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Čistilna akcija je uspela
  Občina se vsem, ki ste 18. marca letos sodelovali v čistilni 
akciji Očistimo in uredimo Trbovlje, iskreno zahvaljuje. Odziv je 
bil velik, veliko dobrega pa smo s tem naredili za naše mesto. 
Zaradi vas lahko trdimo, da nam je s skupnimi močmi uspelo. 
Vsekakor pa bi bilo najlepše, če takšnih odpadkov sploh ne bi 
bilo. Vsakdo izmed nas je odgovoren za skupen prostor, kjer 
živimo. Zato je nerazumljivo, da lahko ljudje v potok, kanale ob 
cesti in v gozd odvržejo vsemogoče smeti, ki tja vsekakor ne 
sodijo.

Posebej bi radi izpostavili, da je bilo največ pobranih smeti v 
samem centru mesta (Mladinski center), na odvzemnem mestu 
OŠ Tončke Čeč in pri Gasilskem domu na Savinjski cesti. Prav 
tako ste bili zelo uspešni na glavnih cestah, ki peljejo na podeželje 
(Podmeja, Čeče in Retje). Čistilna akcija je bila uspešna, upamo 
pa, da se nas bo v prihodnjem letu zbralo še več in da bo 
odvrženih odpadkov vsako leto manj. Zahvala gre tudi Komunali 
Trbovlje za odvoz in podjetju CEROZ za sprejem smeti na 
odlagališče. Še enkrat hvala vsem sodelujočim. Se vidimo 
naslednje leto.

Čistilna akcija v številkah:
zbranih neverjetnih 14 kontejnerjev odpadkov, kar 
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predstavlja 13,2 toni oziroma 66 m  odpadkov, 
skupaj pa 14,15 tone.

Občina za podjetnike 
namenila 100.000 evrov
  Občina želi spodbuditi lokalno gospodarstvo in pomagati 
vsem, ki se s poslom že ukvarjajo ali o tem še razmišljajo. Zato 
smo sprejeli odločitev, da tudi v tem letu v ta namen zagotovimo 
100.000 evrov sredstev, ki bodo namenjena vsem podjetjem, ki so 
registrirana v Trbovljah. Trenutno imenovana komisija po 
uradnem postopku in skladno z vsemi pravili odpira vloge, 
pregleduje vsako posebej in bi nato opravila ocenjevanje. Na 
koncu sledi objava rezultatov in obvestilo vsem, ki so se prijavili.

Občani so odpadke pripeljali tudi na Zbirni center 
Neža, v Žabjeku so zbrali ogromno smeti in očistili 
okolico, učenci OŠ Ivana Cankarja so se z veseljem 
udeležili čistilne akcije.

Občina podprla projekt SOS-
ŠOLA
  Občina Trbovlje je v letu 2016 kot ena izmed prvih občin 
pristopila k izvedbi pilotnega projekta SOS-ŠOLA, ki ga izvaja 
podjetje Aereform, d. o. o., iz Trbovelj. Kratkoročni cilji projekta 
se dotikajo vseh družin, ki imajo otroke v prvem, drugem ali 
tretjem razredu osnovne šole in se ukvarjajo z domačimi 
nalogami iz matematike, dolgoročni cilj pa je pomoč k 
uravnoteženju širšega šolskega sistema. 

  Uvodne predstavitve za šole so se v januarju udeležile 
ravnateljice vseh treh osnovnih šol in učitelji/-ce, ki poučujejo v 
prvem izobraževalnem obdobju, v februarju pa je bil izveden 
metodski posvet, na katerem so se učitelji in izvajalci sos-sole.si 
ukvarjali s problematiko snovi, ki tipično povzroča težave pri 
matematiki v prvem triletju (npr. prehod čez desetico, 
poštevanka, računi z dopolnjevanjem, merske enote itn.).
  Odziv otrok, staršev in učiteljev je pozitiven, kar nas zelo 
veseli, hkrati pa upamo, da bodo z aktivno udeležbo vseh 
zainteresiranih doseženi tako kratkoročno kot dolgoročno 
zastavljeni cilji projekta.
  Učiteljice 1. triade OŠ Tončke Čeč so o SOS-ŠOLI povedale 
sledeče: »Portal SOS-šola je namenjen staršem, ki bi želeli še 
dodatno pomagati svojim otrokom pri osnovnem znanju 
matematike v prvem triletju. Učiteljice podpiramo tovrstne 
portale, saj več glav več ve. Zavzemamo pa se tudi za to, da morajo 
biti tovrstni portali brezplačni in (v izogib elitizmu) dostopni 
vsem staršem tistih otrok, pri katerih so zaznane težave. Pri 
naslavljanju učnih težav v šoli smo mnenja, da ključnega pomena 
še vedno ostaja tesno sodelovanje staršev z učitelji in s 
svetovalnimi delavci šole (spec. pedagogi npr., ki so posebej 
usposobljeni za analizo učnih težav in njihovo premostitev). Le 
tako lahko otroka obravnavamo celostno in se primerno 
odzovemo na primanjkljaj na posameznem področju učenja. 
Faze pomoči, ki jih otroku nudi šola, so osnova, da lahko starši 
razumejo učne vsebine, problem in SOS-portal oz. učni načrt (po 
katerem je tudi portal zastavljen) ter delujejo vzporedno z učnim 
procesom v šoli.« 

Namen projekta sos-sola.si je, da bodo otroci:
– razumeli in uporabljali osnove matematike v 

vsakdanjem življenju;
– suvereno usvojili temeljno znanje, ki jim bo 

omogočilo lažje napredovanje v višjih razredih;
– imeli pozitiven odnos do šole, še posebej do 

matematike;
– učinkoviteje opravljali šolske obveznosti, kar 

pomeni, da bo družinski čas manj obremenjen s 
šolskim delom.

www.sos-sola.si
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Skupaj ozelenjujemo mesto 
  22. aprila smo beležili dan Zemlje, praznik, ki ga praznujejo 
države po vsem svetu. Kot že leta poprej smo tudi letos zasadili 
drevesa, ki nas bodo še dolgo opominjala na to, da delamo dobro 
in prispevamo k varovanju narave in nenazadnje tudi Zemlje. Pri 
Delavskem domu Trbovlje smo z učenci POŠ Alojza Hohkrauta 
in Turističnim društvom Trbovlje posadili javor, v prihajajočih 
tednih pa bo nekaj novih dreves posajenih tudi v mestnem parku.

Zasaditev javorja z učenci POŠ Alojza Hohkrauta

Občina Trbovlje je nosilka 
certifikata
  Občina Trbovlje se je v zahvalo vsem prostovoljskim 
organizacijam v Trbovljah, nj ihovim požrtvovalnim 
prostovoljkam in prostovoljcem, prijavila na razpis Slovenske 
filantropije in po oceni komisije pridobila laskavi naziv 
"Prostovoljstvu prijazno mesto 2017". Podelitev naziva je bila 
izvedena na Slovesnem dnevu prostovoljstva v Gornji Radgoni, 
18. 5. 2017 v sklopu Nacionalnega tedna prostovoljstva. Naziv 
pomeni zavezo tako za občino kot vse prostovoljske organizacije, 
da skupaj ohranjamo takšen nivo urejenosti področja 
prostovoljstva oz. ga v prihodnosti še nadgradimo. V občini si 
prizadevamo, da bi se prilagajali posameznim skupinam in v ta 
namen smo do sedaj pridobili še tri druge certifikate za katere 
smo morali izpolniti točno določene pogoje in na katere smo zelo 
ponosni. Občina Trbovlje je v letu 2005 postala »Invalidom 
prijazna občina«, od leta 2009 se ponašamo z nazivom »Otrokom 
prijazno Unicefovo mesto«, imamo pa tudi certifikat »Mladim 
prijazna občina«, ki smo ga prejeli v letu 2014. 

Predstavljena idejna zasnova 
prostora »pred pošto«
  Kot ste lahko že opazili, je naše mesto deležno bistvenih 
infrastrukturnih sprememb. Za vas smo začeli z obnovo 
dotrajanih in obrabljenih cest. Mesto se počasi, a vztrajno 
modernizira, obnavlja in v tej luči želimo tudi nadaljevati. Ne 
bodo pa samo ceste tiste, ki jim bomo na novo vdihnili življenja. 
Močno si prizadevamo, da bi obnovili tudi druge dele mesta, ki 
obnovo potrebujejo. V prihodnjem letu tako načrtujemo prenovo 
prostora pred pošto, idejna zasnova za ureditev pa je bila v sredini 
aprila predstavljena tudi širši javnosti. Prizadevamo si, da bo del 
mesta, mimo katerega se vsak dan zvrsti več tisoč avtomobilov, 
kmalu dobil svojo novo podobo. 

Dokončali smo Celostno 
prometno strategijo 
  Po dobrih desetih mesecih priprave je občinski svet v 
ponedeljek, 10. aprila 2017, sprejel Celostno prometno 
strategijo Občine Trbovlje (CPS). V akcijskem načrtu CPS je 
predvidena množica ukrepov za izboljšanje in varnost 
kolesarjenja, javnega potniškega prometa, hoje, motornega in 
mirujočega prometa. Celostna prometna strategije daje velik 
poudarek na kolesarjenje. Trenutno imamo že izdelano idejno 
zasnovo umestitve kolesarskih površin od Gabrskega do 
železniške postaje, predvidevamo pa tudi lociranje parkirišč in 
objektov za shranjevanje koles ob kolesarskih površinah, 
predvsem ob javnih zgradbah. Dolgoročni načrti na področju 
kolesarstva v naši občini so ureditev kolesarskih površin do 
vseh pomembnih ustanov v mestu in osnovnih šol, 
vzpostavitev mreže varnih kolesarskih površin po celotnem 
mestu, ureditev mreže kolesarnic ter 
ureditev mreže polnilnic za potrebe 
električnih koles. Glavni nosilec 
ukrepov bo Občina Trbovlje, 
mnogi ukrepi pa bodo izvedeni 
v sodelovanju z dr ugimi 
organizacijami, kot so Avrigo, 
Policija, osnovna šola ter 
Vrtec Trbovlje, Društvo upo-
kojencev Trbovlje, Kolesarsko 
društvo Trbovlje, Svet za vzgojo 
in preventivo v prometu ... 

Poskrbljeno bo za 
glasbeni program in 

otroške igre.
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Imenovanje direktorja 
Zdravstvenega doma Trbovlje
  Zdravstveni dom Trbovlje je javni zavod, samostojna pravna 
oseba, katerega ustanoviteljica je Občina Trbovlje. Njegov organ 
nadzora je svet zavoda, ki ga sestavljajo štirje predstavniki 
ustanovitelja, ki jih imenuje Občinski svet Občine Trbovlje, en 
predstavnik delavcev in dva predstavnika zavarovancev ter 
drugih uporabnikov, ki ju imenuje Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. 
  Svet zavoda je odgovoren za imenovanje direktorja javnega 
zavoda, ki ga imenuje na podlagi javnega razpisa, na katerega se 
lahko prijavi vsak, ki izpolnjuje pogoje. Svet zavoda izmed vseh, 
ki izpolnjujejo pogoje, izbere najbolj usposobljenega kandidata in 
nato zaprosi za soglasje k imenovanju še ustanovitelja – torej 
Občinski svet Občine Trbovlje. V kolikor člani sveta zavoda 
kandidata potrdijo, gre predlog naprej v obravnavo na komisijo 
občinskega sveta, drugače ne.  
  Predlog najprej obravnava Komisija za mandatna vprašanja 
(KMVVI), volitve in imenovanja, ki jo sestavljajo predstavniki 
vseh političnih strank in list v občinskem svetu. Komisija nato 
predlog posreduje še Občinskemu svetu Občine Trbovlje, ki 
sprejme odločitev, ali bo podal soglasje za predlaganega 
kandidata. Če je soglasje izglasovano, lahko svet zavoda imenuje 
izbranega kandidata za direktorja javnega zavoda. 
  Trenutno torej poteka postopek imenovanja novega 
direktorja, za katerega je svet zavoda že sprejel odločitev. 
Predlagajo dr. Denisa Tomšeta, soglasje k imenovanju pa morata 
podati še KMVVI in občinski svet.

Občina podeljuje nagrade 
diplomantom
  Občina Trbovlje je januarja 2017 objavila Javni razpis za 
dodelitev nagrad diplomantom za opravljena zaključna dela v 
obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Razpis je odprt do 30. 9. 
2017. Vsi, ki ste v letu 2016 v svojih zaključnih delih na prvi, drugi 
ali tretji stopnji študijskih programov obravnavali tematiko 
oziroma vsebine, ki so gospodarsko, zgodovinsko, kulturno, 
geografsko ali kako drugače povezane s trboveljsko občino, 
vabljeni k oddaji prijave. Denarne nagrade znašajo za prvo 
stopnjo 400,00 evrov, za drugo stopnjo 500,00 evrov in za tretjo 
stopnjo 600,00 evrov bruto. Razpisna dokumentacija se nahaja na 
spletni strani Občine Trbovlje. 

Predlogi naslovov zaključnih del:
– Idejna študija prenove stavbe Partizan v šolo
– Idejna študija prenove Doma Svobode v 

sodobno knjižnico z možnostjo gledališke 
dejavnosti

– Korelacija med pridobljenimi državnimi ter EU 
sredstvi v povezavi s politično pripadnostjo 
županov in vlade v obdobju 2007–2013

– Razlike v financiranju občin (povprečnini) in 
prenova sistema financiranja občin

– Idejne zasnove za Mehaniko
– Vpliv prometne infrastrukture na razvoj občin – 

primer občine Trbovlje
– Korelacija med strankarsko pripadnostjo župana 

in uspešnostjo občine pri črpanju EU-sredstev v 
letih 2007–2014

– Prometna ureditev občine Trbovlje z vidika 
trajnostnega razvoja 

– Predšolska vzgoja in optimizacija delovanja v 
Vrtcu Trbovlje

– Ogroženost občine Trbovlje z vidika zemeljskih 
plazov 

– Komunalna dejavnost in optimizacija delovanja 
JP Komunala Trbovlje, d. o. o.

– Lovski gradič – njegov nastanek, razvoj in pomen 
za lokalno skupnost

– Problematika črnih gradenj

Tokratna številka časopisa je obarvana gospo-
darsko, zato lahko vse druge prispevke, ki jih tokrat 
nismo uspeli uvrstiti v tiskano številko, najdete na 
spetnem portalu www.srcnotrbovlje.si. Hvala za 
razumevanje.
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Poslovne površine v 

Občini Trbovlje, vse na 

enem mestu.
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Več kot 2000 ljudi se je zbralo 
na kresovanju
  Okoli 3.000 ljudi se je zbralo na kresovanju na Kipah. Poleg 
sokrajank in sokrajanov pa smo bili veseli tudi vseh, ki so prišli iz 
sosednjih krajev v Trbovlje praznovati praznik dela. Za dober 
začetek prijetnega večera nas je s svojimi melodijami pozdravila 
Delavska godba Trbovlje, vsem obiskovalcem pa je dobrodošlico 
izrekla tudi županja Trbovelj Jasna Gabrič. Dodobra nas je ogrela 
glasbena skupina Ping Pong band, gasilci pa so nekaj minut pred 
21. uro prižgali kres. Za piko na i nas je s svojim petjem in energijo 
zabavala tudi Manca Špik. Veselili smo se, peli in plesali do 
jutranjih ur, za kar pa gre zahvala tudi gostilnici Mala malca, ki nas 
je ves večer razvajala s svojo ponudbo hrane in pijače.
  Vsem, ki ste se kresovanja udeležili, se zahvaljujemo za 
prijetno družbo in vzdušje. Se vidimo spet naslednje leto. 

