. Nosilka in 
prijaviteljica projekta je Zasavska ljudska univerza skupaj s 
partnerjema Mladinskim centrom Zagorje ob Savi in Mladinskim 
centrom Hrastnik.
  Namen VGC Zasavje je spodbujanje sodelovanja, 
povezovanja in vseživljenjskega učenja med različnimi 
generacijami prek izvajanja različnih brezplačnih aktivnosti: 
predavanja, programi računalništva in digitalne pismenosti, tečaji 
tujih jezikov, tečaji slovenščine za tujce, ustvarjalne in kreativne 
delavnice, delavnice za osebni razvoj in prosti čas, programi za 
krepitev starševskih kompetenc, bralne skupine, skupine za 
samopomoč, učna pomoč, počitniške aktivnosti za otroke, 
spoznavanje poklicev … Aktivnosti so namenjene različnim 
ciljnim skupinam, posameznikom in družinam, kot so: starejši, 
brezposelni, prejemniki socialnovarstvenih prejemkov, 
priseljenci, invalidi, otroci in mladi s posebnimi potrebami, 
osnovnošolci, dijaki …

Namen Večgeneracijskega centra Zasavje je 
spodbujanje sodelovanja, povezovanja in 
v sež i v l j en j s kega  učen ja  med ra z l i čn im i 
generacijami prek izvajanja različnih brezplačnih 
aktivnosti.

  S ponudbo in z izvedbo kakovostnih programov želimo 
ozaveščati ter spreminjati prepričanja, ki jih ima družba, še zlasti 
do starejših in staranja. Pomagati želimo vsem generacijam za 
lažje sobivanje tukaj in zdaj. Vključitev uporabnikov je 
prostovoljna in brezplačna. V Trbovljah bodo aktivnosti potekale 
v prostorih ZLU in Rudarskega doma. Vsak mesec bo pripravljen 
koledar aktivnosti, ki bo tudi javno objavljen. Verjamemo, da bo 
naša skupna pot zabavna, družabna in polna novih lepih 
doživetij, zato velja povabilo vsem: ne oklevajte, pridružite se 
nam, kajti za učenje je vedno pravi čas. 

Polona Trebušak, ZLU

Kdo pluži naše ceste?
  Snežne padavine so že in verjetno še bodo zajele tudi naše 
kraje. Zimska služba JP Komunala Trbovlje bo dežurala in 
poskrbela, da bodo ceste prevozne, promet pa varen. 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 ter ulice prednost, zato 
prosimo za razumevanje in potrpljenje, saj je treba v Trbovljah 
očistiti prek 150 kilometrov cest po prednostno določenem 
vrstnem redu. Treba pa je dodati, da Komunala Trbovlje ne izvaja 
pluženja na vseh cestah v občini, saj za državne ceste skrbi 
upravljalec CGP Novo mesto, za nekatere lokalne ceste pa glede 
na odločitve nekaterih krajevnih skupnosti lokalni pogodbeniki, s 
katerimi imajo krajevne skupnosti sklenjen dogovor.
  Občane obveščamo, da naj bodo pozorni in pravilno 
parkirajo svoja vozila, saj le-ta 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 ter se zahvaljujemo 
za razumevanje, sodelovanje in upoštevanje predpisanih ukrepov. 
  Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Trbovlje pravi tudi, 
da so upravljavci in uporabniki objektov, poslovnih hiš ter lokalov 
in lastniki zgradb, ki so istočasno tudi uporabniki, dolžni: 
odstranjevati sneg s hodnika do tal, sproti odstranjevati s streh, 
žlebov ter s hodnika ledene sveče, posipavati hodnike po poledici, 
očistiti ulične požiralnike in ob vozišču zagotoviti odvodnjavanje, 
očistiti dvorišča oz. druge površine ob objektu ter skrbeti, da 
bodo posipani ob poledici. 

  V kolikor ima kdo težave oz. potrebuje kakršne koli 
informacije, lahko pokliče zimsko službo na številko 
031 790  089. Dosegljivi smo 24 ur.

Zimska služba med delom.
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Vabljeni k vpisu v Vrtec 
Trbovlje
  Čeprav smo še skoraj na začetku novega leta, pa v Vrtcu 
Trbovlje razmišljamo že o novem šolskem letu. Zato bi radi 
spomnili starše, ki si želijo vključiti otroka v vrtec, in tudi tiste, ki 
se nikakor ne morejo odločiti, kdaj bi to storili, da se bliža čas 
vpisa. Od ponedeljka, 20. 2., do petka, 3. 3. 2017, bo v prostorih 
uprave Vrtca Trbovlje, Rudarska cesta 10 a, potekal vpis otrok za 
šolsko leto 2017/2018. Starše vabimo, da spoznajo enote v času 
odprtih vrat od 20. 2. do 24. 2. Morda bo odločitev za vpis v 
želeno enoto tako lažja. Predšolski otroci, ki niso vključeni v 
vrtec, so vabljeni, da se nam pridružijo med 9. in 11. uro v eni 
izmed naših enot. V enotah Pikapolonica, Ciciban, Barbara, 
Mojca in v oddelku na Podružnični šoli Alojza Hohkrauta vas 
bodo pričakale strokovne delavke, ki bodo poskrbele, da bo otrok 
vključen v primeren oddelek. Odrasli in otroci naj imajo s seboj 
copate.
  Že nekaj let opažamo povečano zanimanje staršev za 
vključitev otrok, tako da vsako leto o sprejemu otrok odloča 
komisija, ki točkuje posamezne vloge. Vsako leto pa jih ostane 
tudi nekaj, ki jih v šolskem letu ne moremo vključiti v oddelke. V 
primeru, da sta zaposlena oba starša, z vpisom v času rednega 
vpisa otroku zagotovita mesto v vrtcu. 
  Dragi starši, veseli bomo vašega obiska, radi vam bomo 
prisluhnili in svetovali, zatorej dobrodošli v Vrtcu Trbovlje.

Gordana Vranešič, ravnateljica

V Vrtcu Trbovlje bodo veseli vašega obiska.

Godba za učence OŠ Tončke 
Čeč
  V torek, 6. 12. 2016, so imeli učenci od petega do devetega 
razreda lep kulturni dogodek. Delavska godba Trbovlje nam je 
pripravila voden enourni koncert.  Ker učenci slabo poznajo našo 
godbo, ki je ena starejših glasbenih skupin v Sloveniji, smo se na 
šoli odločili za organizacijo koncerta. Bil je v popoldanskem času, 
zato smo povabili tudi starše, babice, dedke in upokojene učitelje 
naše šole. Na prireditvi smo vsi zelo uživali. Izbor glasbe je bil 
odlično izbran in odigran. Veseli smo, da so si glasbeniki in 
dirigent Jože Kotar kljub številnim obveznostim vzeli čas za 
otroke (naše učence) in jim tako približali tradicionalno glasbeno 
izročilo naše doline.

Zinka Bregar

Godbeniki so popestrili šolski dan.

Prireditev Prijateljstva preko 
meja 
  OŠ Ivana Cankarja je od avgusta do decembra 2016 
sodelovala v mednarodnem projektu, ki ga je financiral Zavod RS 
za šolstvo, sofinancirala pa so ga lokalna podjetja. Na začetku 
decembra so nas obiskali učenci in učiteljice OŠ Sv. Sava v 
Požarevcu. Med petdnevnim obiskom smo jim razkazali 
Trbovlje; obiskali so Zasavski muzej Trbovlje, kjer so si ogledali 
rudarski stanovanji na Njivi ter stalno muzejsko zbirko. V sobotni 
delavnici na šoli so slovenski in srbski učenci izdelovali nakit iz 
lesa in se urili v srbskih narodnih plesih. Višek večera je bil šolski 
ples. Na občini je goste sprejela direktorica občinske uprave in 
prenesla pozdrave županje, ki takšne projekte podpira. Dobili so 
simbolna darila, ki jih bodo spominjala na obisk v Trbovljah.
  Projekt smo končali v ponedeljek, 5. 12. 2016, s tradicionalno 
decembrsko prireditvijo: tokrat z naslovom Prijateljstva preko 
meja. Nastopali so tako učenci naše šole kot tudi učenci šole 
partnerice. Največji aplavz so požele točke, v katerih so skupaj 
nastopali srbski in slovenski otroci: zaplesali so leskovačko kolo 
ter peli slovenske in srbske ljudske pesmi. Pred prireditvijo in po 
njej smo na dobrodelnem šolskem sejmu ponudili izdelke, ki so 
nastali v okviru projekta: vazice, darilne škatle, peresnice, 
drobižnice, okvirje za slike, pisala, koledarje … Seveda niso 
manjkali niti tradicionalni Cankarjevi piškoti, ki jih pečemo vsako 
leto. Izkupiček od prostovoljnih prispevkov smo namenili v 
šolski sklad.
  Učenci in učitelji se skozi takšno izkušnjo veliko naučimo. 
Nekateri pridobimo na samozavesti, nekateri se učimo novega 
jezika, nekateri se učimo prilagajati ter sprejemati drugo kulturo 
in način življenja. Vsem bo druženje ostalo v lepem spominu.