Kresovanje na Kipah

Brezplačna pomoč 
občanom pri energetskih 
prenovah hiš in blokov
  Verjetno vas ima veliko izkušnje, kako 
težko se je odločiti, kaj npr. vgraditi v hišo, s 
kakšnim ogrevalnim sistemom jo opremiti, 
kako debelo in kakšno toplotno izolacijo 
vgraditi ipd., če hišo ali stanovanje pre-
navljate ali celo na novo gradite.  Mogoče 
imate problem z vlago ali plesnijo, pa ne 
veste, kako bi se tega rešili. 

  V ENSVET pisarnah svetujejo posebej izšolani  energetski 
svetovalci, ki so neodvisni od raznih komercialnih ponudnikov. 
Njihova prednost je ta, da so neodvisni in imajo na zadevo 
nekoliko širši pogled. Opozorijo vas, katere napake ljudje v praksi 
pogosto delajo, da se jim vi lahko izognete. In še eno prednost 
imajo, njihovi nasveti so brezplačni. 
  Občanom svetujejo in nudijo pomoč tudi v zvezi s 
pridobivanjem nepovratnih sredstev in ugodnih kreditov Eko 
sklada. Za nekoga, ki na tak razpis kandidira prvič, zgleda vse zelo 
komplicirano in se človek ne znajde. Za pomoč se lahko mirno 
obrnete na njih.          

Pisarna Ensvet se nahaja na Gimnazijski cesti 22 a v 
Trbovljah.

V prihodnjih mesecih 
načrtujemo več otvoritev
  Glede na veliko število obnov cest ter ostalih projektov, ki se 
trenutno izvajajo, načrtujemo v poletnih mesecih kar nekaj 
otvoritev. V juniju bomo otvorili popolnoma prenovljen Vrabčev 
most na Čečah, cesto v Čečah ter cesto na Kleku. Prav tako je v 
mesecu juniju predvidena postavitev električnih polnilnic za 
avtomobile, cesta Bevško Mesečina pa bo za otvoritev 
pripravljena predvidoma v mesecu juliju. O točnih datumih in 
urah boste občani obveščeni na spletni ter Facebook strani 
občine Trbovlje.

ENSVET pisarna je odprta ob torkih od 17. do 18. ure, 
za posvet je potrebna rezervacija. Več informacij in 
rezervacije terminov na telefonski številki 040 868 
211 ali naslovu: carmen.hladnik. prosenc@ 
gmail.com. 

ZLATA POROKA

Zakonca Košir, Silva in Adolf, sta 15. aprila v 
protokolarnem objektu Lovski gradič obeležila 50-
letnico svoje poroke. Poročila ju je županja Trbovelj 
Jasna Gabrič. Želimo jima še mnogo skupnih let, ki 
naj jih preživita v ljubezni in medsebojnem 
razumevanju. 
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Nova cesta in avtobusni postaji pri Mesečini
 

Prenova mestne vpadnice
 

Načrtujemo, da bomo z deli na cesti Lidl-cementarna začeli v juniju. Na 
obeh odsekih bomo porušili obstoječe vozišče in naredili novo. Prav tako 
se bodo obnovili hodniki za pešce, pri čemer se bo na odseku 
cementarna-Sušnik na desni strani (v smeri proti mestu) na račun zožitve 
vozišča dogradil nov hodnik za pešce. Vse dotrajane ograje ob hodnikih 
se bodo odstranile in nadomestile z novimi. Obnovila se bo javna 
razsvetljava, meteorna in fekalna kanalizacija (kjer le ta ni bila izgrajena 
oz obnovljena v času gradnje centralne ČN), vodovod ter skladno z 
željami upravljavcev preostala infrastruktura. Na območju pred 
nekdanjo Strojno tovarno Trbovlje se bo skladno s prostorskimi možnostmi 
uredil drevored. Gradbena dela naj bi trajala približno pet mesecev.

Po dolgih letih prigovarjanj smo začeli z izgradnjo avtobusnih 
postajališč z nadstreškom in pločnika. Več kot pol kilometra ceste bo 
dobilo novo asfaltno prevleko, uredili pa bomo tudi razsvetljavo.

Energetska prenova OŠ Ivana Cankarja
 

V juniju občina načrtuje nakup novega avtomobila, ki bo zamenjal 
dotrajan avtomobil znamke Škoda Fabia letnik 2005. Ker pa si 
prizadevamo, da bi se obnašali trajnostno, smo se odločili za nakup 
električnega vozila znamke Renault. Po uspešni prijavi na razpis 
pričakujemo povračilo sredstev iz Eko sklada v višini 7.500 evrov. Da pa bi k 
trajnostnem obnašanju in razmišljanju spodbudili tudi občane, v prihodnjih 
mesecih načrtujemo postavitev dveh polnilnih postaj za električna vozila. 
Postavitev polnilnic načrtujemo na javnem parkirišču pri Zdravstvenem 
domu Trbovlje in na javnem parkirišču ob stavbi Občine Trbovlje. 

Občina Trbovlje je kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje 
energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018, ki ga 
je v marcu objavilo Ministrstvo za infrastrukturo. Občina je prijavila projekt 
energetske sanacije Osnovne šole Ivana Cankarja, v sklopu katerega 
gre za energetsko prenovo objektov telovadnice in šole. V kolikor bomo 
na razpisu uspešni, bomo letos začeli z ureditvijo prezračevanja 
telovadnice, s prenovo notranjosti, z namestitvijo nove fasade in 
energetsko varčne zasteklitve telovadnice, s prenovo strehe ter 
razsvetljave in z drugimi potrebnimi deli. 

Pridobljena eko sredstva in novi električni polnilnici
 

Obnovili bomo cesto na Kleku
 

V maju se je začela prenova cestnega odseka na Kleku. Uredilo se bo 
nekaj manj kot 200 metrov trase, saj je trenutno asfaltna površina na 
tem odseku zelo slaba, prav tako pa ni urejeno odvodnjavanje 
meteornih vod. Vrednost del bo znašala 30.980,95 evrov.

Prenova Vrabčevega mostu 
 

Dela so se začela v aprilu in bodo končana do konca maja. Zaradi 
dotrajanosti je potrebna rušitev in izgradnja novega mostu. Vrednost 
del bo znašala 40.494,48 evrov. 

Trenutno je cesta makadamska in ima neprimerno odvodnjavanje, kar 
bo urejeno v okviru prenove. Vrednost del bo znašala 62.532,20 evrov. 

Prenova ceste v Čečah
 

ne prenavljajo se samo fasade
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Učenci OŠ Tončke Čeč so se na obisku na občini 
naučili veliko novega
 

Obiskali so nas učenci OŠ Tončke Čeč. Sprejela jih je županja ter jim 
razložila kako občina deluje in jim na kratko predstavila projekte občine. 
Učenci so bili zelo pogumni in so postavili ogromno vprašanj, na katere 
je županja z velikim veseljem odgovorila.

Učenci OŠ Ivana Cankarja so obiskali tudi pisarno 
županje
 

Obiskali so nas tudi učenci OŠ Ivana Cankarja, ki so z zanimanjem 
prisluhnili predstavitvi delovanja občine in si z zanimanjem ogledali 
pisarno županje.

Na občini so nas obiskali gimnazijci iz nemškega 
Scheinfelda
 

Scheinfeldski gimnazijci so bili na obisku v Trbovljah v okviru 
tradicionalne izmenjave, ki med gimnazijama poteka že od leta 1994. 

2. seja predsedstva Združenja občin Slovenije

Na občini smo 19. aprila gostili 2. sejo predsedstva Združenja občin 
Slovenije. Med drugim so obravnavali predlog novele Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, 
predloge zakonov s področja lokalne samouprave, aktualne 
zakonodajne predloge: predlog novega Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju, predlog novega Zakona o 
izobraževanju odraslih, prostorsko ter gradbeno zakonodajo in 
problematiko urejanja lastništva javnih cest.

Srečanje zasavskih CSD z ministrico
 

Posvet o reorganizaciji CSD-jev, ki se ga je udeležila tudi ministrica dr. 
Anja Kopač Mrak,  je v aprilu potekal v Trbovljah. Cilj reorganizacije je 
izboljšati učinkovitost delovanja centrov, rezultat pa bolj kakovostne 
storitve. Spremembe bi poenotile delo CSD-jev, strokovni delavci pa bi 
lahko več časa in pozornosti namenili samemu socialnemu delu. 

Državna proslava ob dnevu upora proti okupatorju je 
letos potekala v Trbovljah 
 

V čast nam je, da smo 27. april, dan upora proti okupatorju, letos 
slavnostno obeležili v Trbovljah. Državna proslava je potekala v 
Delavskem domu Trbovlje in se je z neposrednim prenosom na RTV SLO 
1  začela ob 20. uri. Ponosni smo, da smo imeli prvič od osamosvojitve 
možnost, da v Trbovljah gostimo proslavo tako velikih razsežnosti. 

27. otroški regijski parlament
 

Udeležili so se ga učenci iz Zagorja, Hrastnika, Litije, Šmartnega pri Litiji in 
iz Trbovelj. Sprejeli so nekaj sklepov ter se pogovorili o pomembnosti 
šolanja in poznejši zaposlitvi, o tem, kakšna prihodnost nas čaka na 
področju druženja ter socialnega življenja ob vsej sodobni tehnologiji, o 
pomembnosti vrednot in vplivu na vrednote … Parlamenta sta se 
udeležila tudi podžupanja Občine Litija Lijana Lovše in podžupan 
Občine Šmartno pri Litiji Srečko Vavtar.

Izredna seja kohezijske regije Vzhodna Slovenija
 

V Delavskem domu Trbovlje je 28. marca potekala druga izredna seja 
Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, na kateri so se 
pogovarjali tudi o izhodiščih za spremembo operativnega programa 
za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 in o 
sodelovanju pri pogajanjih o evropski kohezijski politiki po letu 2020. 
Seje sta se med drugim udeležila tudi ministrica za razvoj, strateške 
projekte in kohezijo Alenka Smerkolj in minister za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Zdravko Počivalšek.
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Kdo je dolžan urediti prostor 
za zabojnike? 
  Na Občino Trbovlje še vedno kliče mnogo občanov, ki 
zahtevajo, da jim uredimo prostor za postavitev zabojnikov za 
odpadke, zato znova pojasnjujemo. Ekološke otoke, na katerih so 
postavljeni zabojniki za zbiranje papirja in stekla, ureja občina. 
Le-ti z lično urejeno ograjo postajajo vse bolj prepoznavni. 
  Mesta za postavitev zabojnikov za mešane in biološke 
odpadke ter embalažo morajo urediti lastniki objektov sami. Pri 
tem ni pomembno, ali gre za enodružinsko hišo ali stanovanjski 
objekt z velikim številom lastnikov (bloki). Lastniki objekta se 
morajo namreč dogovoriti, katero mesto v okviru funkcional-
nega zemljišča je najprimernejše ter ga urediti tako, da lahko 
delavci komunalnega podjetja do njega dostopajo in primerno 
rokujejo z zabojniki.

Mesta za postavitev zabojnikov za mešane in 
biološke odpadke ter embalažo morajo urediti 
lastniki objektov sami. To pomeni, da morajo biti 
zabojniki postavljeni na zemljišči, ki je v lasti 
uporabnikov teh zabojnikov oz. morajo biti razmerja 
pravno urejena.

Zmotno je prepričanje posameznikov, da mora za 
vse zabojnike v mestu poskrbeti občina. Res pa je, 
da lahko v primeru, ko objekt funkcionalnega 
zemljišča nima, dovoli lastnikom postaviti zabojnike 
na občinsko zemljišče, če imajo za to soglasje 
občine. Seveda morajo tudi v tem primeru vsi lastniki 
soglašati z lokacijo. 

Taki zabojniki so postavljeni na javnem zemljišču. 
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OBČINA IZDELALA 
IDEJNE ZASNOVE ZA 
JAVNE PARKIRNE 
POVRŠINE
Občina Trbovlje je v letih 2015 in 2016 pripravila določene 
rešitve in idejne zasnove za reševanje problematike 
parkiranja na določenih lokacijah v mestu. Tako se je lotila 
reševanja prometne problematike, razumeti pa je treba, da v 
enem ali dveh letih ni mogoče urediti vsega, kar se je 
nabiralo zadnja desetletja. Z urejanjem javnih parkirišč 
prispevamo k celoviti urejenosti določenega predela mesta. 
Naj poudarimo, da gre za izdelane idejne zasnove, torej 
načrte in usmeritve, ki jim bomo sledili v prihodnje. 
Naslednja koraka sta izdelava projektne dokumentacije in 
iskanje finančnih sredstev za uresničitev projektov. Vseeno 
pa je bolje, da smo s temi dejavnostmi začeli danes, kot da 
čakamo na zadnji trenutek, ko bi lahko bilo že prepozno.

KAKO SMO IZBRALI LOKACIJE ZA 
UREJANJE PARKIRIŠČ?

  Prvi pogoj pri izbiri lokacij je, da je določena površina, kjer bi 
urejali promet, v lasti občine. Če površina ni v lasti občine, je ne 
moremo urejati. Drugi pogoj je, da gre za območja, kjer je izredno 
velika koncentracija vozil in potrebujejo veliko novih parkirnih 
mest. Takšna področja so predvsem v bližini javnih ustanov, kot 
so bolnica, šola, športni objekti, javni zavodi … Občina ne more 
urejati privatnih parkirnih površin pri stanovanjskih hišah in v 
bližini blokov, kjer so funkcionalna zemljišča v lasti stanovalcev. 
Le-ti si morajo površine urediti sami. Ker so v njihovi lasti, je 
povsem njihova odločitev, ali bodo takšno parkirišče ogradili, 
namestili zapornico ali »konjičke« na vsako parkirno mesto 
posebej. Parkirišča, ki jih ureja občina, pa so v lasti vseh občanov, 
kar pomeni, da se jih ne sme zapreti zgolj za določeno skupino 
ljudi, razen, če gre za najemniška parkirna mesta, ki jih občina 
odda v najem. 

IZBRANE PARKIRNE POVRŠINE

BOLNICA IN ZDRAVSTVENI DOM 
TRBOVLJE
  Občina ni dolžna zagotavljati parkirišč za zaposlene v 
posamezni ustanovi, saj je to naloga vsake institucije posebej, 
javne ali gospodarske. Je pa tista, ki zagotavlja javna parkirna 
mesta. Ker sta zdravstveni dom in bolnica locirana v prostoru, ki 
ga z ene strani obdaja strma površina (torej hrib), z vseh drugih 
strani pa cesta,  in druge stavbe, ni možnosti, da bi parkirne 
prostore širili na ta območja. Rešitve je treba najti znotraj 
obstoječega stanja. S prenovo Rudarske ceste je bilo zgrajenih več 
parkirnih mest, kar pa še vedno ne zadošča. Težava nastane, ko na 
teh parkiriščih posamezniki pustijo avtomobil več ur (tudi več kot 
8), bolniki pa so prisiljeni pešačiti z bolj oddaljenih lokacij. Na 
delavnicah pri pripravi Celostne prometne strategije, v anketah 
med sodelujočimi in s strani strokovnjakov je bila zato predlagana 
rešitev, da se na relaciji od zdravstvenega doma do bolnice na 
Rudarski cesti uvede parkirnina. Tako bomo dosegli, da bo 

parkirna mesta uporabljalo več ljudi kot danes. Namen tega 
ukrepa zagotovo ni zaslužek, saj je cena ure nizka, tudi stroškov 
bo kar nekaj. Če bo več prihodka kot odhodkov, pa bo občina ta 
sredstva vlagala v prometne ukrepe. Namen tega ukrepa je, da 
bodo parkirna mesta namenjena bolnikom, zdravi ljudje pa bodo 
parkirišča poiskali tam, kjer jih danes iščejo bolniki ali pa bodo za 
prevoz do te lokacije uporabili javni prevoz. 
  V kolikor bi vodstvo SB Trbovlje videlo interes v izgradnji 
parkirnih površin na svojih zemljiščih za bolnico, kjer bi bil na 
vrhu takšne stavbe lahko helioport, bi občina vodstvu bolnice 
ponudila tudi vso podporo v dogovarjanjih s pristojnim 
ministrstvom. Pomembno je namreč, da se uredijo nujni 
helikopterski prevozi, hkrati pa bi se zagotovila tudi parkirišča za 
zaposlene v bolnici.

PARKOMATI
  Občinski svet je na eni od svojih rednih sej potrdil uvedbo 
dveh parkomatov vzdolž bolnice in zdravstvenega doma. Občina 
Trbovlje bo parkomata, ki bosta delovala na sončne celice, 
postavila v juniju, parkirnina pa bo uvedena s 1. julijem. 

KEŠETOVO
  Problem parkiranja za stanovalce na Kešetovem je že dolgo 
poznan. Občina jim je podala roko in dala izdelati idejno zasnovo 
celotnega področja Kešetovega, s katero bi poskušali najti rešitev, 
kako si lahko stanovalci uredijo parkirišča, če so lastniki. Področje 
Kešetovega je namreč v večjem delu v lasti stanovalcev in ne 

Lahko zgradimo še na desetine parkirnih mest, pa jih 
nikoli ne bo dovolj. Spreminjati moramo tudi svoje 
navade in morda kdaj kakšen meter prehoditi.

Parkirnina bo prve pol ure brezplačna. Vsaka 
nadaljnja ura vas bo stala 50 centov. Parkirnino bo 
treba plačati:
–   od ponedeljka do petka med 7. in 16. uro,
–   ob sobotah in nedeljah je parkiranje brezplačno. 
Za prve pol urice na parkomatu pritisnite na gumb, ki 
vam bo stiskal listek. 

Z rdečo je označeno področje, ki je v lasti občine, 
vse drugo je v lasti stanovalcev. Obnova področja je 
mogoča takrat, ko se bodo vsi stanovalci odločili 
pristopiti k ureditvi, saj se občinski del v veliki meri 
navezuje na privatno zemljišče.
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občine. Gre za parkirišča za stanovalce, ki so si jih v večji meri tudi 
že zaprli pred javnostjo. Edini del, ki je v lasti občine in ga občina 
lahko uredi, je na sredini tega območja. Tega stanovalci ne morejo 
zapreti pred javnostjo, saj so ta parkirišča javna.
  Idejna zasnova za ureditev parkirnih površin, ki so v lasti 
stanovalcev in občinskega osrednjega dela, je bila upravnikom 
vseh teh stavb predstavljena v marcu. Na predstavitev idejne 
zasnove smo povabili tudi stanovalce omenjenih blokov. Ko se 
bodo odločili za ureditev lastniških parkirnih površin, bo k temu 
sočasno pristopila tudi občina, ki bo uredila svoj del zemljišča.
  Stanovalci so na naš predlog odgovorili, da bi želeli cenejšo 
varianto in da je spornih samo 35 parkirišč. Poudariti moramo, da 
največji strošek predstavlja asfaltiranje področja zaradi velikosti, 
kar pa bi bilo pri tem projektu nujno. Po urejanju ne moremo 
pustiti področja v makadamski izvedbi, saj je to tudi eden od virov 
prašnih delcev v zraku, proti katerim se bojujemo. Občina je že 
pri iskanju zdajšnje rešitve upoštevala vidik ekonomičnosti, saj 
tudi sama ne razpolaga z veliko denarja

PARKIRIŠČA PRI ŠD POLAJ
  Športna dvorana Polaj sprejme več kot 1000 obiskovalcev, za 
katere pa vsekakor ni dovolj parkirnih mest v okolici. Žal se je v 
času gradnje ta del problematike spregledal. Občina je zaradi tega 
leta 2015 odkupila zemljišče med Rdečo kapico in ŠD Polaj ter 
naredila idejno zasnovo ureditve parkirnih površin ob dvorani. 
Letos pa bomo naročili tudi projektno dokumentacijo. Investicija 
bo izvedljiva, ko bodo na voljo finančna sredstva. Z idejno 
zasnovo smo želeli priti do finančno sprejemljive rešitve, ki bi se 
brez težav vklopila v okolico. Tako smo postavili temelje za 
uresničitev projekta v prihodnosti.

Za izgradnjo parkirnih hiš so potrebna finančna sredstva, ki jih 
občina ne more zagotoviti. Izkušnje kažejo, da ljudje niso 
pripravljeni odkupiti parkirnih mest po ceni, s katero bi občina 
pokrila stroške takšne gradnje. Tudi v drugih slovenskih mestih 
občine ne gradijo parkirnih hiš, temveč to delajo podjetja. V 
manjš ih občinah je delovanje park i rn ih h iš  redko 
dobičkonosno. Občina zato predlaga rešitve, ki bi izkoristile 
naravne danosti posameznih lokacij (dvonivojski položaj 
terena), s katerimi bi bila izvedba cenejša, kot sta bili narejeni 
idejni zasnovi za parkirišča ob dvorani Polaj in na Sallauminesu. 
Stroške obratovanja prometnih površin, kjer bi bil spodnji nivo 
pokrit, bi občina pokrila s sredstvi, ki bi jih prejela z naslova 
oddajanja parkirišč najemnikom v spodnji etaži. 

Pri idejni zasnovi smo upoštevali zahteve bližnje 
srednje šole in blokov, saj zgradba ne more zakriti 
bližnjih stavb. Izkoristili smo razlike v reliefu.

PARKIRIŠČE NA SALLAUMINESU

  Že leta 2007 je bila izdelana idejna zasnova za parkirno hišo na 
Sallauminesu. Takrat je občina preverila tudi zainteresiranost 
okoliških prebivalcev za odkup parkirnih mest. Zaradi majhnega 
zanimanja se projekt takrat ni izvedel. Leta 2015 smo se na občini 
odločili, da poiščemo cenovno ugodno rešitev, s katero bi uredili 
trenutno zanemarjen prostor v središču mesta. Tudi v tem 
primeru, tako kot pri ŠD Polaj, smo na lokaciji pri idejni zasnovi 
upoštevali nivojsko razliko. Parkirišča, ki so pod streho, torej 
spodnji nivo, bi ponudili v najem občanom, s tem pa bi pokrili 
stroške vzdrževanja in delovanja objekta. Zgornjo ploščad pa bi 
namenili javnim parkirnim površinam. 
  Idejna zasnova je razkrila dejstvo, da vhoda v kakršen koli 
parkirni objekt na tem področju ni mogoče projektirati, da se ne 
bi v enem delčku dotaknil nekaj kvadratnih metrov zemlje 
stanovalcev prvih treh blokov. To pa pomeni, da mora občina ta 
del zemlje odkupiti od bližnjih stanovalcev. Posledično je treba 
spisati več kot 100 pogodb, pridobiti soglasje in podpis o prodaji 
od čisto vsakega lastnika stanovanja v teh treh blokih, kar 
pomeni, da bo to lahko trajalo več kot eno ali dve leti. Brez tega 
odkupa gradnja, ki mora slediti vsem pravilom stroke, na tem 
območju ni mogoča, saj ne bi dobili gradbenega dovoljenja. 
Občina bo zato v prihodnjih tednih začela z aktivnostmi. Najprej 
se bomo sestali s predstavniki stanovalcev in preverili, ali bo te 
podpise pogodb težko ali lažje pridobiti. Od tega bo odvisna 
nadaljnja usoda tega območja. 
  Površine, kot je makadamskega površina v tem trenutku pri 
Sallauminesu v središču mesta, so tudi z vidika ustvarjanja prašnih 
delcev (PM 10) sporne. 

 Idejna zasnova iz leta 2016

Idejna zasnova iz leta 2007
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ŽELEZNIŠKA POSTAJA
  Pred leti so bile narejene preverbe, kako bi uredili parkirišče 
na železniški postaji. V ta namen je leta 2014 Polona Jerman 
(Češnovar) izdelala idejno zasnovo v okviru svoje diplomske 
naloge. Ker so se časi spremenili (npr. nedelovanje cementarne - 
ni potrebe po parkiranju tovornih vozil), se zavedamo, da bo 
glede tega potrebno še kaj narediti. Čeprav imamo v letu 2017 v 
izdelavi veliko projektov in omejena sredstva, se bomo trudili, da 
bi določene premike naredili tudi na tem področju. Za začetek 
smo v tem letu v sodelovanju z avtorico Polono Jerman naročili 
določene popravke idejne zasnove. V kolikor bodo na voljo 
sredstva, ki bodo podpirala projekte »park and drive« v takšnem 
obsegu, kot je narejena idejna zasnova, se bomo trudili pridobiti 
tudi ta sredstva. A to je projekt na dolgi rok in ne za eno leto ali 
dve. Ker brez idejne zasnove in projektne dokumentacije ne 
moremo pričakovati drugih virov financiranja, smo se tega lotili 
najprej.

PREOSTALE PARKIRNE POVRŠINE

  Zavedamo se, da je problem parkiranja prisoten tudi na 
drugih lokacijah v mestu, predvsem v okolici večjih stanovanjskih 
blokov. Žal v večini primerov stanovalci nimajo možnosti, da bi si 
v okolici uredili parkirišča, saj ni prostora. Primer takšnih 
področij so na primer na Gimnazijski cesti, Trgu svobode, na 
Trgu revolucije in tako naprej. Žal smo ozka dolina, ki ne 
omogoča velikega prostora za izgradnjo parkirišč, zato je za 
Trbovlje v veliki meri v mestu značilna gradnja stavb v nadstropja, 
v višino in ne širino. Kljub temu smo začeli z iskanjem realnih 
rešitev na področjih, ki trenutno predstavljajo največja ozka grla. 
Prav tako pa je potrebno politiko mesta peljati predvsem v smeri 
uporabe javnega prometa, pešačenja in kolesarjenja.

Vizualizacija parkirne hiše na železniški postaji

Vizualizacija parkirne hiše na železniški postaji

Letošnji občinski 
nagrajenci
Častna občanka

MARJETKA BIZJAK 
za večletno delo in uveljavitev na 
področju izobraževanja

  Marjetka Bizjak, po izobrazbi profesorica slovenščine in 
angleščine, je Trboveljčanka, ki je v skoraj 35 letih pustila pečat na 
trboveljskem in slovenskem šolstvu. Od leta 1982 je dijakom 
uspešno prenašala svoje znanje in jih pripravljala na življenje. 
Zadnjih 17 let kot ravnateljica vodi Srednjo tehniško in poklicno 
šolo Trbovlje, s 1. julijem letošnjega leta bo nastopila naslednji 
mandat, kar potrjuje zaupanje kolektiva, dijakov, staršev ter 
lokalne skupnosti v njeno vizijo in delo. 
  Skrbi za promocijo tehniškega izobraževanja ter povezovanje 
teorije in prakse, kjer je v ospredju partnersko sodelovanje z 
lokalnimi podjetji. Uspelo ji je ohraniti šolo, ki dijakom ponuja 
številne programe, ter hkrati doseči, da je tehniška šola sodobna, 
kakovostna in znana po tem, da skrbi za vsakega posameznika. 
  Poleg ravnateljevanja na trboveljski tehniški šoli aktivno 
sodeluje tudi na drugih področjih v slovenskem šolstvu. Od leta 
2012 je predsednica Skupnosti elektrotehniških in računalniških 
šol Slovenije, od leta 2005 članica izvršilnega odbora Društva 
ravnatelj ter od leta 2012 zelo aktivna članica upravnega odbora 

Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije. Za inovacije na 
področju šolstva je v soavtorstvu leta 2016 prejela srebrno in 
bronasto priznanje Gospodarske zbornice Slovenije. Je tudi 
dobitnica priznanja Primus - zaslužni ravnatelj, nominirana je bila 
za Zasavca leta 2016. 
  Zaposlenim je Marjetka Bizjak s svojim delom, z odnosom, 
željo po razvoju, vizijo in z energijo vzor, ki mu sledi tudi kolektiv. 
Postavila je dobre temelje, da bo šola uspešno delovala tudi takrat, 
ko ne bo več ravnateljica. 
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Prvojunijska nagrada

GASILSKA ZVEZA TRBOVLJE  
za izjemne dosežke na področju 
gasilstva, zaščite in reševanja v občini 
Trbovlje

  Občinska gasilska zveza je bila ustanovljena leta 1955 in se je 
takoj vključila v Gasilsko zvezo Slovenije. Do zdaj so jo vodili 
štirje predsedniki; trenutno vodstvo pa je bilo izvoljeno leta 1993. 
Občinska gasilska zveza se je leta 1997 preimenovala v Gasilsko 
zvezo Trbovlje, vodstvo zveze pa si je aktivno prizadevalo, da bi s 
pomlajevanjem članstva v prostovoljnih gasilskih organizacijah 
vplivalo na enakomeren razvoj in obstoj gasilskih organizacij.
  V zvezo je danes vključenih 712 članov, od tega je 108 članov 
mlajših od 16 let. V zvezi pa deluje tudi 156 članic, ki imajo status 
enakopravnosti z vidika dolžnosti in obveznosti. V vseh 
prostovoljnih gasilskih društvih je skupaj 135 starejših gasilcev - 
veteranov, s katerimi ima gasilska zveza dober odnos. 
  Člani prostovoljnih gasilskih društev, ki so združeni v Gasilski 