Blanka Gombač, koordinatorica projekta

Na odru je bilo veselo in zabavno, saj so otroci peli, 
plesali ter recitirali.
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First Lego League v Osnovni 
šoli Trbovlje
  Osnovna šola Trbovlje je v soboto, 7. januarja, gostila 
udeležence 3. regijskega tekmovanja First Lego League (v 
nadaljevanju FLL), ki se ga je udeležilo okoli 200 učencev iz 19. 
osnovnih šol. Zastopala nas je ekipa Black Demons v sestavi Nik 
Jager, Nika Todorović, Aleks Bec, Žiga Košir in Rok Kralj. Od 
jutra do večera smo v soboto v novi telovadnici ter v šestih 
učilnicah OŠ Trbovlje lahko uživali v opazovanju otrok in 
njihovih predstavitvah projektov, raziskovanju ter v iskanju novih 
rešitev. Za prav vsemi ekipami je ogromno osredinjenega dela, 
veliko novih znanj, precej ur skupinskega načrtovanja, 
usklajevanja, smeha, žalosti, pričakovanj ter razočaranj, zabave in 
stresa, robotov in programiranja. Med vsemi ekipami je največ 
točk na vseh štirih ravneh (vrednote, projekt, tehnični intervju in 
robotska igra) zbrala celjska ekipa Black&White iz I. Osnovne 
šole Celje. Najboljše ekipe iz treh regijskih tekmovanj se bodo 
naslednji mesec pomerile v OŠ Dobrova, državni prvaki pa se 
uvrstijo na svetovno prvenstvo v ZDA.
  Ekipi Black Demons OŠ Trbovlje se ob sicer zanimivi 
predstavitvi ni uspelo uvrstiti na državno tekmovanje, a imamo že 
naslednike, ki so spremljali dogajanje na šoli in se učili od 
nastopajočih.
  Program FLL deluje tu in na vseh področjih, v vseh službah, 
na vseh ravneh, po vsem svetu. Vrednote so univerzalne, otroci se 
učijo delovati v skupini, deliti izkušnje, znanja, kar je dobra 
popotnica za življenje v 21. stoletju, ko mora posameznik dnevno 
sodelovati z drugimi ljudmi, se naučiti uresničevanja lastnih 
zamisli, ob težavah znova poiskati motivacijo, vse pa je časovno 
omejeno. 
  Znan je že naslov tekmovanja za sezono 2017–2018, to je 
Živa voda. Iskali bomo informacije o virih, lokaciji, skladiščenju, 
shranjevanju in o gibanju vode. 
  Mednarodni program FLL, v katerega je po svetu vključenih 
okoli 270.000 šolarjev, temelji na projektnem delu, robotiki in na 
spodbujanju vrednot. V Sloveniji je program prisoten od leta 
2012, uradni partner in organizator programa pa je Zavod Super 
Glavce.

mag. Gregor Guna, mentor trboveljske skupine

Mednarodni program FLL, v katerega je po svetu 
vključenih okoli 270.000 šolarjev, temelji na 
projektnem delu, robotiki in na spodbujanju vrednot.

Pestro decembrsko 
dogajanje na GESŠ
  Zadnji mesec v letu 2016 je Gimnaziji in ekonomski srednji 
šoli Trbovlje prinesel veliko zadovoljstva, nasmehov, sreče, 
drobnih pozornosti. Ker zelo radi delujemo v lokalnem okolju, 
povezujemo in pomagamo, smo tako nadaljevali že s 
tradicionalnim Miklavževim sejmom. Izkazali smo se vsi in zbrali 
dobrih 3.800 evrov. Od tega smo 500 evrov nakazali na poseben 
račun za našega nekdanjega dijaka Žigo Feleta, ki je zbolel za 
težko boleznijo, večino zbranega denarja pa smo namenili v šolski 
sklad.  
  Prav tako smo nadaljevali v duhu ustvarjalnosti in inovativnih 
pristopov. V mestnem parku je potekala prireditev Lepa beseda 
(v) lepo mesto najde, ki je navdušila z maratonom branja – od 
najmlajših do najstarejših. Tretjina učiteljskega zbora pa je barve 
šole zastopala na drugačnem maratonu – Jamatlonu. Skupinski 
duh je ekipo profesorjev povezal in jih utrdil pri različnih izzivih.
  Inovativne pristope še vedno preizkušamo tudi pri pouku. 
Tako smo imeli že drugi Matematično-jezikovni maraton, kjer so 
se dijaki od 7.40 do 16.00 spopadali z različnimi nalogami na 
malce drugačen način in si z vztrajnostjo ter s pridnostjo prislužili 
podaljšane božično-novoletne počitnice. 
  Šolska dijaška skupnost je prav tako že tradicionalno 
pripravila obdarovanje otrok iz socialno šibkih družin iz Zasavja. 
Pod vodstvom mentorice dijaki pripravijo simbolna darila, 
poskrbijo pa še za krajši kulturni program, prihod Božička, 
palčkov. Vedno se prireditev konča z veliko smeha, petja, plesa in, 
kar je najpomembnejše, z občutkom, da si lahko pomagal. S tem 
prijetnim čustvom pa so se soočili tudi dijaki 2. letnika športnega 
oddelka. Obvezne izbirne vsebine so končali na malce drugačen 
način. Za Begunski center Logatec so zbirali igrače, obleke, 
obutev, otroško opremo, odeje in jih na zadnji šolski dan v 
koledarskem letu tudi dostavili. Mentorici sta dijake pohvalili, 
prav tako pa so bili nad tako humanim dejanjem prijetno 
presenečeni tudi v samem centru.
  Leto smo sklenili slovesno, s proslavo ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti, in veselo – s krajšim zabavnim 
programom za dijake in profesorje. Z dobrimi dejanji, s prijetnimi 
dogodki pa nadaljujemo tudi v novem letu 2017. Del teh ste tudi 
Vi, drage bralke in dragi bralci časopisa Sr(e)čno. Hvala, da imate 
za nas vedno posluh in razumevanje.

GobecNews

Tudi obdarovanje je bilo del decembra na 
gimnaziji.
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Prva šola v Sloveniji s 
tovrstnimi kvalifikacijami
  Za dodatno popestritev v decembru so na naši šoli poskrbeli 
predvsem dijaki računalništva. Že na začetku meseca so pri nas 
potekale kvalifikacije za državno tekmovanje v eŠportnih igrah, 
in sicer v igrah Minecraft ter FIFA. Naša šola je bila prva šola v 
Sloveniji, ki je izvedla tovrstne kvalifikacije in je skupaj s 
podjetjem Vsepovsod tudi idejna avtorica tega tekmovanja. V 
prihodnjih tednih in mesecih bodo tekmovanja imele tudi druge 
računalniške šole. Dijaki skupine ComLab, ki deluje na šoli (Miha 
Gošte, Gašper Habjan, Luka Bolte, Domen Smrkolj, Rok Šerak), 
so pripravili celostno grafično podobo za novonastalo državno 
tekmovanje v eŠportnih igrah. Poleg tega so izdelali tudi uradno 
spletno stran: http://esport-huawei.vsepovsod.si/.
  Skupina ComLab (Miha Krajnc, Matej Zečiri, Žan Koren 
Kern, Matic Frol in Tijan Langus) je razvila aplikacijo Lov za 
zlatim bitom. Aplikacija temelji na razširjeni resničnosti. Celotna 
aplikacija, spletna stran in 3 D-modeli so avtorska dela članov 
skupine, ki je delovala pod mentorstvom dr. Uroša Ocepka. 
Aplikacija je bila namenjena aktivnosti reševanja ugank, ki so 
povezane s tehniko, z računalništvom in s splošno razgledanostjo. 
Aktivnost je bila atrakcija na šoli in je pritegnila lepo število 
dijakov. Da pa so naši dijaki tudi glasbeniki, so dokazali, ko so pod 
mentorstvom Mihe Simončiča pripravili božično-novoletni 
koncert. 

Dijakom ne gre le tehnika, temveč tudi glasba.

  V januarju je potekalo drugo usposabljanje za mentorje, ki pri 
delodajalcih usposabljajo oziroma izobražujejo dijake in 
študente, kjer si pridobijo kompetence za delo z mladimi v 
delovnem procesu. Še ves februar bomo izvajali brezplačni tečaj 
nemščine za zaposlene v okviru Centra za pridobivanje 
kompetenc Zasavje. V januarju smo izvedli podoben tečaj 
angleščine, začeli pa so se tudi tehniški dnevi za osnovnošolce.