Zlata sončnica za najbolj urejeno krajevno 
skupnost v Občini Trbovlje                                                              

KS FRANCA SALAMONA   
  Nagrada za najbolj urejeno krajevno skupnost v občini 
Trbovlje se bo letos podelila prvič. Komisija za podelitev zlate 
sončnice za najbolj urejeno krajevno skupnost v Občini Trbovlje 
je na podlagi opravljenih ogledov vseh krajevnih skupnosti 
ocenila urejenost KS kot celote, skrb in prizadevnost krajanov za 
videz KS, čisto ter kakovostno bivalno okolje, varovanje naravne 
in kulturne dediščine. Komisija je ocenjevala urejenost KS na 
podlagi ocenjevalnih meril, ki so usklajena s splošno 
uveljavljenimi merili ocenjevanja urejenosti okolja in 
predstavljajo osnovo ocenjevanja. 
  V KS Franca Salamona dajejo krajani velik poudarek na 

Nagrada županje Občine Trbovlje

Projekt SOS-ŠOLA  
  Nagrada županje Občine Trbovlje se v letošnjem letu podeli 
projektu SOS-ŠOLA podjetja Aereform, d. o. o., iz Trbovelj. S 
pilotnim projektom SOS-ŠOLA so prvi triadi osnovnošolcev 
postavili nove smernice učenja. 

celovito urejenosti okolja. Opazni sta urejenost objektov in 
skladnost z okoljem, pri tem pa tudi delež lastne kreativnosti. 
Vidni sta urejenost okolice objektov, negovanost zelenih površin 
in nasadov: skladnost zasaditev dreves, grmovnic, trajnic in 
sezonskega cvetja ter zelenjavnih vrtov. 

zvezi Trbovlje, letno sodelujejo na več kot devetdesetih 
intervencijah ter se udeležujejo društvenih, občinskih, regijskih in 
državnih tekmovanj v vseh gasilskih disciplinah. S pomočjo 
Občine Trbovlje in sponzorjev je Gasilska zveza Trbovlje v 
zadnjih letih nabavila in posodobila osnovno gasilsko opremo ter 
obnovila vozni park za vsa prostovoljna gasilska društva.
  V Gasilsko zvezo Trbovlje je včlanjenih 8 gasilskih društev in 
Gasilski zavod Trbovlje. Zveza zelo dobro deluje pod zdajšnjim 
vodstvom; je ena od vzorčnih gasilskih zvez v Sloveniji glede 
povezovanja med prostovoljnimi in poklicnimi gasilci. 

  SOS-ŠOLA pomaga reševati težave, s katerimi se srečujejo 
številne družine z otroki, ki obiskujejo prve razrede osnovnih šol. 
Predvsem matematika učencem že v prvih razredih predstavlja 
velik problem, zdi se jim prezahtevna, zato se pogosto srečajo s 
pomanjkanjem motiviranosti za učenje. Omenjen projekt ponuja 
staršem možnost, da matematiko otroku predstavijo na prijazen in 
nevsiljiv način. Na voljo imajo naloge z rešitvami, s katerimi starši 
dobijo občutek, kakšno raven znanja otrok potrebuje, podane pa 
so tudi informacije, kako prepoznati nerazumevanje snovi pri 
otroku. Portal reši težavo staršev, ki včasih ne vedo, kako postopati 
v primeru otrokovega neznanja in nezanimanja, na drugi strani pa 
otroku olajša proces učenja, saj se uči v svojem domačem okolju, 
ki ga je vajen. Pomembno je, da spodbudimo otroke k razvijanju 
pozitivnega odnosa in zanimanja tudi do predmetov, kot je 
matematika, ter povečamo zanimanje na tem področju, saj so 
lahko ti otroci nekoč strokovnjaki na naravoslovno-tehničnih 
področjih, ki pa jih naše okolje močno potrebuje. 
  Projekt SOS-ŠOLA je nova smernica v slovenskem šolskem 
sistemu z inovativnim pristopom, ki pomaga rušiti stereotipe in 
prepreke na matematičnem področju. V veselje in ponos nam je, 
da je projekt plod trboveljskih strokovnjakov, in sicer Saša Knez, 
Alenke Knez, Katarine Bebar in Davida Hančiča. Vse to so 
razlogi, da se priznanje županje podeli projektu SOS-ŠOLA. 
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»Tudi Trbovlje se 
spreminjajo in gredo 
naprej s časom.«
Letošnji intervju z županjo ob občinskem prazniku smo 
posvetili predvsem gospodarskim temam. Pogovarjali smo 
se o sodelovanju z gospodarstveniki, o tem, kaj je občina v 
zadnjem obdobju naredila na tem področju, kako daleč je 
projekt predora in navezovalne ceste na avtocesto ter kakšni 
izzivi so pred nami. 

  Kako ocenjujete gospodarsko stanje v občini? Kaj 
menite, zakaj je stopnja brezposelnosti v zadnjih letih rastla 
in je začela v zadnjem letu padati?
  »Gospodarstvo je v Trbovljah v zadnjih dvajsetih letih 
doživelo veliko pretresov. Žal je bila dolina v večji meri odvisna 
od delovanja TET in RTH ter z njima povezanimi podizvajalci ali 
kooperanti, kar je ob zapiranju obeh državnih podjetij povzročilo 
hud udarec lokalnemu okolju. Ker podjetja in dolina niso bili 
pripravljeni na takšen scenarij, je brezposelnost poskočila. Prav 
tako ljudje niso bili dovolj podjetni in podkovani z znanjem o 
podjetništvu ter pogumni, da bi šli na svojo pot in ustvarili nova 
podjetja. V zadnjih dveh letih beležimo upadanje stopnje 
brezposelnosti, vendar je le-ta še vedno previsoka. Žalostno je, 
kako se lahko zgodba uspešnega mesta v sedemdesetih in 
osemdesetih letih obrne v drugo smer. RTH in pozneje TET, ki 
sta povzročila razvoj mesta, sta ga na koncu na nek način tudi 
pahnila v položaj, kjer smo zadnja leta. A na koncu vsakega tunela 
je tudi luč, zato verjamem, da se situacija popravlja, počasi, a 
vztrajno. Trajalo bo dolgo, da se bosta tudi miselnost in 
izobrazbena struktura prebivalcev spremenili, a na nas je, da 
delamo v tej smeri.«

Stopnja brezposelnosti se zmanjšuje. Čemu jo pripisujete?
  »Predvsem dejstvu, da se finančna kriza počasi poslavlja, da se 
okrevanje čuti na nemškem trgu, od katerega je zelo odvisna tudi 
naša država. Hkrati je k temu potrebno dodati, da kar nekaj 
zaposlenih, ki so izgubili delo v RTH, TET, cementarni, ni iskalo 
službe in so se raje prijavili na Zavod za zaposlovanje, saj jim je do 
upokojitve manjkalo le leto ali dve ter so zato koristili 
nadomestilo. Vsekakor pa se v nekem delu pozna tudi izvajanje 
politike javnih del, ki jih podpira občina, in zaposleni lahko 
pridobijo delovne izkušnje, program pomoči Hrastnik, Radeče in 

Trbovlje, subvencije občine za lokalna podjetja, sodelovanje s 
predstavniki gospodarstva v Trbovljah in iskanje rešitev za 
morebitne težave, ki jih imajo. Naloga občine in države je 
ustvarjati dobre pogoje za delovanje podjetij. Mi seveda lahko 
vplivamo le na tisto, kar je v pristojnosti občine.«

Vse v mestu je v zadnjih desetletjih zapiralo svoja vrata, 
število prebivalcev se že več kot deset let postopoma 
zmanjšuje. Kako se je temu prilagajala občina?
  »Mislim, da bi se na to morali začeti prilagajati že leta 2000, ko 
smo sprejeli zakon o zapiranju rudnika, ko se je na referendumu 
zavrnila gradnja TET 3. To je bil ključen trenutek, ko bi se vsi 
morali začeti pripravljati na spremembe. A večina je še vedno 
verjela ali pa si tiho želela, da se ne bo zgodilo in podaljševala to 
stanje. Veliko težje je delati reze, nastopiti bolj ostro z namenom 
uvajanja sprememb, ki so nujne, kot pa deliti bombončke in biti 
všečen. Kdo pa ima rad župana, ki bi ljudem odkrito povedal, 
kakšna je situacija in začel z ukrepi v smeri zmanjševanja sektorja 
javna uprava in optimizacije delovnih procesov ter zmanjševanja 
stroškov, kar je na dolgi rok nujno? Nihče. A žal smo morali 
ugrizniti tudi v to, saj so se sredstva države za delovanje občine 
zmanjševala, temu pa niso sledili odhodki. Začeli smo najprej pri 
sebi na občini, nato nadaljevali v javnih zavodih, saj vsi skupaj še 
vedno delujemo v takšnem obsegu, kot smo leta in leta nazaj. Še 
celo med leti 2010 in 2014 se je število zaposlenih v katerem od 
javnih zavodov občine povečevalo, čeprav so se sredstva občine 
zmanjševala, kljub dejstvu, da se je število prebivalcev 
zmanjševalo. Kot da mi živimo na enem planetu, preostali v 
mestu pa na drugem. Ob dejstvu, da nam je sredstva znižala tudi 
država, so se sredstva, namenjena za investicije, zmanjševala, saj je 
bilo potrebno zagotavljati sredstva za vse večje stroške pri vseh, ki 
so vezani na občinski proračun (povečevanje stroškov za mase 
plač, dodatne zaposlitve, obnove stavb). Moralo pa bi biti ravno 
obratno. To je tako, kot če bi podjetje denar, ki je namenjen 
razvoju, zmanjševalo z namenom, da bi vzdrževalo raven 
zaposlenosti v podjetju ali le-to še celo povečeval. Kjer se to začne 
dogajati, vsi dobro vemo, da na daljši rok sledi stečaj, v primeru 
občine pa nazadovanje. Zadeve počasi prihajajo na normalno 
raven, a tudi v prihodnje dodatnega zaposlovanja v javnih 
zavodih in drugih službah, vezanih na sredstva občine, ne more 
biti, dokler se prihodki ne vrnejo na raven pred krizo. 
  Seveda pa je naša odgovornost tudi, da skrbimo za ustanove, 
predvsem pa za stavbe, ki druga za drugo postajajo stare, saj so 
bile grajene pred petdesetimi, šestdesetimi ali več leti in so 
potrebne obnove, stroški v takšnih stavbah pa so prav tako visoki. 
In da se razumemo, tudi delovanje javnih ustanov je pomembno, 
vendar v okviru tistega, kar si lahko privoščimo. Od zasavskih 
občin trboveljska občina prejme najmanj denarja od države na 
prebivalca letno. Tudi to dejstvo je treba upoštevati. Na ta dejstva 
ne moremo biti imuni.«

Veliko ljudi na koncu takšne pogovore konča z besedami: 
»Pa naj 'zrihtajo' evropska sredstva in naj ne 'jamrajo'«. 
Kako jim odgovarjate?
  »Po navadi tako govorijo tisti, ki nikoli v življenju niso delali na 
tem področju in ga ne poznajo. Nekateri so kar uživali v zgodbah, 

»Verjamem, da smo lahko na 
marsikaterem področju zgled drugim 
občinam in da lahko soustvarjamo 
dobre zgodbe v slovenskem 
prostoru.«

Foto: Mitja Ličar
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da bi naj Občina Trbovlje pridobila najmanj EU-sredstev v 
preteklem obdobju, pa čeprav to ne drži. Nihče pa se ni želel 
poglobiti v to tematiko. Če bi se, bi kmalu ugotovil, da so se 
sredstva, namenjena vsem trem občinam oziroma regiji Zasavje, 
v perspektivi 2007-2013 razdelila na tri enake dele med vse tri 
občine in to na podlagi dogovora med takratnimi tremi župani. 
Ko pa je bilo treba pozneje ugotavljati, kdo je bil najuspešnejši pri 
črpanju teh sredstev, so nekateri vrli politiki in novinarji začeli ta 
sredstva hitro deliti s številom prebivalcev. In seveda, če isto 
vrednost evrov deliš z 10.000 prebivalci ali s 17.000,  pride do 
velikih razlik. Zato v primeru, da bodo občine oz. regije ponovno 
upravičene do teh vnaprej dogovorjenih evropskih sredstev, 
vsekakor Občina Trbovlje ne bo pristajala na takšno krivično 
delitev sredstev. V tem trenutku nekih večjih EU-razpisov ni, na 
tistih, ki pa so bili na voljo (v večini primerov na ravni države), pa 
smo bili tudi precej uspešni.«

Kaj je po vašem mnenju ključno za razvoj v mestu?
  »Na prvem mestu znanje in delavnost ljudi. Če tega ni, potem 
ni ljudi, ki bi odpirali tovarne, in ni ljudi, ki bi v njih delali, kot se to 
dogaja zdaj v Novem mestu, kjer delavce iščejo v drugih regijah. 
Iz Zasavja jih tja odhaja manj kot 100, res pa je, da je oddaljenost 
precejšnja. Nato je pomembna cestna infrastruktura, ki 
izdelke/produkte čim hitreje pripelje do trgov. Občina pa je tista, 
ki nudi primerno okolje za razvoj. Nikakor pa ne podpiram 
odpiranja podjetij »na prisilo« in to z denarjem davkoplačevalcev. 
Vsi smo bili priča, kje so takšna podjetja, ki so bila ustanovljena v 
okviru državnih podjetij tudi v naši dolini in to z državnim 
denarjem, pristala na koncu. Ko se je 'pipica zaprla', je bilo vsega 
konec. Zato mora biti nastanek podjetja rezultat podjetniške 
iniciative posameznikov in ne države ali občine.«

Tudi na občini ste zaradi upokojitev iskali nove moči, torej 
nove sodelavce. Ste jih z lahkoto našli?
  »Kljub visoki brezposelnosti jih ni bilo lahko najti. Iskali smo 
sodelavce, saj se je kar nekaj sodelavcev upokojilo. Iskali smo višje 
izobražene ljudi predvsem s področja ekonomije in gradbeništva. 
Mislim, da je še vedno težava, da se marsikdo ne prijavi, saj so 
ljudje tako zelo prepričani, da je že v naprej vse z nekom 
zmenjeno, da bo kdo dobil službo. Kar ni res. In tega kar ne 
morejo in ne morejo verjeti. Nikogar od novo zaposlenih sama 
nisem prej poznala. V službo sprejemamo kadre, ki imajo znanje, 
ki imajo kulturo in odnos do dela, ki so se pripravljeni na vsakem 
koraku učiti, in ne ljudi, ki bi čakali na službo na podlagi vezi in 
poznanstev. To se na dolgi rok redkokdaj izkaže kot dobra praksa. 
Na podlagi pisnega preizkusa in ustnega razgovora nato 
sprejmemo skupaj s komisijo odločitev, kdo je najbolj ustrezen.« 