Katja Podbregar, STPŠ 

Nacionalno odprtje Tedna 
vseživljenjskega učenja ter 
podelitev priznanj za 
promocijo učenja in znanja 
odraslih bosta potekala letos 
v Trbovljah
  Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša 
promocijska manifestacija na področju izobraževanja in učenja v 
Sloveniji. Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije in ga 
prireja v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in 

posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. S TVU 
skupaj prispevamo k udejanjanju slogana »Slovenija, učeča se dežela« 
ter pomagamo pri uresničevanju nacionalnih in evropskih 
strategij na področju izobraževanja. Poslanstvo TVU je 
promovirati pomen, vlogo ter možnosti učenja in izobraževanja v 
vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih človek prevzema 
– kot posameznik, član družine, delovnega kolektiva in drugih 
skupnosti.
  Prireditev se bo odvijala 12. maja letos  v gledališki dvorani  
Delavskega doma Trbovlje,  organizator in pobudnik tega 
dogodka pa je Zasavska ljudska univerza.  S tem dnem se bodo 
uradno začele vsakoletne brezplačne prireditve za občane v 
okviru Tedna vseživljenjskega učenja. V njegovo izvedbo se tudi 
v Zasavju vsako leto vključuje več organizacij, zavodov, društev 
in posameznikov. Koledar prireditev bo javno objavljen.

Polona Trebušak, ZLU 
Sprevod pustnih mask 

Nedelja,  
 26. februar, 
 ob 15. uri 

 
 od mestnega parka

 do Ulice 1. junija
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Prenovljeni Mladinski oddelek 
Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje 
  Mladinski oddelek Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje na 
Ulici 1. junija je v minulem novembru doživel pravljično prenovo. 
Oddelek smo za člane knjižnice in obiskovalce zaprli od 17. do 21. 
novembra in v tem času pričarali okolje, ki otroke, njihove starše, 
skrbnike in spremljevalce vabi k obisku ter spodbuja njihovo 
naklonjenost do branja in knjig. Prebelili smo stene v pravljični 
sobi Tončka Knjigoljuba, po tleh razgrnili mehko in pisano 
preprogo ter osvežili podobo našega črvička Tončka, ki je dobil 
še črvičkasto spremljevalko Tončko. Prenovili smo tudi prostor s 
slikanicami – prebarvali smo lesene opaže, zamenjali talne 
obloge, premaknili zabojčke s knjigami, postavili drugo mizo in 
na novo oblazinili ter oblekli stole. Prenovljen oddelek je zelo 
mikaven za naše člane in obiskovalce, všeč pa je tudi knjižnemu 
škratu Bukmandeljcu, ki na pisanih stolih zganja vragolije, k 
počitku pa lega na mehko preprogo v družbi Tončka in Tončke 
Knjigoljub. 
  Ob tej priložnosti še zahvala vsem, ki so pomagali pri pripravi 

Zdaj bo v knjižnici še prijetnejše.

na prenovitvena dela in seveda izvajalcem – pohvale in 
zadovoljstvo naših obiskovalcev govorijo sami zase.

Katra Hribar Frol

Mladi glasbeniki GŠ Trbovlje se 
pripravljajo na regijska, državna in 
mednarodna tekmovanja ter na revije
  Po odmevnem božično-novoletnem koncertu filmske glasbe, 
ki je trikrat napolnil dvorano Delavskega doma Trbovlje in 
navdušil občinstvo, smo prešli v novo leto 2017 in drugo 
polovico šolskega leta. Glasbena šola Trbovlje v tem obdobju 
skoncentrirano pripravlja svoje učence in skupine na različna 
tekmovanja in revije, ki bodo od januarja do maja 2017. 
  Skupaj s svojimi mentorji, Tanjo Božiček Simnovčič, Barbaro 
Černe – orffova skupina, Emirjem Ibrakićem in Matijo 
Dolencem – kitarski orkester, so se prvi vikend v januarju 
odpravili na priprave v COŠD Peca, saj se bodo orffovke 
predstavile že 20. 1. 2017 na 2. državnem srečanju orffovih 
skupin v Mariboru, kitaristi pa 22. 4. 2017 kot novinci na 8. reviji 
kitarskih orkestrov v Žalcu. Malo pred njimi, 8. 4. 2017, se bodo 
na že 9. srečanju harmonikarskih orkestrov Slovenije na Jesenicah 
predstavili tudi prekaljeni člani harmonikarskega orkestra pod 
vodstvom Alojza Stradarja. Vse revije so državnega značaja in jih 
podpira Zveza slovenskih glasbenih šol. 
  Kmalu se bodo začela tudi individualna tekmovanja, in sicer 
se bodo 28. 1. 2017 v hudi konkurenci za lesketajoča priznanja 
borili Matija Omahen, David Kuharič na diatonični harmoniki in 
Tilen Pangeršič s klavirsko harmoniko na 11. mednarodnem 
tekmovanju za nagrado Avsenik 2017 v Begunjah.
  Obeta pa se nam tudi napeto februarsko 20. regijsko in 

marčevsko državno tekmovanje mladih slovenskih glasbenikov, 
46. TEMSIG, kjer se bosta s kitarskim duom predstavila Klara 
Lesar in Blaž Gašparič ter na eufoniju oziroma baritonu mladi 
Simon Špajzer, ki se bo na začetku marca udeležil tudi 14. 
mednarodnega tekmovanja Davorin Jenko v Beogradu. Kitarski 
duo se bo udeležil še mednarodnega tekmovanja Dnevi kitare 
Krško 2017 na začetku aprila. Tega naj bi se udeležili tudi naš 
najboljši kitarist, večkrat zlati veteran kitarskih tekmovanj, Maks 
Zakrajšek, ki bo skušal biti čim boljši še na 9. mednarodnem 
glasbenem tekmovanju SVIREL in na 14. mednarodnem 
natečaju klasičnih kitaristov »Enrico Mercatali« v italjanski Gorici 
sredi maja.
  Pesti bomo stiskali tudi za violiniste. Simona Češarek se bo 
med 15. in 19. februarjem predstavila na 23. mednarodnem 
tekmovanju Mladi virtuozi – Etide i skale v Zagrebu, nato pa še na 
9. mednarodnem glasbenem tekmovanju SVIREL na Krasu 
konec marca. Takrat se bo prvič na tekmovalnih odrih predstavila 
tudi mlada Lana Bravec. Poleg violinistk pa se bo na tem 
tekmovanju pokazal tudi violončelist Jaka Ivan Bebar.
  Tudi učenke sodobnega plesa se že aktivno pripravljajo na 
regijski predizbor, ki bo 4. in 5. februarja v Celju, ter na 25. 
državno tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev Opus 1, ki bo v 
Ljubljani. Nastopile bodo: plesni duo Maša Neja Golob ter Tea 
Pervulović, solistično pa Ajda Nina Škvarča in Katja Pintar.
  Glasbeni šoli Trbovlje in njenim uspešnim učencem ter 
njihovim mentorjem želim uspešne nastope, veliko uspehov in 
užitkov ob muziciranju.

Katja Mikula

Poslovilni koncert vokalne skupine 
Uosm in Zasavskega godalnega 
orkestra Poco meno mosso
  V soboto, 7. januarja 2017, se je ob 19. uri v gledališki dvorani 
Delavskega doma Trbovlje odvijal poslovilni koncert vokalne 
skupine Uosm in zasavskega godalnega orkestra Poco meno 
mosso. V dobri dve uri trajajočem programu so se pevci in godalci 
predstavili s pestrim in raznolikim programom. Člani Uosm so za 
prvi del pripravili vrsto novih skladb, večinoma ljudskih. Krstno 
so izvedli noviteto slovenske skladateljice Katarine Pustinek 
Rakar, ki ji je prisostvovala tudi avtorica. Godalni orkester se je 
predstavil z devetimi skladbami, ki so najbolj zaznamovale 
njihovo ustvarjanje – od klasičnih do popularnih. Katja Mikula, 

umetniška vodja zasedbe, se je od članic čustveno poslovila po 
13-letnem ustvarjanju. Dekleta sicer obljubljajo, da bodo 
priložnostno še zaigrala skladbo ali dve.
  Drugače pa je pri vokalni skupini, ki se je po kratkem odmoru 
predstavila še z drugim delom repertoarja – po štirih letih in pol 
ponovnih sodelovanj ne načrtujejo. Sicer so v drugem delu 
večera, ki ga je vodil njihov nekdanji član Luka Jazbinšek, zapeli 
izbor tistih skladb, ki so v zadnjih letih najbolj zaznamovale 
njihovo ustvarjanje. V programu sta se predstavila še Kim Žekar 
in Žan Rojko, oba nekdanja pevca skupine. S poslovilnim 
koncertom Poco meno mosso in Uosm je svoje delovanje 
končalo Pevsko-godalno društvo Trbovlje, v okviru katerega sta 
delovala poleg Komornega zbora Trbovlje. Dogodek se je končal 
s stoječimi ovacijami občinstva.

Aljaž Bastič
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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

Pada sneg

Pada spet sneg
na zemljo,

ki prekril gozdove bo,
poljane širne

in gorice.

Pred njim
in mrzlim vetrom,

s severa,
že zdavnaj prej,

na jug so odletele,
lepe naše,

ptice.

Želja srca

So dnevi grmenja
in bliskov noči,
ko srce si moje,

tebe želi.

Ni mi prijetno,
ko čakam na te,

da podnevi
in ponoči,

ljubila bi se.

So dnevi hrepenenja
in vzdihov noči,
ko srce si moje,

tebe želi.