Ste zaposlili tudi Trboveljčane?
  »Zaposlili smo tudi Trboveljčane, kadre pa smo zaradi 
pomanjkanja iskali tudi širše v Zasavju. Ne more biti edino merilo 
dejstvo, da je nekdo iz Trbovelj. Kaj pa bomo naredili potem, ko 
recimo takšen človek nima znanj in ne bo mogel izpolnjevati 
delovnih nalog? Kdo bo delal namesto njega? Na prvem mestu so 
znanje, kakovost in izkušnje, saj bomo le z njimi občino pripeljali 
do boljših rezultatov. Če je človek iz Trbovelj, pa je še toliko 
boljše. Na koncu pa je treba upoštevati tudi dejstvo, kako bi 

potencialni kandidat za novo delovno mesto lahko sodeloval z že 
obstoječo ekipo. Če bi bilo edino merilo pri zaposlovanju kraj 
bivanja v vseh slovenskih krajih, bi bilo v Trbovljah dodatno 
brezposelnih še več kot 2000 ljudi, ki se trenutno vozijo na delo 
ven iz Trbovelj. Hkrati pa se dogaja, da nekatera podjetja svojega 
kadra ne morejo najti v Zasavju in tako kar nekaj ljudi iz Ljubljane, 
Celja prihaja na delo v Trbovlje.«

Katere so ključne lastnosti delavca, ki jih delodajalec išče 
pri ljudeh?
  »Na prvo mesto bi postavila ustrezno izobrazbo in znanja, ki 
jih ima. Če ima nekdo oboje, torej ustrezno izobrazbo in hkrati 
tudi veliko znanja, je to zmagovalna kombinacija. Pomemben je 
tudi korekten odnos do dela, da človek ne išče službe, ampak delo, 
da se je pripravljen ves čas izobraževati, da je odprt za nove 
pristope, da ni obrekljiv, prepirljiv in da je pošten, da je pripravljen 
v službi, ko je potrebno, ostati tudi urico dlje in ne da ob 15. uri že 
stoji ob registrirni uri ter čaka, da gre lahko domov. To so po 
mojem mnenju ključne lastnosti odličnega sodelavca. Ne maram, 
da so ljudje melanholični, leni, nezainteresirani, da nič ne naredijo 
v zvezi s svojo osebno rastjo, da z viška gledajo na sodelavce, da je 
njihova edina misel v službi, kdaj bo spet odmor, da je njihov 
odgovor v večini primerov, 'da se nekaj ne da', da zelo hitro dajejo 
sodbe o drugih ljudeh. Da vsakič, preden opravijo dodatno delo, 

»Trajalo bo dolgo, da se bosta tudi 
miselnost in izobrazbena struktura 
prebivalcev spremenili, a na nas je, 
da delamo v tej smeri.«

»Tudi OPN spreminjamo tako, da bi 
občina pridobila še kakšno zemljišče, 
kjer bi lahko uredila področje za 
gospodarsko dejavnost, saj tega 
trenutno nimamo na voljo.«

Trboveljski maturantje so v maju v mestnem parku 
odplesali tradicionalno četvorko. Želim jim veliko 
uspeha na maturi in pri nadaljnem šolanju. 
Pomembno je, da mlade spodbujamo k šolanju. 
Mladi strokovnjaki s svežimi in z inovativnimi idejami 
so namreč pomembni za lokalni razvoj. 
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že sprašujejo, koliko bodo dobili za to plačano. Takšni ljudje 
imajo napačne vrednote in izhodišča, s katerimi ne moreš biti 
uspešen in zadovoljen pri delu. Zato je pomembno, kakšnega 
človeka sprejmeš v ekipo.
  Kot občina skrbimo za izpopolnjevanje znanja zaposlenih. 
Zaposlenim smo ponudili kar nekaj skupnih izobraževanj, prav 
tako dajemo precej poudarka na timsko delo, zato smo 
organizirali že nekaj 'team buildingov' za zaposlene. Prav tako 
smo uvedli prakso, da vsako leto en dan namenimo obisku ene od 
občin, kjer se srečamo z županom in njegovimi sodelavci ter si 
ogledamo njihove dobre prakse, projekte in izmenjamo izkušnje. 
Pomembno je, da stremimo k temu, da smo lahko vsako leto 
boljši. Veliko energije in časa vlagamo v dobre odnose med 
zaposlenimi, izobraževanja in ekipni duh. Seveda pa se vedno 
najde kdo, ki mu tudi to ni po godu in v ospredje postavlja zgolj 
svoje osebne interese. Ljudje smo si pač različni.«

Kaj je občina naredila v vaših prvih dveh letih na področju 
gospodarstva?
  »Na začetku je bilo težko, saj je bila ob nastopu mojega 
mandata občina na dnu z visoko brezposelnostjo, zaprli sta se tudi 
TET in cementarna. Hkrati pa smo se srečali še z dejstvom, da je 
občina tista zemljišča, ki bi jih lahko uporabila za namene novih 
gospodarskih subjektov, že prodala, novih pa nima. Prav tako 
nam je nedostopen podjetniški inkubator, ki je bil zgrajen z EU-
sredstvi, zaradi podpisa pogodbe s strani takratnih treh županov 
leta 2007, ki bi naj lastništvo nad evropskim deležem pripisovali 
RCR-u (Regionalni center za razvoj). Zaradi tega zdaj kot občina 
vstopamo v tožbo. Smo pa imeli v tistem trenutku še dve nasedli 
naložbi; Mehanika in Samski dom. Ob vseh teh dejstvih je bilo 
težko kaj narediti čez noč, zato smo se zadeve lotili postopoma. 
Najprej smo po skoraj desetih letih sprejeli strateški prostorski 
dokument OPN, na katerega so številni čakali leta in leta ter vpliva 
na njihovo dejavnost. V to smo vložili kar nekaj naporov in časa 
zaradi slabše odzivnosti nekaterih državnih služb. Hkrati že 
pripravljamo tudi druge spremembe OPN-ja, saj gre za 'živ' 
dokument in se stvari v naravi spreminjajo hitreje kot dokument. 
Ker svojih zemljišč za gospodarsko dejavnost nimamo, smo 
edino možnost v danem trenutku videli v tem, da pomagamo 
tržiti obstoječe objekte in površine, ki niso v naši lasti. V ta namen 
smo naredili tudi portal www.poslovnepovrsine.si, kjer so 
popisane vse površine z vsemi podatki v različnih jezikih. 
Ker razvoja gospodarstva ne moreš voditi iz pisarne, smo odšli na 
teren h gospodarstvenikom v občini. Obiski so bili zelo koristni, 
saj smo tudi mi prejeli kar nekaj dobrih predlogov, izvedeli za 
njihove težave, kjer bi jim lahko pomagali, ter se seznanili z 
njihovo dejavnostjo. Marsikatero težavo smo v sodelovanju z 
njimi že rešili. Prav tako smo se aktivno vključili v reševanje 
nakupa zemljišča od družbe Gorenje, na katerem bo eno od 

trboveljskih podjetij prihodnje leto širilo svojo dejavnost ter 
ustvar jalo nova delovna mesta.  Obiski so bi l i  med 
gospodarstveniki dobro sprejeti. Ob tej priložnosti se tudi njim 
zahvaljujem za sodelovanje in dobro voljo, ki jo pri tem 
izkazujejo. Vsakega od prihodnjih investitorjev povabimo tudi na 
občino, kjer se z njim pogovorimo in poskušamo pomagati. 
Veseli smo, da so se prodali prostori TPT in hipermarketa 
nasproti.« 

Kakšni so vaši načrti v zadnjem letu in pol, ki je ostalo do 
konca mandata?
  »V prihodnje bomo poskušali pridobiti tudi nekatera 
zemljišča RTH, kjer bi v lahko nadaljevali z širitvijo industrijske 
cone. Tudi OPN spreminjamo v tej smeri, da bi občina pridobila 
še kakšno zemljišče, kjer bi lahko uredila področje za 
gospodarsko dejavnost, saj tega trenutno nimamo na voljo. Prav 
tako bo treba na daljši rok pristopiti k preseljevanju ljudi, ki živijo 
v industrijski coni, saj industrija in bivanje ne sodita skupaj. Vse to 
bomo seveda počeli v sodelovanju s prebivalci. Nastavki tega 
projekta se že pripravljajo. Na neprijazne življenjske razmere pa 
nas opozarjajo tudi stanovalci. Tudi na področju NUSZ-ja za 
podjetnike bomo začeli s pripravo sprememb.«

Prometna infrastruktura je pomembna za razvoj 
gospodarstva, saj predstavlja lažji in hitrejši dostop do trgov. 
Kakšni so načrti na tem področju?
  »Za razvoj industrije je seveda pomembna tudi infrastruktura, 
zato smo začeli s prenovami cestnega omrežja v občini. Prav tako 
upamo, da bo drugo leto prenovljen most ob državni cesti, ki vodi 
v industrijsko cono in je pomemben za vse, ki delujejo v tej coni. 
Projekti so že pripravljeni in predani pristojnemu ministrstvu. 
Glede povezave Zasavja na avtocesto pa je bil aprila izdelan DI IP, 
s čimer smo naredili prvi korak v smeri te povezave. Sledil bo 
sestanek, na katerem se bo to pregledalo, nato pa sledi izdelava 
študije variant. Je pa potrebno že zdaj poudariti, da priprava 
celotne dokumentacije in umeščanje v državne prostorske akte 
skupaj trajata od 7 do 10 let, če sklepamo glede na druge podobne 
projekte v državi. Torej prej kot začnemo s tem postopkom, prej 
bomo končali. Verjamem pa, da ta projekt ne bi bil tako velik, da 
ga tista vlada, ki bo takrat na oblasti, ne bi mogla izvesti. Če so 
lahko v Avstriji gradili predor za predorom, pa niso dolgi samo 2 
km, ampak 4, 5, 6 in 7 km, potem naša trasa skupaj s cesto ne bi 
smela biti problem. Hkrati pa bodo tudi zemljišča, ki so v lasti 
države, postala vrednejša in koristnejša. Na njih nikoli ne bo rastla 

»Glede povezave Zasavja na 
avtocesto je bil aprila izdelan DI IP, s 
čimer smo naredili prvi korak do te 
povezave.«

»V zadnjih dveh letih ponovno 
beležimo upadanje stopnje 
brezposelnosti, vendar je le-ta še 
vedno previsoka.«

gospodarstvo

Na cestah in drugih področjih smo se lotili 
infrastrukturnih projektov. Na fotografiji je odprtje 
p r i s ta ja lnega mesta za nu jne prevoze s 
helikopterjem.



17

koruza kot drugod po Sloveniji, lahko pa bi industrijske cone. Za 
socialne transferje občina v 10 letih nameni 30 milijonov evrov. A 
ne bi bilo bolje, da bi država denar namenila za takšen projekt ter z 
njim naredila zasavski prostor zanimivejši za življenje in 
investicije? Posledično bi bilo tudi teh transferjev bistveno manj.«

Kako gledate na razvoj »start up-ov«, na projekt Katapult? 
Jim lahko kot lokalno okolje pomagate?
  »Katapult je lep pokazatelj tega, kako v podjetništvu stvari 
tečejo hitreje in kako v javni upravi ne. Lahko se postavimo na 
glavo, pa se stvari enostavno ne odvijajo tako hitro, kot bi želeli. 
Projekt Katapult smo kot občina leta 2015 uvrstili tudi na seznam 
projektov Trbovelj, ki bi naj bili sofinancirani s strani države oz. z 
EU-sredstvi. Pa se do danes na državni ravni ni zgodilo še nič. 
Dewesoft se je medtem tega lotil sam. In to je tisto, česar se država 
ne zaveda. Lokalne skupnosti so bistveno hitrejše pri uresničitvi 
dobrih projektov, če nam za to le namenijo denar. Podjetje 
Dewesoft na letni ravni obrne več denarja, kot je celotni letni 
proračun občine, zato jim seveda denarno ne moremo pomagati. 
Poskušamo pa na načine, da podpiramo posamezne projekte, ki 
nastajajo v Katapultu, od njih odkupujemo izdelke in jih 
poskušamo promovirati tudi na raznih dogodkih, ki se jih 
udeležujem sama ali pa z ekipo doma in na tujem. Marsikoga, ki 
ima dobro idejo in se obrne na nas, nato preusmerimo na ekipo v 
Katapultu, kjer si želijo takšnih zgodb.«

Kako vidite razvoj mesta v prihodnje?
  »Moje mnenje je, da je za uspešno mesto pomembno 

predvsem naslednje: urejeno in kakovostno bivalno okolje, zaradi 
česar ljudje ne bežijo drugam. Razvoj gospodarstva v smeri 
razvojno naravnanih srednje velikih podjetij, saj biti odvisen od 
enega ali dveh večjih podjetij ni nikoli dobro, kar se je izkazalo 
tudi v preteklosti. Velik pomen nosijo tudi dobre cestne povezave 
ter odprtje Zasavja in Trbovelj navzven. Na vsem tem trenutno 
delamo in bomo delali tudi v prihodnje. Verjamem, da smo lahko 
na marsikaterem področju zgled drugim občinam in da lahko 
soustvarjamo dobre zgodbe v slovenskem prostoru. Dobre in 
uspešne zgodbe so del te doline: vsa 'start up' podjetja, ki se 
kosajo z najboljšimi na svetu, začetek odlične in unikatne zgodbe 
v prostorih nekdanje Iskre (Katapult), na področju ravnanja z 
odpadki smo med prvimi v Sloveniji, na področju kulture se ob 
bok postavljamo najboljšim ... Preveč energije smo usmerjali v 
državna podjetja in zanemarjali tisto, kar smo imeli pred nosom. 
Dobra, zdrava jedra podjetij, ki štejejo med 50 in 150 zaposlenimi. 
Verjamem, da bodo ob dobrih pogojih in dobrem delu 
zaposlenih tudi ta podjetja doživljala razcvet ter ustvarjala še nova 
in nova. 
  Skrbi pa me klima in odnos ljudi do dela. Ta negativen pristop 
k delu, kritiziranje tistih, ki delajo, iz udobnega kavča. Tarnanje, 
kako bi nekdo tretji moral zanje priskrbeti službe, kako doma 
čakajo, da jih pokliče nekdo in jim uredi službo. Takšno 
razmišljanje sodi na smetišče zgodovine. Tako bodo le-ti težko 
prišli do dela. Ne govorim, da so vsi takšni, jih je pa veliko. Kdo bi 
hotel zaposliti človeka, ki samo tarna in kritizira? Ravno glede 
tega pa imam največ dvomov, kako pomagati takšnim ljudem. 
Kako jim pokazati pot, po kateri bodo postali zaposljivi? To je 
zame največji izziv. In najbrž tudi najtežji. Zaradi tega smo še 
toliko bolj veseli in ponosni na vse tiste, ki vztrajajo pri svojem 
delu, ki s svojim znanjem omogočajo zaposlitve tudi drugim, in 
vso svojo energijo vlagajo v svoja podjetja. Dan in noč. In se ne 
vdajo tako zlahka. To so zame največji zgledi. Verjamem, da s 
trdim delom lahko podobo mesta obrnemo povsem na drugo 
pot: pot trajnostnega razvoja, pot novih tehnologij, kakovostnega 
bivalnega okolja, uspešnih podjetniških zgodb in sodelovanja 
med vsemi občani. In na takšnih projektih delamo skupaj z ekipo 
na občini. Nekateri rezultati so že vidni, drugi pa bodo v 
prihodnje še prišli v ospredje. Rada imam Trbovlje in ljudi, ki 
tukaj živimo. V sebi še vedno nosimo ponos do svojega kraja, kar 
se je izkazalo tudi na zadnji državni proslavi v Trbovljah, ter 
delavnost in 'kumeratšaft'. Gremo skupaj naprej, proti vrhu.« 

»Če bi bolj verjeli vase, bi bilo 
uspešnih zgodb še več.«

»Ko bomo nehali iskati krivca v vseh 
okoli nas in se bomo spopadli z izzivi, 
takrat bomo vsi napredovali.« 
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Trbovlje so pred desetletji slovele kot rudarsko industrijsko 
mesto. Največ ljudi je bilo zaposlenih prav na področju 
rudarjenja. Po osamosvojitvi Slovenije se velike družbe niso 
uspešno prilagodile spremembam. Izobrazbena struktura 
ljudi se ni dovolj hitro prilagodila novim potrebam trga, saj 
še vedno največji delež med brezposelnimi predstavljajo 
ljudje z nižjo izobrazbo. Danes se v tej dolini rojevajo vedno 
nove uspešne zgodbe in nadgrajujejo tiste, ki so že v 
preteklosti delovale na tujih trgih. V njih pa delo najdejo 
tisti, ki so se pripravljeni vsak dan učiti, ljudje z odnosom do 
dela in ustreznim znanjem.