Darko Blaznik Darčk

Nagrada Tončke Čeč za leto 2017
  Komisija za občinska priznanja je predlagala občinskemu 
svetu, da za leto 2017 podeli nagrado Tončke Čeč moškemu 
pevskemu zboru Društva upokojencev Trbovlje za večletno 
nadpovprečno uspešno delo in uveljavitev na kulturnem ter 
umetniškem področju v občini. Sklep o podelitvi nagrade Tončke 
Čeč za leto 2017 je občinski svet sprejel na svoji 14. redni seji 19. 
decembra 2016.
  Moški pevski zbor je bil ustanovljen v maju 1964. Ustanovilo 
ga je Društvo upokojencev Trbovlje na pobudo pevcev, ki so 
odhajali v pokoj in so peli pri drugih zborih v Trbovljah. Na 
začetku je zbor štel le 17 pevcev. Približno tri leta pozneje, na 
svojem prvem celovečernem koncertu, je imel zbor že 28 pevcev. 
Od ustanovitve do prvega koncerta je imel zbor le krajše nastope, 
predvsem v Trbovljah. V svojem delovanju je doživel vzpone in 
padce, predvsem zaradi zborovodij. Ko je prvi zborovodja Anton 
Uršič zbolel, sta zbor prevzela Ivan Zelenšek in Albin Bačnik, 
pozneje jima je pomagala Alenka Čibej. Kmalu je zbor prevzel 
Stane Ponikvar in ga vodil skoraj do svoje smrti leta 1981. Nato je 
za kratek čas zbor prevzel Branko Vrtek. Od jeseni 1982 do 
spomladi 1996 je zbor vodil Albert Ivančič. Jeseni istega leta je 
zbor prevzel Melhijor Hercog, ki ga uspešno vodi še danes. Zbor 
je sodeloval pri občinskih revijah v Trbovljah, na področnih 
revijah  zborov upokojencev od Polzele, Velenja, Maribora, 
Senovega, Žalca, do nastopov pevskih zborov v okviru ZDUS-a 
v Trbovljah, Celju, na Rogli, v Mariboru, Komendi, v CD v 
Ljubljani (izbran 3 krat), na Vačah – GEOSS, ob dnevu 
upokojencev Jugoslavije v Slavonskem Brodu in Zagrebu. 
Prirejal je koncerte, sodeluje pri raznih proslavah (ZZB za 
vrednote NOB) in vedno tudi v tednu trboveljskih upokojencev. 
Zbor ima v programu slovenske narodne, umetne, delavske in 
partizanske pesmi domačih in tudi nekaterih tujih avtorjev. V 
svojem dvainpetdesetletnem delovanju je zbral okoli 380 
nastopov v sodelovanju z drugimi zbori ali samostojno. Za svoje 
delo je prejel številne pohvale in priznanja: zlati znak ZDUS-a, 
javno pohvalo ZKD Slovenije, jubilejno priznanje JSKD, srebrni 
znak ZZB za vrednote NOB, priznanje mesta Celje, plaketo 
Tončke Čeč, plaketo ZKD Trbovlje in različna priznanja društev 
za sodelovanje od Primorske do Štajerske. Je tudi drugi najstarejši 
še delujoči pevski zbor v Trbovljah. Radi se odzovejo na vabila 
domov za starejše, tudi izven občinskih meja, kjer so vedno toplo 
sprejeti. Ohranjajo slovensko narodno, delavsko pesem in pesem 
naše polpretekle zgodovine.  

Članice komisije, ki odločajo o prejemniku nagrade, 
so: Leana Tomič, Marjana Eberlinc, Maja Krajnik, 
Marija Majcen, Andreja Okorn, Sonja Klančišar, Mira 
Rozman.

Poslovne površine 

v Občini Trbovlje, 

vse na enem 

mestu.
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SOS-šola – poglobljeno o matematiki
  Sos-šola.si je projekt podjetja Aereform, d. o. o., s katerim 
želijo pomagati staršem in otrokom s težavami pri matematiki v 
prvih treh razredih osnovne šole. 
  Gre za spletni portal (www.sos-sola.si), ki obsega dve enoti. V 
prvi enoti, ki je brezplačna, so Listi za šolarje in Povratne 
informacije. S pomočjo le-teh starši prepoznajo točno tisti del 
snovi, ki otroku povzroča težave. Druga enota pa so Strani za 
starše, ki so dostopne za simbolični znesek. Na teh straneh starši 
najdejo nasvete, postopke in ozadja, s pomočjo katerih lahko 
pomagajo otroku pri odpravljanju težav.
  Ožja ekipa, ki jo sestavljajo Alenka Knez, Sašo Knez in 
Katarina Bebar, je v projekt vgradila poglobljen študij domače in 
tuje literature v zvezi z matematiko, pa tudi izkušnje in nasvete 
mnogih dobrih učiteljev iz prvih treh razredov. Na pobudo 
Občine Trbovlje bomo naše delo že v  januarju predstavili vsem 
učiteljem v trboveljski občini. Namen tega projekta je pravočasno 
prepoznavanje težav in iskanje rešitev, ki bodo pripomogle k 

boljšemu usvajanju matematičnih znanj otrok v prvem vzgojno-
izobraževalnem obdobju.
  Sos-šola deluje v prostorih Katapulta v Gabrskem, ima 
ogromno matematične literature iz različnih zgodovinskih 
obdobij in različnih koncev sveta ter matematične didaktične 
pripomočke. Staršem in otrokom so brezplačno na voljo vsak 
TOREK od 18. do 20. ure. 
  Podjetje Aereforom pa je med drugim izdelalo tudi prvi 
spletni portal v treh jezikih (slovenski, angleški, estonski) za  
učenje  o kompozitih, ki je rezultat partnerstva v projektu 
Erasmus+,  znotraj katerega je nastal povsem nov neformalni 
program usposabljanja za odrasle Izdelovalec kompozitnih 
izdelkov. Podjetje je za ta program oddalo tudi pobudo na Center 
za poklicno izobraževanje za pripravo nove nacionalne poklicne 
kvalifikacije (NPK). Brezplačno šolanje za drugo skupino 
brezposelnih se je začelo v januarju pod okriljem Zasavske 
ljudske univerze. Spletni portal najdete na www.compohub.eu.

Polona Trebušak

Občina podpira dobre podjetniške 
zgodbe
  Na podlagi objavljenega Javnega razpisa za dodelitev 
spodbud za pospeševanje razvoja  podjetništva in gospodarstva v 
občini Trbovlje v letu 2016 smo od skupnih razpoložljivih 
sredstev (150.000 evrov) razdelili 95.570,63 evrov.
  V okviru ukrepa Spodbujanje začetnih investicij in investicij v 
razširjanje dejavnosti in razvoj smo od razpoložljivih 60.000 
evrov razdelili 41.454 evrov oziroma 69 %. Sredstva je prejelo 22 
prijaviteljev. V okviru ukrepa Spodbujanje odpiranja novih 
delovnih mest in samozaposlovanja smo od razpoložljivih 30.000 
evrov razdelili 16.000 evrov oziroma 53 %. Sredstva so prejeli 4 

prijavitelji.
  V okviru ukrepa Sofinanciranje delovanja mladih podjetij 
smo od razpoložljivih 40.000 evrov razdelili 24.829 evrov. 
Sredstva je prejelo 14 prijaviteljev. V okviru ukrepa 
Sofinanciranje izvajanja podjetniških krožkov za osnovnošolce in 
srednješolce smo od razpoložljivih 10.000 evrov razdelili 8.880 
evrov. Sredstva so prejeli 3 prijavitelji. V okviru ukrepa 
Spodbujanje projektov inovacij smo od razpoložljivih 10.000 
evrov razdelili 4.407,63 evrov. Sredstva so prejeli 3 prijavitelji. 
  Možnost za vlaganje zahtevkov so imeli prijavitelji na podlagi 
podpisanih pogodb do vključno 15. novembra 2016. Po prejemu 
zahtevkov so bili le-ti pregledani, na podlagi predloženih vsebin 
pa so bila izvedena ustrezna nakazila.
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Novoletni pohod na Kum – 
pohodniki so bili nagrajeni s 
prekrasnimi razgledi
  Planinci – Kumovci, ki že 35 let pripravljamo novoletni 
pohod na Kum, se še prav dobro spominjamo tistih pravih 
zimskih pohodov, ko se je zima na Kumljanskem pokazala v vsej 
svoji pravljičnosti. Če je sneg zapadel prav na predvečer, smo 
planinci pohodnikom prek noči naredili gazi na poteh. 
Kolikokrat je na temenu gore pihalo, da so se oči solzile in je 
zapiralo sapo. Leta 1985 smo v prečudovitem sončnem vremenu 
namerili –18 °C, pa se nihče od nas ne spominja, da bi bilo v 
medijih slišati kakšna posebna vremenska opozorila. Januar je 
zimski mesec, Kum je visok 1220 m in vsakemu planincu in 
pohodniku je razumljivo, da so v tem času razmere na Kumu in na 
poteh do vrha zimske. Temu primerno se je treba obleči in obuti 
in se seveda tudi kondicijsko pripraviti. In ne glede na to, ali je bilo 
suho ali deževno, oblačno ali sončno, je bilo zatišje ali pa je brilo, 
na Kum so vedno prišli številni pohodniki in zadnjih nekaj let 
smo vedno našteli okoli 1000 udeležencev. 
  Tokrat pa nas je malce presenetilo, saj se je na Kum podalo le 
kakih 600 pohodnikov. So skromni udeležbi botrovale vremenske 
napovedi o hudem mrazu ali mogoče druge sorodne prireditve ali 
pa je pohod zaradi zamika izgubil praznični čar? Natančnega 
odgovora ne vemo. Zagotovo pa vemo, da so bili vsi pohodniki, ki 
so se tega dne povzpeli na sončni Kum, bogato nagrajeni z 
razgledi do neskončnosti, v koči pa smo preživeli v planinskem 
druženju nekaj prijetnih uric. Naslednji novoletni pohod bomo 
organizirali na ponovno praznični 2. januar in verjamemo, da bo 
takrat udeležba spet takšna, kot je bila pred leti.
  Novoletni pohod je v našem društvu prva akcija, vse leto pa 
organiziramo vrsto planinskih izletov. Našim članom 
pripravljamo lažje in zahtevnejše ture v domače in tuje gore, nekaj 
tudi večdnevnih. Prvega februarja gostimo v Knjižnici Toneta 
Seliškarja Pio Peršič s potopisnim predavanjem »S kolesom 
NaTuro«, ki nam bo predstavila slovensko turno kolesarsko pot. 
V spomladanskem času pa pripravljamo tudi dva naravovarstvena 
izleta, prvega na področju Kuma z ogledom mokrišča v 

P O Z I V
  V tem letu se izteka mandat zdajšnjega vodstva 
Planinskega društva Kum Trbovlje, zato pozivam vse 
planince, ki jih veseli delo v društvu in ki s svojim 
znanjem, sposobnostmi in z idejami lahko 
prispevajo k razvoju planinstva, da se nam pridružijo. 
Z veseljem jim bomo zaupali delo v upravnem 
odboru društva, še posebej dobrodošla pa bo 
kandidatura za predsednika oz. predsednico 
društva.
  Volilni zbor članov PD Kum Trbovlje bo 17. marca 
2017.

Marjeta Bricl, predsednica

Čimernem, drugega pa v Škocjanski zatok. O vseh prireditvah in 
aktivnostih vas bomo sproti obveščali na naši spletni strani 
www.pd-kum.si in v naših oglasih omaricah v mestu.
  Vse planince vabimo k plačilu članarine za leto 2017. Uradne 
ure našega društva so vsak četrtek od 18. do 20. ure na sedežu 
društva, Ulica 1. junija 2.

Marjeta Bricl

Na mladinskem evropskem 
prvenstvu v karateju bo 
nastopilo kar sedem 
Trboveljčanov
  Med 17. in 19. februarjem bo v Sofiji v Bolgariji 44. evropsko 
prvenstvo za kadete, mladince in mlajše člane. Mesto v 
reprezentanci si je s svojimi dobrimi nastopi zagotovilo sedem 
članov Karate kluba Trbovlje: Urša Haberl v športnih borbah 
mladink do 53 kilogramov, Barbara Haberl v športnih borbah 
mlajših članic do 55 kilogramov, Domen Zidar v športnih borbah 
kadetov do 57 kilogramov, Luka Ferlin v športnih borbah 
mladincev do 76 kilogramov, Ajdin Mujkanović v športnih 
borbah mladincev nad 76 kilogramov, Blaž Hribovšek v športnih 
borbah mlajših članov do 60 kilogramov in Stefan Joksimović v 
športnih borbah mlajših članov do 84 kilogramov. Kot 
reprezentančni trener bo v Bolgarijo odpotoval tudi glavni trener 
v klubu Miha Kovačič. Z uvrstitvijo kar sedmih članov kluba v 
reprezentanco pa Trboveljčani ponovno pišejo klubsko 
zgodovino, saj še nobenemu klubu v samostojni Sloveniji ni 
uspelo, da bi se v reprezentanco za nastop na evropskem ali 
svetovnem prvenstvu uvrstilo toliko članov enega kluba.

Trboveljčani, ki bodo zastopali slovenijo na 
mladinskem evropskem prvenstvu v Bolgariji.

  Rezultati v zadnjem obdobju in kakovostni vsakodnevni 
treningi vlivajo optimizem pred srečanjem najboljših mladih 
karateistov stare celine. V klubu verjamejo, da bo vseh sedem 
tekmovalcev uspešno zastopalo barve slovenske reprezentance 
in s tem posledično tudi Karate klub Trbovlje.

Jernej Simerl 
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13. Brečkov memorial
  V dveh dneh se je v dvorani Polaj predstavilo prek 30 ekip iz 
Slovenije in BIH na že tradicionalnem Brečkovem memorialu, ki 
ga vsako leto priredimo v spomin na odličnega nogometaša 
trboveljskega Rudarja Mojmirja Brečka Mojča. Odigrano je bilo 
prek 80 kakovostnih nogometnih tekem, ki so dale zmagovalce v 
kategorijah U-10 in U-13.
  Nogometaši domačega Rudarja so pokazali zavidljivo znanje 
nogometnih veščin in se v obeh selekcijah enakovredno kosali z 
ekipami znanih nogometnih šol.
  Selekcija U-10 (letniki 2007) je kot prva ekipa na memorialu 
uspela pokal za zmagovalca dvigniti že drugič, saj so prvič 
zmagali pred dvema letoma v kategoriji U-8.
  Selekcija U-13 (letniki 2004) je nesrečno izpadla v četrtfinalu s 
poznejšimi zmagovalci turnirja.
  Hvala vsem sponzorjem, donatorjem in predvsem staršem, ki 
so pripomogli, da je turnir potekal gladko in brez zapletov.

Končni vrstni red
U-10:
1. NK RUDAR TRBOVLJE
2. NK Rogaška
3. NK Domžale
4. NK Črni graben
  Ekipi NK Rudar zeleni in NK Rudar rumeni sta se odlično 
borili, vendar se nista uspeli uvrstiti na tekme za medalje.

U-13:
1. NK Domžale
2. ŠF Rudanka
3. NK Medvode
4. NK Zagorje
  Domači ekipi sta se poslovili v četrtfinalu proti poznejšima 
finalistoma.

NK Rudar

Nogometni klub Rudar Trbovlje je uspešno, že 
trinajstič zapored, gostil mlade nogometaše iz vse 
Slovenije in tudi tujine.

Aktivno in delovno v 
Smučarskem društvu Trbovlje
  Smučarsko društvo Trbovlje je leto 2016 končalo izredno 
delovno, in sicer z organizacijo božično-novoletnega 
smučarskega tečaja za otroke in odrasle. Petdnevni tečaj je bil na 
Rogli. Udeležilo se ga je 42 otrok in 19 odraslih, ki so nadgrajevali 
svoje smučarsko znanje. Med otroki je bilo 12 popolnih 
začetnikov in so bili prvič v življenju na smučeh. Prav vsi so do 
konca tečaja usvojili osnovne veščine smučarskega znanja in se 
samostojno spustili po progi.
  Naše celotedensko druženje smo končali s prireditvijo 
»Pokaži kaj znaš na smučeh« in s podelitvijo diplom vsem 
udeležencem tečaja.

  Že omenjeno smučišče Medvednica je bilo v letu 2016 
deležno investicij v vlečnico, kjer smo opravili tehnično obnovo, 
zamenjali kritične vitalne dele in elemente ter izdelali varnostno 
analizo naprave s poročilom. V drugi polovici leta smo v Avstriji 
nabavili teptalni stroj Pisten Bully 330, kar nam bo v primeru 
ugodnih snežnih razmer omogočalo zagon smučišča.
  Eden izmed najzaslužnejših članov Smučarskega društva 
Trbovlje za delovanje Medvednice, za dolgoletno delovanje 
samega društva ter za uspehe, ki jih je društvo doseglo na 
področju smučarskega opismenjevanja in izobraževanja, je 
sigurno Jani Bizjak Bizi. Jani je svojo pot v društvu začel v letu 
1957 in je po 60 letih še vedno aktiven član. Tekmovalne začetke 
je nadgradil z učiteljskim in trenerskim delom, zadnja leta pa se je 
usmeril predvsem v delovanje Medvednice. Prav Jani je eden 
izmed tistih, zaradi katerih Medvednica še vedno  obratuje. 
Njegovo požrtvovalnost, trud ter pozitivno energijo je 
prepoznala tudi Smučarska zveza Slovenije in mu v okviru 
praznovanja 80-letnice ZUTS-a podelila priznanje za pomemben 
prispevek k njenemu delovanju. Svečana podelitev je potekala 14. 
decembra 2016 v Veliki dvorni Grand hotela Union v Ljubljani. 
Podelitve se je udeležila delegacija Smučarskega društva Trbovlje 
z Janijem Bizjakom Bizijem na čelu. Nagrado je prejel iz rok 
predsednika Smučarske zveze Slovenije gospoda Enza Smrekarja 
in predsednika ZUTS-a gospoda dr. Blaža Lešnika.
  Jani, čestitamo!