METALIA, d. o. o., 
direktor Marjan Jamšek

»V zadnjih letih se 
podjetniška klima v 
Trbovljah izboljšuje.«
Podjetje Metalia sodi med storitvena, trgovska in 
tehnološka podjetja, kjer z dolgoletnimi izkušnjami, 
znanjem ter z odličnostjo sledijo razvoju na področju 
transportiranja razsutih in sipkih tovorov. Podjetje se nahaja 
v industrijski coni Nasipi v Trbovljah, vodi pa ga Marjan 
Jamšek. V času svojega delovanja se lahko pohvalijo s 
številnimi odličnimi projekti, med svoje večje partnerje pa 
štejejo tudi Luko Koper. Trenutno zaposlujejo 15 ljudi, po 
besedah direktorja pa bodo zaposlovali tudi v prihodnje.

Vaše podjetje deluje na področju storitvene in trgovske 
dejavnosti. Kako bi razložili nekomu, ki ni po poklicu 
strojnik, kovinar, kaj pravzaprav počnete, proizvajate? 
  »Ukvarjamo se z izdelavo različnih strojev in naprav, 
predvsem transporterjev za pretovor razsutih in sipkih tovorov, 
kot na primer premoga, železove rude, različnih krmil, glinice … 
Ponudbo dopolnjujemo tudi z vzdrževanjem in modernizacijami 
tovrstne opreme. Naša proizvodnja je običajno za znanega 
naročnika, ni serijska in je prikrojena specifičnim željam in 
potrebam.«   

Katere projekte/izdelke, na katere ste še posebej ponosni, 
bi izpostavili? Kje vse jih najdemo?
  »Naši stroji in naprave so večinoma plod lastnega razvoja in 
načrtovanja, zato smo ponosni na vse delujoče naprave pri naših 
naročnikih. Izpostaviti bi veljalo, da smo v letih našega delovanja 
v Luki Koper izdelali večino transporterjev na evropskem 
energetskem terminalu in na terminalu za sipke tovore. Občasno 
delujemo tudi v gradbeništvu; sodelovali smo pri obnovi mosta 
čez Savo v Črnučah, izdelali smo Grubarjevo brv v Ljubljani ter 
arhitekturno zanimiv in opazen objekt Ribja brv v Stari 
Ljubljani.«

Kakšni so vaši načrti? 
  »Naši načrti za prihodnje so unovčiti pridobljeno znanje in 
izkušnje tudi v zahtevnejših projektih v tujini.«

Kako kot podjetje, ki deluje pretežno izven Zasavja, gledate 
na podjetniško klimo v Trbovljah? 
  »Čeprav smo vedno iskali in pridobili večino dela izven 
Zasavja, zaprtje večjih proizvodnih obratov v okolici ne 
pripomore k razvoju naše panoge. V zadnjih letih se verjetno 
podjetniška klima v Trbovljah izboljšuje, vendar brez izrazitega 
izboljšanja prometne povezanosti Trbovelj s preostalo Slovenijo 
in ponudbe podjetniške infrastrukture žal ne moremo 
pričakovati, da lahko v Trbovlje privabimo vlagatelje, ki bi tu širili 
svojo dejavnost.« 

Načrtujete, da boste v prihodnje zaposlovali? 
  »Da, vedno smo pripravljeni na zaposlovanje kakovostnega 
kadra. Običajno sodelujemo z našimi dobavitelji, ki nam 
pomagajo v času povečanega obsega dela, tako da je v našem 
kolektivu vedno prostor za kakovosten kader.«

Bi lahko rekli, da je vaše podjetje družinsko? Gre znanje iz 
roda v rod? Kako in kdaj ste začeli s svojo dejavnostjo? 
  »Podjetje je družinsko, saj v njem delujemo vsi, sam kot 
direktor podjetja, sin Matjaž, ki prevzema vodenje podjetja, in 
žena Tatjana, ki skrbi za finančno-računovodske posle. Podjetje 
deluje 25 let, vsi pa smo dolgoletno povezani z njim.« 

»Opažam, da je dejavnost 
podhranjena s svežim mladim 
kadrom, čeprav se v zadnjih letih 
zanimanje za delo ključavničarja, 
varilca povečuje.«

gospodarstvo

Če so stare industrije »propadale« zadnja desetletja, leto za 
letom, potem velikega preobrata v povsem novi smeri ne 
moremo narediti v enem, dveh ali treh letih. Kljub temu pa 
Trbovlje z novimi praksami, z unikatnimi in vrhunskimi 
pristopi ter z znanjem posameznih družb stopajo po novi 
poti. Najbrž ga ni mesta, od koder bi v zadnjih letih prišlo 
toliko dobrih idej in projektov, ki so se znašli na različnih 
mednarodnih platformah. V Trbovljah ustvarjajo podjetja v 
različnih branžah, kjer se od njih zahtevajo hitro prilagajanje 
trgu, velika dodana vrednost ter ogromno znanja. Nekaj 
takšnih zgodb bomo predstavili v tej številki časopisa.

Gospodarstvo v Trbovljah na novi poti

 

Vodstvo občine je že v letu 2016 obiskalo podjetje 
Metalia, d. o. o. Na fotografiji z Marjanom Jamškom 
in njegovim sinom.
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Je v Zasavju težko najti ustrezno delovno silo? So vaši 
zaposleni večinoma ljudje iz Zasavja? 
  »Trenutno večina naših zaposlenih prihaja iz Zasavja oziroma 
bližnje okolice. Poiskati kakovostno delovno silo je verjetno enak 

izziv kot pri drugih panogah. Opažam, da je dejavnost 
podhranjena s svežim mladim kadrom, čeprav se v zadnjih letih 
zanimanje za delo ključavničarja, varilca povečuje.«

»Naša želja je zgraditi še večje 
proizvodne hale, v katerih bi lahko 
izdelovali večje komponente.«

KOVIT projetki, d. o. o., direktor Sandi Grm

»Vsak sposoben se 
lahko z delom izkaže 
in tako napreduje.«
Direktor podjetja Kovit projekti, d. o. o. ste že dobrih 13  let. 
Ste eni od tistih direktorjev podjetij v Trbovljah, ki prihajate 
od drugod, iz Gabrovke pri Litiji. Kako to, da ste si za 
postavitev in delovanje podjetja izbrali Trbovlje? Kaj vas je 
prepričalo?
  »Razlog, da sem svojo podjetniško pot začel v Trbovljah, je bil 
splet okoliščin. V tistem času se je pojavila priložnost prevzeti 
podjetje KOVIT, ki je delovalo na 'Guidi', kot se reče prostoru, 
kjer se nahajajo že takrat opuščeni rudniški objekti. Leta 2004 se 
je pojavila nova poslovna priložnost z nakupom prostorov 
nekdanjega RGD-ja. Tukaj se je v bistvu začela zgodba, ki jo zdaj 
piše družba KOVIT projekti, d. o. o. Dejavnost, kot je naša, je 
pogojena z velikimi vlaganji v prostore in stroje, zato je ni 
enostavno seliti iz enega kraja v drugega. Istočasno v Trbovljah  
obstaja tradicija v strojnopredelovalni industriji, znanja, ki so ga 
imeli ljudje, pa ni bilo malo. Vse to je bilo pač potrebno združiti in 
zadeva lahko deluje tudi v Trbovljah.«

Če bi morali nekomu, ki ni iz vaše stroke, opisati, kaj 
proizvajate oz. počnete, kako bi to naredili?
  »Naše podjetje je izredno fleksibilno in temu primeren imamo 
tudi proizvodni program. Osnovni dejavnosti podjetja sta bili na 
začetku projektiranje in izdelava tlačnih posod – včasih smo delali 
plinohrame. Zdaj projektiramo in izdelujemo bolj zahtevne 
tlačne posode za različne naročnike, predvsem iz energetike, je pa 
to manjši del naše proizvodnje. Trenutno delamo veliko na 
področju energetike, predvsem male hidroelektrarne, za katere 
izdelamo opremo v celoti, in komponente za velike 
hidroelektrarne, zvarjence za rotorje ter statorje generatorjev. 
Tretji segment naše proizvodnje pa je izdelava industrijske 
opreme za različne naročnike. Delamo za področje predelave 
aluminija, jeklarsko industrijo, za papirno industrijo in podobno.«

Vaše podjetje se nahaja v industrijski coni Nasipi na 
površini 10.000 m2. Kar nekaj časa je bilo potrebnega, da ste 
končno lahko odkupili tudi del zemljišča ob vaših prostorih. 
Kaj tam načrtujete v prihodnje? Si lahko obetamo nova 
delovna mesta?
  »Trenutno delamo na površini velikosti malo manj kot 10.000 
m2, smo pa pred kratkim odkupili zemljišče v neposredni bližini v 
velikosti dodatnih 10.000 m2. Tako imamo zdaj na razpolago 
dodatna zemljišča, na katera se bomo v prihodnosti lahko širili. 
Naša želja je zgraditi še večje proizvodne hale, v katerih bi lahko 
izdelovali večje komponente. Seveda je vse to pogojeno z 
razmerami na trgu. V kolikor bodo te ugodne, bomo že v bližnji 
prihodnosti začeli z gradbenimi deli. Seveda bo z večjimi prostori 
potreba po delovni sili večja in računamo tudi na nove 
zaposlitve.«

Kako kot podjetje, ki deluje pretežno izven Zasavja, gledate 
na podjetniško klimo v Trbovljah? Kako ocenjujete 
sodelovanje z lokalno skupnostjo? Kaj je po vašem naloga 
lokalne skupnosti na področju podjetij?
  »Naše poslovanje je usmerjeno predvsem na tržišče Evropske 
unije, tako da se z lokalnim podjetništvom ne srečujemo prav 
veliko. Mislim, da se v zadnjem času podjetništvo v Trbovljah kar 
lepo razvija. Je pa res, da je bistveno težje postaviti proizvodno 
podjetje kot neko storitveno ali IT-podjetje. Žal je v zadnjih letih v 
Trbovljah veliko dejavnosti ugasnilo, kar pomeni tudi manj 
priložnosti za nas, saj je projekte, ki so v neposredni bližini, veliko 
lažje realizirati kot pa tiste, ki so drugje po svetu. Z lokalno 
skupnostjo zelo dobro sodelujemo, občina se trudi, da nam gre na 
roko. Zadnje gradbeno dovoljenje za objekt, ki smo ga gradili, 
smo dobili praktično v enem mesecu. Naloga lokalne skupnosti 
je, da nas podpira in nam omogoča osnovne pogoje za našo 
širitev. V preteklosti, ko se je urejala industrijska cona Nasipi, je 

Tehnični vodja in direktor družbe KOVIT projekti, d. o. 
o., na objektu MHE Goričane.

Podjetje Kovit bi svojo proizvodnjo prihodnje leto širilo 
na zemljišče v bližini.
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»Trenutno imamo v teku razpis za 
zaposlitev projektnih vodij, ki imajo 
izkušnje s trženjem in z izvedbo, delo v 
tujini pa jim predstavlja izziv.«

gospodarstvo

bilo kar nekaj rešitev prometne infrastrukture, ki nikakor ni 
upoštevala industrije. Če se na nekem področju nekaj ureja, 
podjetniki pričakujemo, da nas nekdo vpraša za mnenje glede 
predlaganih rešitvev, pa naj gre za kanalizacijo ali za cesto.«

Koliko ljudi trenutno zaposlujete?
  »Število vseh delavcev na lokaciji KOVIT projekti je približno 
50. Ker imamo pomanjkanje kadra, imamo tudi nekaj najetih, kar 
pa je odvisno od potreb projektov.«

Kaj bi svetovali vsem tistim, ki trenutno iščejo zaposlitev?
  »Težko dam univerzalen nasvet. Kdor je iz tehnične stroke in 
želi delati, se lahko oglasi pri nas, sicer pa je treba biti vztrajen in 

prijeti za vsako delo. Vsak, ki je sposoben, se lahko z delom izkaže 
in tako napreduje.«

Je v Zasavju težko najti ustrezno delovno silo? So vaši 
zaposleni večinoma ljudje iz Zasavja?
  »Delovno silo v strojegradnji je danes težko najti v celotni 
Sloveniji. Tukaj mislim na inženirje strojništva, CNC-operaterje, 
programerje pa tudi ključavničarje in varilce. Z enakimi problemi 
se ukvarjamo tudi mi v Zasavju, vendar se situacija izboljšuje, saj 
redno štipendiramo dijake in dobro sodelujemo s Srednjo 
poklicno šolo Trbovlje. Pri nas imamo zaposlenih kar nekaj tujcev 
iz republik nekdanje Jugoslavije, sicer pa so pretežno iz Zasavja - 
od Trojan pa do Hrastnika.«

RUDIS, d. o. o., direktor Andrej Gorjup

»V Zasavju se srečujemo 
s pomanjkanjem 
ustrezne delovne sile.«
Podjetje Rudis je vodilna inženiring družba v Sloveniji, 
specializirana za izvedbeni inženiring na področjih 
energetike, ekologije, industrije in specialnih tehnologij. 
Na lokaciji v Trbovljah deluje že več kot 50 let in trenutno 
zaposluje 94 ljudi. Družbo zadnjih enajst let vodi Andrej 
Gorjup, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, 
pred tem pa je v Rudisu opravljal funkcijo direktorja na 
področju energetske industrije in ekoloških projektov. 
Družba je pod njegovim vodstvom odlično nadaljevala 
zgodbo in jo še nadgradila, svoje delovanje pa uspešno širijo 
tudi na nove tuje trge.