Andraž Hernavs

Naslednji smučarski tečaj bo organiziran med 
zimskimi počitnicami od 27. 2. 2017 do 3. 3. 2017, 
predvidoma na Rogli, v primeru ugodnih zimskih 
razmer morda na Medvednici. Vsi zainteresirani 
lahko več informacij že danes dobijo na telefonski 
številki 041 969 429 (Gorazd) ali nas za podrobnejše 
podatke sledijo na Facebook strani Smučarskega 
društva Trbovlje.
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3. Novoletni Knap trail 2017 
po zasavskem hribovju
  Sedmega januarja se je v organizaciji zavoda Taleris in ŠD 
Slovenske steze po zasavskem hribovju že tretjič odvijala 
mednarodna gorsko-tekaška prireditev. Start in cilj sta bila pri 
gostišču Brin; tekmovalne razdalje so bile tri in ena 
netekmovalna, pohodniška. Na vse tri dolžine je bilo prijavljenih 
128 tekmovalcev, tekmo pa je dokončal 101, čeprav je mraz na 
dan tekmovanja vztrajal pri minus 9 stopinj. Najkrajša razdalja je 
bila zajbruska – 20 km, sledi hajerska – 37 km in najdaljša 
forhajerska 64 – km, na kateri tekmovalec, ki opravi s progo, 
pridobi tudi 4 kvalifikacijske točke za trail okrog Mont Blanca, 
kjer je potrebno pred prijavo zbrati 9 točk. Pohodniška oziroma 
štajgerska je v dolžini 7,5 km. Sama proga poteka od gostilne Brin 
na Lizo, se vzpne čez Javor, na Planino, Vrhe, po levi strani Kislice 
do vznožja Čemšeniške planine iz smeri Vransko, čez 
Čemšeniško na Znojile, Čebine, v Planinsko vas, Gabrsko, do 
Pekarne Lipa v Svinah, na Kal, okrog Gozdnika po desni strani in 
prek njega v Pongrac, na Mrzlico in prek Podmeje ter Lize nazaj 
do gostilne Brin v Knezdolu. Krajši dve sta speljani znotraj tega 

velikega kroga. Vsi udeleženci so bili deležni okrepčevalnic v 
kočah na Sv. Planini, Čemšeniški planini, Kalu in na Mrzlici, vmes 
pa še pri domačiji Tekavc in Pekarni Lipa – pri obeh nam že 
tradicionalno nudijo prostor in pomoč. Imeli smo še premično 
postojanko v avtu z dvema prostovoljcema v najbolj mrzlem delu 
proge – Pongracu. V mrazu sta vztrajala Marjan in Adi. Vsi 
udeleženci so prijeli Knap trail majice, malico in tople napitke ter 
okrepčila na celotni progi. Zmagovalci so poleg naštetega prejeli 
pokale v obliki jamske svetilke – »ziherce« in praktične nagrade. 
  Obiskal nas je tudi Perkmandeljc, ki se je slikal s tekmovalci. 
Namen tekme je seznanjanje širše javnosti z lepotami zasavskega 
hribovja, ohranjanje zgodovine in rudarskega izročila in zdrav 
način življenja. Zazrti smo v zeleno prihodnost in širjenje 
turizma.  
  Start na 64 km je bil ob 7.00, na 37 km ob 8.00 in na 20 km ob 
10.00. Uvrstitev najboljših Zasavcev: Jan Flis iz Trbovelj, član 
Talerisa, je končal na 5. mestu na 64 km, Klemen Drolc iz 
Zagorja, tudi član Talerisa, pa je bil 4. na 37 km. 

Rezultati 
64 km
Ženske: Anja Golob 10:23:58, Katja Drobež 10:33:59, Mateja 
Florjan 11:23:34
Moški: Toni Vencelj 6:40:44, Ivi Hrastovec 6:41:00, Nino Fijačko 
7:22:49

37 km
Ženske: Mojca Koligar 4:02:49, Anita Dobrotinšek 4:53:54, Urša 
Trobec 4:56:29
Moški: Sebastjan Gergorič 4:10:59, Žiga Mraz 4:13:14, Marko 
Jamnikar 4:17:13

20 km
Ženske: Monja Drnovšek 2:26:25, Natalija Mašera 2:39:55, 
Bojana Klančar 2:56:16
Moški: Aljaž Kolar 1:50:55, Nejc Blatnik 2:03:30, Aleš Gorenc 
2:07:01

Leon Cestnik 

 

18. marec 2017
(v primeru slabega 
vremena bo akcija 

1. aprila). 

 
Mladinski center Trbovlje
Občina Trbovlje
Gasilski zavod Trbovlje
 
Vse, ki bi želeli sodelova�, prosimo, da nam na e-naslov andreja.bienelli-kalpic@trbovlje.si
javijo število udeležencev in lokacije čiščenja najpozneje do 15. februarja 2017. 
Spremljajte nas na www.trbovlje.si, kjer bomo spro� objavljali informacije v zvezi z akcijo. 
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  Tine Lenarčič zapiše o legi skalnatega strmega pobočja 
Černjava, da leži nad Mitovškim slapom, torej na območju 
krajevne skupnosti Dobovec, in je del strmega pobočja Završka 
reber, ki teče od slapa Mitovšek do prostora nekdanje graščine 
Prusnik. Černjava je strma, skalnata in mestoma porasla z 
drevjem in grmičevjem, nad njo pa stoji vas Škofja Riža. Černjava 
pomeni pečino oz. skalno pobočje. A po Lenarčičevem zapisu, v 
katerem navaja mnenje Dobovčana Janeza Kneza, naj bi bilo 
pravilno ime Kovačeva čer, po priimku Kovač, od tod pa so 
domačini pozneje izpeljali krajše in manj osebno ime Černjava. 
  Ko slišim ime Černjava, najprej pomislim na čeri in morske 
razbojnike, ker pa bi pravljico o morskih razbojnikih težko 
umestila na območje povsem nemorskih Trbovelj, mi misli 
odtavajo v drugo smer – k malim čarobnim bitjem, podobnim 
skalam, ko mirujejo oz. se skrivajo; ko oživijo, tekajo, se veselijo in 
smejijo, pa dobijo podobo malih ljudi temne polti, divjih grivastih 
las, ploskih nosov, velikih uhljev in divjih gibov. Zakaj pa ne bi bilo 
mogoče, da so na območju Trbovelj nekoč prebivali troli? In to 
prav takšne male kotaleče se skale, v mirovanju neopazne in 
človeškemu očesu nezaznavne. In da veste – res so živeli, morda 
živijo celo še danes in to ravno na območju Černjave. Sicer so 
troli, no, ena sam trolja družina na Černjavo naleteli, ko so naše 

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

Trboveljčan

Černjava

kraje prečkali na svoji poti proti oddaljenemu severu Evrope. Z 
velikim ušesi so zastrigli, ko so zaslišali ljudi omenjati skalnato 
pobočje, Černjava imenovano. Ko so si ga, radovedni kot so, odšli 
pogledat, jim je bilo seveda všeč – z vsemi svojimi skalami, s 
pečinami, kamenjem, ponujajoč pogled na divjo prvinskost 
narave, je bila Černjava prav tisto, kar so iskali in si obetali od 
oddaljenega severa. Družina trolov se je odločila, da se na 
Černjavi le spočije, a so si privoščili kar cele počitnice. Pri nas so 
domovali dolga leta, desetletja, mirovali v obliki času in vremenu 
kljubujočih skal vse do dne, ko so jih iz počitniškega razpoloženja 
predramili otroški glasovi. Ti so do troljih ušes prinesli pesmi 
princesk Elze in Anne, ki sta živeli na daljnem severu Evrope. 
Otroci so klepetali o sestrski ljubezni in naklonjenosti ter šepetali, 
da so bili prav troli tisti, ki so pripomogli k srečnemu koncu. Tedaj 
se je v naših dobovških trolih predramil zaspani spomin na 
potovanje, na mrzel, skalnat in leden konec Evrope. Tako so 
staknili ploščate nosove, sklenili oditi in se počasi odkotalili proti 
ledenim fjordom. In ko se vam naslednjič kamenje skotali izpod 
čevljev, pomislite na dobovške trole in jim zaželite varno pot.

Katra Hribar Frol

  Vir: Lenarčič, Tine (2009): Trbovlje – po dolgem in počez, 
Trbovlje, Tiskarna Tori.

  V decembrski številki revije Srčno Trbovlje sem 
pomotoma zapisala, da so današnji Delavski dom 
slovesno odprli v nedeljo, 19. novembra 1956, ob 
10. uri – odprli so ga 29. novembra. Za napako se 
opravičujem. 

Katra Hribar Frol
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NAGRADNA KRIŽANKA
Rešitve nagradne križanke napišite na dopisnico in jo s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) do 
20. 2. 2017 pošljite na naslov: Občina Trbovlje, časopis Sr(e)čno Trbovlje (nagradna križanka), 
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. 

Nagrada: 2 karti za koncert Siddharte v Športni dvorani Polaj, 14. aprila.
Nagrajenci križanke iz prejšnje številke so: Marija Ferme, Miro Tekavec, Jožica Lukšič in Erika 
Šergan. Čestitamo! 
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Televizijo ETV lahko spremljate v naslednjih kabelskih sistemih: KKS EVJ Elektroprom, Telemach, 
Elstik Hrastnik, Telekom, Kabelski sistem Kamnik. 25-članska ekipa novinarjev  in snemalcev 
redno spremlja dogajanje v Zasavju. Med drugim objavijo več kot 50 oddaj,  v katerih gostijo 
občane Trbovelj in predvajajo posnetke sej Občinskega sveta Občine Trbovlje. Prvo letošnjo 
bodo predvajali v četrtek, 23. februarja, popoldne.
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7. 2.  Osrednja slovesnost ob kulturnem prazniku

26. 4.  Osrednja slovesnost ob dnevu upora proti okupatorju

31. 5.  Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku

FEBRUAR

Sreda, 1. 2., ob 10. uri 

 Tombola, Dom upokojencev Franca Salamona, DUFS

Sreda, 1. 2., ob 17. uri

 Pravljična urica, KTS (soba Tončka Knjigoljuba), KTS

Sreda, 1. 2., ob 17. uri

 Sredine ustvarjalnice – Sožitje generacij, DPM, DPM

Sreda, 1. 2., ob 19. uri

 Potopisno predavanje Pie Peršič »S kolesom NaTuro«, KTS, PD Kum 

Trbovlje

Četrtek, 2. 2., ob 16. uri

 Kreativne urice, DPM, DPM

Petek, 3. 2., ob 18.45

 Okrogla miza (vodi Janez Evangelist Rus): Prenovitev župnije, župnijska 

dvorana (Trg Franca Fakina 31)

Sobota, 4. 2., ob 10. uri

 Glasbena delavnica za otroke, MCT, MCT

Sobota, 4. 2., ob 10.30

 Lutkovna matineja: Ovčka Puhica, kinodvorana DDT, Lutkovna skupina 

Lučka Trbovlje

Sobota, 4. 2., ob 20. uri

 Gledališka komedija Iskrena spoved, gledališka dvorana DDT, Pouhna 

luna: Mitja Kovačič, s. p. 

Ponedeljek, 6. 2., ob 9. uri

 Slovenščina za tujce, Večgeneracijski center Zasavje, ZLU, brezplačno, 

obvezne prijave na tel. 068 604 137. 

Ponedeljek, 6. 2., ob 10. uri  

 Počastitev slovenskega kulturnega praznika z učenci OŠ Tončke Čeč, 

DUFS, DUFS

Ponedeljek, 6. 2., ob 17. uri

 Tečaj slikanja s Severino, Večgeneracijski center Zasavje, 

ZLU. Brezplačno, obvezne prijave na tel. 068 604 137

Ponedeljek, 6. 2., ob 18. uri

 Odprtje razstave del učencev OŠ Ivana Cankarja: Melje, melje mlinček 

(razstava bo na ogled do 13. 2.), avla DDT, OŠ Ivana Cankarja

Torek, 7. 2.,  od 10. do 12. ure

 Tečaj ruščine, Večgeneracijski center Zasavje, ZLU, brezplačno, obvezne 

prijave na tel. 068 604 137

Torek, 7. 2., ob 19. uri 

 Pevski večer slovenskih pesmi GŠ Trbovlje in GŠ Litija Šmartno, dvorana 

GŠ Trbovlje

Torek, 7. 2., ob 19. uri

 Osrednja slovesnost ob kulturnem prazniku, gledališka dvorana DDT, 

Občina Trbovlje

Četrtek, 9. 2., od 8. do 10. ure

 Računalniške urice, Večgeneracijski center Zasavje, ZLU, brezplačno, 

obvezne prijave na tel. 068 604 137

Četrtek, 9. 2., ob 16. uri

 Kreativne urice, DPM, DPM

Petek, 10. 2., ob 10. uri 

 Sveta maša, DUFS, DUFS

Petek, 10. 2., ob 21. uri

 Koncert SNFU, Dom svobode, MCT

Ponedeljek, 13. 2., od 10. do 12. ure

 VGC  na obisku, ustvarjalne delavnice, Šent Trbovlje, ZLU

Torek, 14. 2., ob 10. uri 

 Valentinovo – srčkov ples, DUFS, DUFS

Torek, 14. 2., ob 17.30

 Buklžur, tema: zaljubljena Valentina in Valentin, KTS (čitalnica Oddelka za 

odrasle), KTS

Torek, 14. 2., ob 19.30

 Gledališki abonma in izven: Draga Jelena Sergejevna, gledališka 

dvorana DDT, SNG Nova Gorica 

Sreda, 15. 2.

 Podjetnik bom! – vpis v interesno skupino, MCT, MCT

Sreda, 15. 2.

 Pisatelj bom! – vpis v interesno skupino, MCT, MCT

Sreda, 15. 2., od 9. do 11. ure

 Angleške urice, Večgeneracijski center  Zasavje, ZLU, brezplačno, 

obvezne prijave na tel. 068 604 137 

Sreda, 15. 2., ob 17. uri

 Sredine ustvarjalnice – Sožitje generacij, DPM, DPM

Sreda, 15. 2., ob 17. uri

 Glasbena pravljična urica, KTS (soba Tončka Knjigoljuba), KTS in GŠ 

Trbovlje

Sreda, 15. 2., ob 19. uri

 Predavanje v organizaciji trgovine Gajbica, KTS (čitalnica Oddelka za 

odrasle), KTS

Četrtek, 16. 2., ob 10. uri 

 Občinski otroški parlament Otroci in načrtovanje prihodnosti, sejna 

dvorana Občine Trbovlje, DPM

Četrtek, 16. 2., ob 16. uri 

 Kreativne urice, DPM, DPM

Sobota, 18. 2., ob 10. uri

 Glasbena delavnica za otroke, MCT, MCT

Torek, 21. 2., ob 19. uri

 Beseda in ples 2017 (posebni gost: Jure Tori),  DDT, KTS v sodelovanju z 

GŠ Trbovlje in VDC Zagorje 

Sreda, 22. 2., ob 17. uri 

 Sredine ustvarjalnice – Sožitje generacij, DPM, DPM

Sreda, 22. 2., ob 17. uri

 Pravljična urica, KTS (soba Tončka Knjigoljuba), KTS

Sreda, 22. 2., ob 18. uri 

 Koncert vokalne skupine Un 's Trboul, DUFS, DUFS

Četrtek, 23. 2., ob 10. uri 

 Praznovanje rojstnih dni stanovalcev doma, DUFS, DUFS

Četrtek, 23. 2., ob 16. uri 

 Kreativne urice, DPM, DPM

Petek, 24. 2., ob 13.30 

 Degustacija, DUFS, DUFS

24. 2. ob 16. uri 

 Pustni nastop v maskah z izborom najizvirnejše točke, dvorana GŠ 

Trbovlje

Sobota, 25. 2., ob 11. uri

 Festival Fabula, MCT, MCT in zavod Baletrina

Sobota, 25. 2., ob 21. uri

 Pustovanje, KD Svoboda, MCT

Nedelja, 26. 2., ob 15. uri 

Sprevod pustnih mask od mestnega parka po enosmerni cesti do Ulice 

1. junija, DPM

Nedelja, 26. 2., ob 16. uri 

 Pustno rajanje z Alenko Kolman in maskotami v avli DDT, DPM

Torek, 28. 2., ob 18. uri 

 Ples v maskah, DUFS, DUFS

MAREC

Sreda, 1. 3., ob 17. uri 

 Pravljična urica, KTS (soba Tončka Knjigoljuba), KTS

Sobota, 4. 3., ob 18. uri

 Srečanje folklornih skupin in ljudskih pevcev, gledališka dvorana DDT, 

JSKD 

Ponedeljek, 6. 3., ob 9. uri

 Slovenščina za tujce, Večgeneracijski center Zasavje, ZLU, brezplačno, 

obvezne prijave na tel. 068 604 137

Ponedeljek, 6. 3.,  ob 17. uri

 Tečaj slikanja s Severino, Večgeneracijski center Zasavje, ZLU, 

brezplačno, obvezne prijave na tel. 068 604 137 

Torek, 7. 3., od 10. do 12. ure

 Tečaj ruščine, Večgeneracijski center Zasavje, ZLU, brezplačno, obvezne 

prijave na tel. 068 604 137 

Torek, 7. 3. – dopoldne

 Srečanje lutkovnih skupin, Dom Svobode, JSKD
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Sreda, 8. 3., od 9. do 11. ure