Na mestu direktorja podjetja Rudis ste že 11. leto. Tudi pred 
nastopom direktorske funkcije ste bili zaposleni v podjetju 
Rudis. Kako se ozirate na teh 11 let? Na kaj ste najbolj 
ponosni, kaj bi izpostavili? 
  »Rudis se je v zadnjih desetih letih specializiral za področje 
energetike in ekologije ter postal svetovno prepoznavno podjetje 
pri gradnji naprav za čiščenje dimnih plinov na velikih 
termoenergetskih objektih. To je naša najpomembnejša 
tehnologija, kjer smo v postopku patentiranja izboljšav pri 
Evropskem patentnem uradu. Tudi druge tehnologije, ki jih 
obvladujemo, kažejo na odgovorno ravnanje do okolja. Naše 
poslovanje je stabilno in nismo zadolženi, naše obveznosti do 

vseh deležnikov v poslovnem procesu izpolnjujemo v roku in 
skladno s pogodbenimi določili. 
  V Sloveniji je aktivnost na področju gradnje inženirskih 
objektov nizka, zato naše prodajne aktivnosti usmerjamo na tuje 
trge, v poglabljanje poslovanja z obstoječimi partnerji in 
akvizicijo novih projektov. Aktivni smo na trgih nekdanje 
Jugoslavije, v Turčiji, Saudovi Arabiji, Indiji ... Tržimo predvsem 
projekte oziroma tehnologije, kjer imamo lastno znanje (sami 
izdelamo projektno dokumentacijo, nabavimo opremo in 
izvedemo testiranja ter poskusno obratovanje). Tako ustvarimo 
več dodane vrednosti ob manjšem oziroma obvladljivem 
tveganju. V Rudisu ne delamo po principu, da posel pridobimo, 
potem pa ga v celoti oddamo v podizvajanje. Projekte vodimo na 
osnovi našega lastnega znanja in kompetenc.

  Postopke in procese vodimo po načelih standarda varnosti in 
zdravja pri delu OHSAS 18001, standarda ravnanja z okoljem 
ISO 14001 in standarda kakovosti ISO 9001. V Rudisu smo 
ponosni na naš ugled kakovostnega in korektnega izvajalca na 
trgu in na blagovno znamko »RUDIS«. Sam pa sem še zlasti 
ponosen na naše sodelavce. Znanje, izkušnje in veščine 
zaposlenih zagotavljajo obstoj in razvoj Rudisa.«

V katere projekte trenutno vlagate največ energije? Kaj je 
tisto, s čimer se boste največ ukvarjali v naslednjih letih? 
  »V Rudisu  smo v letu 2015 v strateškem načrtu definirali 11 
ključnih tehnologij, ki jih bomo ciljno tržili v prihodnje, 
predvsem v tujini, na ciljnih trgih. Usmerjamo se na tržišča, ki 
postajajo ekološko ozaveščena in namenjajo sredstva za ekološko 
sanacijo objektov. Ukvarjamo se s projekti učinkovite rabe 
energije in obnovljivih virov. Razviti in osvojiti želimo nove 
tehnologije, ki jih bomo tržili potem, ko bodo izzvenele naše 
zdajšnje, ključne tehnologije. Želimo zagotoviti delo tistim, ki šele 
prihajajo in dolgoročno stabilno poslovanje.« 

Lani ste zgradili in investirali v poslovno stanovanjski 
objekt K5. Ste s projektom zadovoljni? Kako to, da ste se 
odločili za tak projekt na lokaciji v Trbovljah? 
  »Objekt R-K5 je atraktiven objekt, kakovostno in sodobno 
grajen. Odlikuje ga energetsko varčna gradnja, ki dolgoročno 
pomeni znaten prihranek energije in znižuje stroške vzdrževanja. 
Za gradnjo objekta smo se odločili zaradi atraktivne lokacije; 
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novozgrajena stanovanja so v Trbovljah manjkala, tudi tak objekt, 
kar dokazuje tudi dejstvo, da imamo za prodajo samo še eno 
stanovanje. S projektom smo zadovoljni, mislimo, da tudi 
pozitivno prispeva k videzu tega dela mesta.«

Kako kot podjetje, ki deluje pretežno izven Zasavja, gledate 
na podjetniško klimo v Trbovljah?
  »Mislim, da je v Trbovljah prišlo do izboljšanja podjetniške 
aktivnosti. Pozdravljam napore Dewesofta s podjetniškim 
pospeševalnikom Katapult, ki podpira posameznike, ki se 
odločajo za podjetništvo, ker zaznajo dobro poslovno priložnost 
in ne samo zato, ker jim podjetništvo pomeni način 'preživetja'. 
Velikih zaposlovalcev v Trbovljah, kot so bili nekoč STT, RTH, 
TET in Cementarna, na žalost ni več. Podjetništvo je gotovo 
način zagotavljanja dela in prihodnosti ne samo posameznikom, 
ampak se tako lahko uspešno ustvarijo nova delovna mesta, ki 
bodo zagotovila, da bodo mladi ostali v svoji rojstni občini ali se 
celo priselili od drugod. Seveda pa je tudi naloga občine, da 
zagotovi čim ugodnejše pogoje za mlade podjetnike in tako  
prispeva k razvoju podjetništva.«   

Kako ocenjujete sodelovanje z lokalno skupnostjo? Kaj je po 
vašem mnenju naloga lokalne skupnosti na področju 
gospodarstva? 
  »Lokalna skupnost naj bi zagotavljala vso potrebno 
infrastrukturo za delovanje podjetij (cestne povezave, vzgojne 
ustanove s podaljšanim varstvom, nižji davki v prvih letih 
delovanja …). Naloga lokalne skupnosti je tudi, da poskuša 
pridobiti sredstva, ki so namenjena za razvoj regij in tudi tako 
izboljša pogoje za delovanje in bivanje v občini.« 

Kaj bi svetovali vsem tistim, ki trenutno iščejo zaposlitev? 
  »Mladi morajo biti bolj pripravljeni na spremembe, med njimi 
tudi na delo v tujini. Zavedati se moramo, da sta redna služba in 
plača vrednoti, za kateri se moramo potruditi. Mladi naj bodo 
aktivni pri iskanju dela, vsaka izkušnja šteje.« 

Kakšne kadre boste potrebovali v prihodnje? 
  »Predvsem iščemo kompetentne sodelavce tehničnih smeri. 
Trenutno imamo v teku razpis za zaposlitev projektnih vodij, ki 

imajo izkušnje s trženjem in z izvedbo ter jim delo v tujini 
predstavlja izziv.«

Je v Zasavju težko najti ustrezno delovno silo? So vaši 
zaposleni večinoma ljudje iz Zasavja? 
  »Da. Ker se v Zasavju srečujemo s pomanjkanjem ustrezne 
delovne sile, smo v Rudisu pristopili k aktivni štipendijski politiki. 
Z načrtno in s skrbno štipendijsko politiko in sistemom delovnih 
praks želimo okrepiti projektantsko dejavnost ter z zaposlitvijo 
projektantov in novih kompetentnih projektnih vodij 'pomladiti' 
kolektiv. Večina naših zaposlenih je iz Zasavja, v zadnjem času pa 
smo zaposlili nekaj sodelavcev tudi od drugod.«

Veliko se je govorilo o možnostih izgradnje parkirne hiše s 
heliportom na strehi za bolnico in da bi lahko bili tudi vi 
eden od investitorjev pri projektu. Koliko resnice je v  tem in 
kako gledate na to možnost? 
  »V kolikor nam bo dana možnost, bomo to poslovno 
priložnost vsekakor preučili. Morda bo novo vodstvo bolnice 
nadaljevalo z aktivnostmi tudi v tej smeri.« 

START UP – Katapult

Trbovlje postajajo 
dolina uspešnih start 
up zgodb
Zgodba Katapulta v prostorih nekdanje Iskre se je začela 
pred nekaj leti, ko sta ustanovitelja podjetja Dewesoft, 
Andrej Orožen in dr. Jure Knez, sprejela odločitev, da bosta 
mladim podjetjem nudila podporo ter jim pomagala pri 
njihovih zgodbah s svojim znanjem, s prodajno mrežo 
Dewesofta in z nudenjem ustreznih prostorov. »Ideja o 
Katapultu se je rodila na poslovni poti, kamor sva šla skupaj 
z Andrejem. Govorila sva o tem, kaj narediti, da bi sredstva, 
ki jih dajemo nazaj v lokalno okolje, imela kar največji vpliv 
na življenje v lokalni skupnosti. To je bilo v času, ko se je 
uvedlo pravilo, da osnovne šole otrokom neplačnikom ne 
dajo šolske malice. Osnovno načelo "pokaži lačnim, kako 

ulovijo ribo" tako udejanjamo v projektu Katapult, da bi 
lahko dali na voljo svoje znanje in poznanstva, ki smo jih 
ustvarili v the letih,« dodaja dr. Jure Knez.

  A vrnimo se na začetek zgodbe. Leta 2016 je podjetje 
Dewesoft od banke NLB kupilo 1800 m  prostorov v nekdanji 2

Iskri. Namen tega nakupa je bil, da prostore preuredijo v 
podjetniški inkubator, ki ne bi bil klasične vrste inkubator, kot jih 
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poznamo drugod po Sloveniji, z željo, da jih ponudijo 
podjetniškim zgodbam, ki v sebi skrivajo potencial ali pa so le-
tega že pokazali s prvimi nastopi na trgu. In tako je nastal 
Katapult. Prostor velikih idej, odličnih podjetniških zgodb, 
predvsem pa prostor, kjer lahko razvijate svoje ideje. Jure Knez z 
zadovoljstvom na obrazu doda, da ga veseli, da so po dobrih 
desetih letih propadanja prostori dobili novo podobo, da ga 
»veseli, da je spet premalo prostora na parkirišču in da v prostor zahajajo 
mladi z iskrico v očeh in željo narediti nekaj novega in neverjetnega.«

 Po besedah Jureta Kneza so prostor poimenovali Katapult, 
ker »se loči od standardnih inkubatorjev«. Na  Kongresu podjetnikov 
so namreč razložili idejo, kako ponujajo v souporabo svojo 
infrastrukturo in s tem mladim podjetjem pomagajo preskočiti 
ovire na poti od prototipa do izdelka, primernega za izdelavo. In 
takrat so dobili odziv iz občinstva: »Pa saj to res ni inkubator. To je 
Katapult.« In tako se je v tistem trenutku rodilo ime, ki izjemno 
lepo opisuje, kaj želijo storiti. 

 Kot pravita Andrej in Jure, sta popolnoma vpeta v uspešno 
poslovanje Dewesofta, zato ne bi bilo odgovorno, da bi Katapult 
prevzel eden od njiju. Tako sta pri vodenju Katapulta dala 
priložnost mladim in navdušenim, takšnim kot je Jernej 
Pangeršič, ki je postal direktor. »Jernej ima kljub mladosti tudi znanje 
in izkušnje, kako delujejo podobne institucije po svetu,« k temu dodaja 
Jure.

 Katapult pa ni in ne bo klasičen podjetniški inkubator. 
Bistvena razlika, ki loči Katapult od drugih inkubatorjev, je v 
podpori podjetja, ki ima v funkciji vso potrebno infrastrukturo za 
izdelavo določenih izdelkov. »Ni pomembno, da imamo recimo petosne 
CN obdelovalne centre ali pa profesionalno linijo za polaganje elektronike, 
pomembno je, da imamo ljudi, ki vsakodnevno delajo na strojih in so sposobni 
narediti izdelke vrhunske kakovosti,« konča svojo misel Jure. V njem 
sprejmejo predvsem tehnološka podjetja s fizičnimi produkti, 
kjer so že naredili vsaj grob prototip. »Je pa res, da so to bolj vodila in ne 
pravila,« doda direktor Pangeršič. Vseh ne sprejmejo v Katapult, 
saj, kot pojasni Pangeršič, »ko se odločamo, če bomo ekipo sprejeli ali ne, 
vedno gledamo, če jim lahko pomagamo in kakšen potencial imajo za 
odpiranje novih delovnih mest.« Tako so morali že večkrat zavrniti 
ekipe, za katere so videli, da jim ne morejo dovolj pomagati in kot 
primer navaja »če so bili recimo iz nam neznane industrije ali pa če smo 
videli, da ideja nima potenciala za ustvarjanje delovnih mest.«

 Trenutno so svoj prostor v Katapultu našle uspešne zgodbe, 
kot so SOS-šola, Ironate, Hillstrike, Zoyo Baby in Spacelink. 

Pangeršič dodaja, da se jim bosta v naslednjem mesecu pridružili 
še dve ekipi, a o tem raje kdaj drugič. Seveda pa so načrti, ki jih 
imajo v Katapultu in s Katapultom že zazrti v prihodnost. Že v 
letošnjem letu si želijo v sodelovanju z Zavodom 404 začeti 
izvajati dvomesečni program, kjer bodo sprejeli do 10 mladih 
(med 18-25 let) in jih vodili skozi proces učenja tehnoloških 
veščin (od programiranja in dela na različnih strojih do dizajna) 
ter mehkih veščin in podjetništva na drugi strani. Med letošnjim 
poletjem bo pri njih potekal tudi teden robotike za osnovnošolce.
Pangeršič verjame, da so uspešne zgodbe doma tudi v Trbovljah 
in že snuje načrte za poglobljeno sodelovanje s Slovenian Business 
Clubom. Dolgoročno pa želijo odpreti nove lokacije Katapulta po 
Sloveniji in v svetu, z vizijo, da postane Katapult globalna zgodba. 
Nadejajo si sodelovanja tudi z drugimi večjimi podjetji, ki bi s 
svojo infrastrukturo in z znanjem pomagala mladim podjetnikom 
tako, kot to počne Dewesoft. Na vprašanje, ali se povezujejo tudi 
z obema srednjima šolama v Trbovljah in drugimi organizacijami 
Pangeršič odgovarja: »Trenutno s srednjima šola sodelujemo prek 
Zavoda 404, ki na obeh šolah izvaja svoje tehnološke krožke. Na GESŠ 
ekipa dijakov gradi 'arcade machine', na STPŠ pa dijaki razvijajo pameten 
čebelji panj. V prihodnje želimo sodelovanje z obema šolama še povečati.« In 
ko smo ob koncu intervjuja vprašanje o načrtih zastavili idejnemu 
vodji in ustanovitelju Katapulta, Juretu Knez, je naš pogovor 
sklenil takole: »Tako kot zdaj, želimo nuditi infrastrukturo, ki jo imamo, 
in znanje po znani formuli 10 x 5 (desetkrat po petih minut 'ta prave' 
informacije ob pravem času). Kar nekaj od teh petih minut pa smo dobili že 
nazaj, tako da gradimo pozitivno klimo sodelovanja in izmenjave informacij 
ter izkušenj med člani Katapulta.«

Pred prenovo

Med odpretjem Katapulta

Po prenovi
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Mali junaki tudi iz Trbovelj

»Smo mlada ekipa, ki 
se ne boji izzivov.«
Najbrž ste se vsi, ki imate otroke, že srečali z Malimi junaki. 
Dobro veste, da gre za niz knjižic za najmlajše, kjer pa je 
vsaka izmed njih personalizirana, saj mali junak v zgodbi 
nosi ime otroka, kateremu ste knjigo podarili. To pomeni, da 
je bilo natisnjenih že toliko »različnih« knjig z različnimi 
naslovi in personaliziranimi junaki, kolikor je bilo naročil. 
Ekipa šteje že več kot 15 članov, pri snovanju zgodbic pa 
sodelujejo z zvenečimi imeni slovenskega literarnega 
prostora, kot so Feri Lainšček, Desa Muck … Svojo 
poslovno idejo zdaj uspešno nadaljujejo na 200 milijonskem 
trgu, saj so prisotni na trgih Švice, Nemčije, Avstrije in 
Italije. Najbrž pa niste vedeli, da sta ustanovitelja tega 
podjetja Mic Melanšek in Rado Daradan. In ker je slednji 
Trboveljčan, smo imeli več kot dovolj razlogov, da smo ga 
povabili na pogovor. Njuno uspešno poslovno pot bomo 
delili z našimi bralci časopisa Sr(e)čno Trbovlje, torej z vami.