 Angleške urice, Večgeneracijski center, ZLU, brezplačno, obvezne prijave 

na tel. 068 604 137 

Sreda, 8. 3., ob 17. uri 

 Sredine ustvarjalnice – Sožitje generacij, DPM, DPM

Sreda, 8. 3., ob 17. uri

 Ustvarjalna delavnica ob dnevu žena – ustvarjajmo skupaj: otroci in 

starši, KTS (soba Tončka Knjigoljuba), KTS

Sreda, 8. 3., ob 18. uri 

Razstava del ob dnevu žena, Stara galerija DDT, RELIK Trbovlje

Četrtek, 9. 3., od 8. do 10. ure

 Računalniške urice, Večgeneracijski center, ZLU, brezplačno, obvezne 

prijave na tel. 068 604 137

Četrtek, 9. 3., ob 16. uri 

 Kreativne urice, DPM, DPM

Petek, 10. 3., od 14. do 15. ure

 Predstavitev Centra za pridobivane kompetenc Zasavje in brezplačnih 

programov za zaposlene, ZLU 

Sobota, 11. 3., ob 10.30

 Lutkovna matineja: Miška na potepu, kinodvorana DDT, Gledališče 

Makarenko

Sreda, 15. 3., ob 9. uri 

 Regijsko tekmovanje v robotiki za osnovnošolce, STPŠ, STPŠ

Sreda, 15. 3., ob 17. uri

 Sredine ustvarjalnice – Sožitje generacij, DPM, DPM

Sreda, 15. 3., ob 17. uri

 Pravljična urica, KTS (soba Tončka Knjigoljuba), KTS

Četrtek, 16. 3., ob 16. uri 

 Kreativne urice, DPM, DPM

Četrtek, 16. 3., ob 19. uri 

 Revija odraslih pevskih zborov 2017 in podelitev PLAKET Zveze kulturnih 

društev Trbovlje, DDT, JSKD

Sobota, 18. 3., ob 10. uri

 Glasbena delavnica za otroke, MCT, MCT

Torek, 21. 3., – dopoldan

 Srečanje otroških gledaliških skupin – Trbovlje, Dom Svobode, JSKD

Torek, 21. 3., od 10. do 11. ure

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

boljše pomnjenje), ZLU, brezplačno, obvezne prijave na tel. 03 56 31 191

Sreda, 22. 3., ob 9.30 

 Predstava: Čarobna Vililandija, DDT, Društvo Miškino gledališče KU-KUC 

Lendava

Sreda, 22. 3., ob 17. uri 

 Sredine ustvarjalnice – Sožitje generacij, DPM, DPM

Sreda, 22. 3., ob 17. uri

 Pravljična urica, KTS (soba Tončka Knjigoljuba), KTS

Četrtek, 23. 3., ob 16. uri 

 Kreativne urice, DPM, DPM

Četrtek, 23. 3., ob 18. uri

Zlata paleta: Osnovne tehnike in grafike, Stara galerija DDT, RELIK Trbovlje 

in ZLDS

Petek, 24. 3. ob 18. uri 

 “Mamicam in ženam” koncert najmlajših GŠ Trbovlje, Dom Svobode 

Sobota, 25. 3.

 Koncert Peglezn, MCT, MCT

Torek, 28. 3., ob 20. uri

 Gledališka predstava 50 odtenkov ženske, gledališka dvorana DDT, Talija 

gledališče

Sreda, 29. 3., ob 17. uri 

 Sredine ustvarjalnice – Sožitje generacij, DPM, DPM

Sreda, 29. 3., ob 17. uri

 Pravljična urica, KTS (soba Tončka Knjigoljuba), KTS

Sreda, 29. 3., ob 17. uri

ZA medkulturnost – lokalni posvet, OŠ Tončke Čeč

Sreda, 29. 3., ob 19. uri

 Potopisno predavanje – predavatelj: Viki Grošelj, KTS (čitalnica Oddelka 

za odrasle), KTS

Četrtek, 30. 3., ob 16. uri

 Kreativne urice, DPM, DPM

Petek, 31. 3., ob 19.30

 Noč v knjižnici – noč z Andersenom 2017 (dogodek bo trajal dva dni; do 

10. ure zjutraj 1. 4.), KTS (Mladinski oddelek), KTS

APRIL

Sreda, 5. 4., ob 17. uri

 Plesna pravljica, KTS (soba Tončka Knjigoljuba), KTS in GŠ Trbovlje

Sreda, 5. 4., ob 19. uri

 Predavanje v organizaciji trgovine Gajbica: dr. Ostan predava o postu, 

KTS (čitalnica Oddelka za odrasle), KTS

Četrtek, 6. 4., od 10. do 11. ure

 Svetovalna urica (ISIO): Kako napisati učinkovito prijavo za zaposlitev, ZLU. 

Brezplačno, obvezne prijave na tel. 03 56 31 191

Sobota, 8. 4., ob 10. uri

 Glasbena delavnica za otroke, MCT, MCT

Sreda, 12. 4., ob 17. uri

 Pravljična urica, KTS (soba Tončka Knjigoljuba), KTS

Sreda, 12. 4., ob 17. uri 

 »S pesmijo v pomlad« – revija otroških in mladinskih pevskih zborov 2017, 

DDT

Petek, 14. 4., ob 20. uri

 Siddharta Do konca! Tour, Trbovlje, ŠD Polaj

Sreda, 19. 4., ob 9.30 

 Predstava: Račka, DDT, Lutkovna skupina LUČKA Trbovlje 

Sreda, 19. 4., ob 17. uri

 Ustvarjalna delavnica, KTS (soba Tončka Knjigoljuba), KTS

Četrtek, 20. 4., ob 18. uri

 Zlata paleta: Klasično slikarstvo, Stara galerija DDT, RELIK Trbovlje in ZLDS

Sobota, 22. 4., ob 10. uri

 Glasbena delavnica za otroke, MCT, MCT

Torek, 25. 4., ob 16. uri 

 Pomladni nastop učencev GŠ Trbovlje v DUF

Sreda, 26. 4., ob 17. uri

 Pravljična urica, KTS (soba Tončka Knjigoljuba), KTS

Sreda, 26. 4. 

 Osrednja slovesnost ob dnevu upora proti okupatorju, DDT, Občina 

Trbovlje in Združenje borcev za vrednote NOB Trbovlje

MAJ

Petek, 5. 5., ob 18. uri

 Samostojna razstava: Jure Crnkovič, Stara galerija DDT, Jure Crnkovič

Torek, 9. 5., ob 9.30

 Konferenca o inovativnosti v tehniškem izobraževanju kot prispevku k 

tehnološkemu razvoju – Triii, DDT, STPŠ

Petek, 12. 5. 

 Nacionalno odprtje Tedna vseživljenjskega učenja ter podelitev priznanj 

za promocijo učenja in znanja odraslih za leto 2016, gledališka dvorana 

DDT, ZLU

Petek, 12. 5.–21. 5.

 Teden ljubiteljske kulture, JSKD

Četrtek, 18. 5., ob 19. uri

 Koncert Naš svet glasbe, gledališka dvorana DDT, Glasbena šola Trbovlje

Petek, 19. 5., ob 17. uri  

 »S kulturo čez hrib – Hrastnik v Trbovljah«, parkirišče pred Rudarskim 

domom Trbovlje

Sreda, 24. 5., ob 10. uri 

 Glasbena pravljica Važič jež za vrtce, dvorana GŠ Trbovlje 25. 5. ob 10. 

uri Glasbena pravljica Važič jež za osnovne šole, DDT

Sobota, 27. 5., od 9. do 12. ure 

 “Dan odprtih vrat”, možnost opravljanja sprejemnih preizkusov glasbene 

in plesne nadarjenosti za vpis v GŠ Trbovlje za šolsko leto 2018, sprejemni 

preizkusi bodo potekali še od 29. 5.–31. 5. 2017 od 13. do 18. ure

Nedelja, 28. 5., ob 11. uri

 Spominsko srečanje planincev na Kumu, PD Kum Trbovlje

Sreda, 31. 5. 

 Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku, DDT, Občina Trbovlje
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KOLOFON
Časopis Sr(e)čno Trbovlje izhaja štirikrat letno.
Številka 20, 31. januar 2017

Foto na naslovnici: Vesna Jesih
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 13. januarja 2017.

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

Računsko sodišče izdalo 
pozitivno mnenje
  Vse leto 2016 je na Občini Trbovlje potekala revizija 
pravilnosti in smotrnosti poslovanja Občine Trbovlje s strani 
Računskega sodišča Republike Slovenije v delu, ki nanaša na 
izdajanje občinskih glasil ter objav v medijih v letih 2013 in 2014. 
Med drugim so revidirali tudi izdajanje časopisa Sr(e)čno 
Trbovlje. Mnenje Računskega sodišča RS je bilo, da je Občina 
Trbovlje v delu, ki se nanaša na izdajanje občinskih glasil ter 
objave v medijih v letih 2013 in 2014, v vseh pomembnih 
pogledih poslovala skladno s predpisi. Pozitivno mnenje 
računskega sodišča nam dokazuje, da delamo dobro, hkrati pa 
nam daje zagon za uspešno delo tudi v prihodnje.

Javni razpis za podelitev naziva častnega občana 
in prvojunijske nagrade bo Komisija za občinska 

priznanja objavila februarja na spletni strani občine.
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