Mali junaki so zbirka otroških personaliziranih knjig. Kako 
bi Male junake opisala tistim, ki vaše knjige še niso imeli 
priložnost prebrati oziroma naročiti?
  »Mali junaki so simpatične, zabavne in poučne otroške knjige, 
v kateri je lahko glavni junak prav vsak otrok. Ob naročilu na 
spletni strani www.malijunaki.si namreč vi izberete vam in 
vašemu malčku najljubšo knjigo, nato pa določite ime in videz 
glavnega junaka tako, da je na las podoben vašemu malčku. Ko 
boste za tem napisali še vaše osebno posvetilo, bomo knjigo v 
enkratni nakladi poslali v tisk in pri vas doma bo že v roku nekaj 
dni. Zelo preprosto, kajne?«

Pred štirimi leti sta z Micem Melanškom začela svojo 
poslovno pot. Od prvih začetkov pa do danes je podjetje 
zraslo tako v številu zaposlenih kot v prihodkih. Pa 
vendarle, od kod ideja in kakšni so bili vajini začetki?
  »Ideja se je porodila, ko sva bila z Micem sodelavca v enem 
večjih slovenskih podjetij. Naključje je hotelo, da sva ravno v 
tistem času oba postala strica, jaz že drugič. Ob neskončnemu 
številu kavic in, priznava, kdaj pa kdaj tudi kakšnem pivu, se je 
rojevala ideja o tem, da bi bilo odlično, če bi lahko naredila 
unikatni knjigi za najini Mio in Izo. Seveda sva bila takoj 
postavljena pred kopico tehničnih, finančnih ter poslovnih 

izzivov, a sva jih v nekaj mesecih skupaj rešila in nastali so prvi  
Mali junaki.«

Sta ob začetku poti iskala tudi vlagatelje, ki bi podprli vajino 
podjetniško idejo?
  »Startup svet je že takrat cvetel in priznava, da je bila misel o 
tem privlačna. Pa vendar je najina ideja tako drugačna in 
pozicionirana v tako 'starodobno' branžo, ki po vseh statistikah 
beleži le še drastičen upad, da je bilo težko prepričati kogar koli. 
Tako nama ni preostalo drugega, da začneva s kreditom, ki sem ga 
na banki dobil 'na lepe študentske oči', in z nekaj osebnimi 
prihranki.« 

Na začetku vajine poti sta postala tudi del bolgarskega 
pospeševalnika Eleven. Bolgarija kot taka sicer med 
Evropejci ni ravno sinonim za razvoj in napredne 
podjetniške ideje. Kako pa gledata nanjo po svoji izkušnji? 
Vama je to sodelovanje pomagalo na podjetniški poti?
  »Bolgarski pospeševalnik Eleven nama je bolj kot kar koli 
drugega odprl čutila za dogajanje v poslovnem svetu. Priznava, da 
nisva velika oboževalca vseh pretencioznih besed in dejanj, ki 
pritičejo temu 'balončku', zato se še vedno drživa mantre, da se le 
srčnost in trdo delo odražata v dobrih poslovnih rezultatih. 
Hustlerji pa naj bodo le drugi.«

Sodobna start up podjetja pri lansiranju svoje ideje preverijo 
tudi stanje na trgu, želje kupcev. Kako sta se tega lotila 
vidva?
  »Od samega začetka sva bila prepričana, da bodo tovrstne 
otroške knjige zaželene, kar so potrdile tudi prve neuradne 
fokusne skupine s to in ono mamico, pa z babicami, s 
prijateljicami ... Večjo uganko sva rešila pri sami logistiki in 
cenovni politiki. Namreč, vsaka naša knjiga je natisnjena samo 
enkrat, zato klasični pristop, 'dajmo tiskat na Kitajskem, kjer je 
poceni', v našem primeru ne pride v poštev.« 

Pri zgodbah Mali junaki sodelujeta tudi z velikimi imeni 
našega kulturnega prostora kot sta Feri Lainšček in Desa 
Muck. Kako je prišlo do tega sodelovanja? Ju je bilo težko 
prepričati, da bi se pridružila vajini zgodbi?
»Sprva zelo. Prvo srečanje z gospodom Ferijem je bilo kot 
ponesrečen zmenek do ušes zaljubljenega fanta in najlepše 
deklice na šoli. Na našo srečo smo ga uspeli prepričati. Njegova 
knjiga je že kmalu dosegla nepričakovan uspeh in naše 
sodelovanje je le še podaljšala. Podobna zgodba je bila z gospo 
Deso Muck, s katero zdaj redno sodelujemo. Septembra bomo 
izdali njeno novo, prav posebno hudomušno knjigo.
  Z veseljem lahko poveva, da avtorje spoštujeva in ceniva 
njihovo delo, zato je tudi naš odnos do njih morda drugačen, kot 
so ga vajeni iz klasičnega založništva.«

"Mali junaki" z deso Muck in Žigo X. Gombačem, ki so 
ga maja gosili na OŠ Trbovlje na podelitvi bralnih 
značk.

Mali junaki 
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Stopnja brezposelnosti pada

Kako naprej? Kakšno je 
stanje glede zaposljivosti 
ljudi v Trbovljah?
Intervju z Lijano Vidic Ristič, direktorico Območne službe 
Zavoda za zaposlovanje Trbovlje 

Razmere na trgu dela so danes povsem drugačne, kot so 
bile še deset ali dlje let nazaj. Svet gre naprej hitreje, človek 
pa mora danes znati marsikaj in precej več, kot nas učijo v 
šoli. Potrebna so dodatna izobraževanja, nabiranje različnih 
izkušenj, predvsem pa pozitiven odnos do dela. Vse manj je 
dela za manj izobražene ljudi in vse več dela za ljudi s 
specifičnimi znanji, z višjo izobrazbo. To, kar je včasih 
pomenila srednješolska izobrazba, danes predstavlja študij 
(diploma ali magisterij). Predvsem pa so danes na področju 
trga dela poleg obvezne izobrazbe, ki ti da neko širino 
znanj, pomembne druge veščine, ki jih človek ima 
(vztrajnost, specifična znanja, pravilen odnos do dela, hitro 
prilagajanje spremembam …). O tem, kakšne izkušnje z 
iskalci zaposlitve imajo v Trbovljah, kakšne so trenutne 
razmere na trgu dela, po katerih poklicih se največ 
povprašuje, smo se pogovarjali z Lijano Vidic Ristič, 
direktorico Območne službe Trbovlje, Zavoda za 
zaposlovanje Slovenije. 

Razmere na trgu se spreminjajo, to se počasi občuti tudi v 
Trbovljah. Na kateri ravni je stopnja brezposelnosti leta 
2017, če primerjate stopnje brezposelnosti zadnjih let? Je 
upadla? 
  »Da, tudi v Trbovljah stopnja brezposelnosti počasi upada. 
Zadnji podatek (vir: SURS) imamo za februar 2017, ko je stopnja 

brezposelnosti v trboveljski občini znašala 18,1 % , najbližje tej 
stopnji pa je bilo stanje v letu 2012, natančneje oktobra in 
novembra, ko je stopnja brezposelnosti znašala 17,6 %.«    

V kateri panogi so se v zadnjem letu najpogosteje pojavljala 
prosta delovna mesta? Jih je bilo težko zapolniti? 
  »Največ prostih delovnih mest smo beležili v predelovalnih 
dejavnostih, dejavnostih zdravstva in socialnega varstva, 
gradbeništva, izobraževanja, drugih raznovrstnih poslovnih 

gospodarstvo

Koga od slovenskih ali tujih literatov pa bi si želeli še, da bi 
sodeloval z vami? Si lahko morda obetamo kakšno 
sodelovanje tudi s Svetlano Makarovič, avtorico številnih 
sodobnih živalskih pravljic?
  »Slovenija skriva toliko literarnih zakladov, da so možnosti 
neomejene. Ko ste ravnokar omenili Svetlano Makarovič, ja, zelo 
radi, ampak nam gospe še ni uspelo povabiti na kavo. Spoštovana 
gospa Makarovič, če tole berete, se nam, prosim, javite.« 

Kdo so še drugi člani ekipe in soustvarjalci knjig?
  »Mali junaki smo septembra lani knjige predstavili tudi na 
nemško in italijansko govorečem tržišču, zato se je ekipa takrat 
tudi drastično povečala. Prav tako se je povečal obseg tiska, zato 
sodelujemo z več tiskarnami po Evropi. Smo mlada ekipa, ki se ne 
boji izzivov. Imamo najboljšo službo na našem planetu.«

Kako lahko nekdo, ki bere ta intervju, naroči knjigo?
  »Preprosto. Skočite na www.malijunaki.si, izberite najljubšo 
knjigo in glavnega junaka oblikujte po meri vašega otroka. 
Napišite še posvetilo. Mi bomo knjigo poslali v tisk in kmalu bo 
pozvonil poštar.«

Zagotovo so se našli ljudje, ki so dejali, da je okoli 30 evrov 
za eno knjigo previsoka cena. Kako jim odgovarjate?
  »Na začetku Malih junakov so vse naše knjige stale 35 evrov, 
nato pa smo z intenzivno optimizacijo ceno uspeli znižati tudi na 
21 evrov. Vsekakor razumemo vse, ki se jim zdi cena previsoka. A 
če želi podjetje preživeti in ustvarjati dobro za malčke, njihove 

starše, dedke, babice in seveda tudi svoje zaposlene, potem mora 
ceno postaviti razumno dovolj visoko.«

Slovenski trg je za vas kmalu postal premajhen. 
Spogledovati sta se začela z nemškim in italijanskim trgom. 
Kako uspešne so te zgodbe?
  »Lagal bi, če bi rekel, da nas tujine ni bilo strah. Majhno 
slovensko podjetje je kar naenkrat stopilo na 200 milijonski trg. 
Dobesedno 'iz garaže'. A zgodilo se je tisto najlepše. Starši so naše 
knjige sprejeli z odprtimi rokami in uspeh v tujini nas je tako 
močno presenetil, da je za kakšen teden ohromil celotno podjetje. 
Pa smo se pobrali, okrepili in zdaj širimo lepe zgodbice še 
lahkotnejše.«

Kaj načrtujete? Se obeta še kakšen prodor na katerega od 
evropskih trgov? Bodo knjige ostale knjige ali bosta delo-
vanje podjetja širila še na kakšno drugo sorodno področje?
  »V letu 2017 se bomo intenzivno posvetili trgom, kjer smo že 
vzpostavili začetno prisotnost. Torej Nemčiji, Avstriji, Švici, Italiji 
in Sloveniji. Ostajamo primarno pri knjigah, vendar pa že razvijamo 
nekaj zanimivih produktov, ki jih na svetovnem tržišču še ni.« 

Kot eden od dveh ustanoviteljev prihajate iz Trbovelj. Si 
lahko morda v prihodnje obetamo pravljico z zasavskim 
pridihom? Morda s Perkmandeljcem ali z drugim likom, 
povezanim z našimi kraji?
  »Zanimiva ideja. Grem na kavo (berite: pivo) in razmislim.«
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dejavnostih ter v dejavnosti gostinstva. Z naraščanjem potreb po 
delavcih se še bolj povečuje razkorak med ponudbo in 
povpraševanjem, saj vse težje pokrijemo prosta delovna mesta za 
poklice, kot so zidarji, varilci, orodjarji, kuharji, natakarji, mehaniki 
in serviserji, vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, zdravniki 
specialisti, strokovni delavci za zdravstveno nego pa tudi potrebe 
po delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih.«    

Nedolgo nazaj se je podjetje Revoz Novo mesto tudi na vas, 
kot območno službo, obrnilo po pomoč pri iskanju 
delavcev. Vsak bi pričakoval, da bi ta delovna mesta z 
lahkoto zapolnili z brezposelnimi ljudmi iz Zasavja. Je bilo 
temu res tako? 
  »Akcija Revoz še vedno teče, saj vse novo prijavljene 
brezposelne, ki ustrezajo pogojem, informiramo in motiviramo 
za zaposlitev v Revozu oz. v kadrovski agenciji Kariera. Tako smo 
od sredine lanskega leta do zdaj skupinsko in individualno 
motivirali precej več kot tisoč brezposelnih, od teh jih je vlogo za 
zaposlitev v Kariero posredovalo 275. Do zdaj je bilo realiziranih 
več kot 50 zaposlitev. Selekcijski postopki, od zdravniškega 
pregleda do preizkusa ročnih spretnosti, so namreč zelo zahtevni. 
Zaposlitev le v nočni izmeni je marsikaterega Zasavca odvrnila 
od kandidiranja, še bolj pa oddaljenost od delovnega mesta. 
Revoz je sicer zagotovil lasten prevoz, vendar ima avtobus odhod 
iz Hrastnika ob 19.30 uri, da so delavci ob 22. uri pripravljeni na 
začetek nočne izmene. Poleg tega pa se tudi na področju 
Območne službe Trbovlje odpirajo delovna mesta v proizvodnji, 
npr. v Telkomu Trbovlje, podjetju Herz Litija, Predilnici Litija, 
Steklarni Hrastnik …«        
     
Kateri ljudje so najtežje zaposljivi in zakaj?
  »Zagotovo so najtežje zaposljivi brezposelni, ki sodijo med 
ranljive skupine (dolgotrajno brezposelne osebe, nižje izobražene 
osebe, starejši od 50 let) po več merilih – so npr. dolgotrajno 
brezposelni, hkrati pa brez izobrazbe, starejši in imajo tudi 
zdravstvene ali/in socialne ovire.«    
 
V čem se brezposelni v Trbovljah razlikujejo od 
brezposelnih v Sloveniji? Kje izstopamo? 
  »Razlikujejo se predvsem deleži določenih skupin 
brezposelnih. Tako imamo na Uradu za delo Trbovlje 
nadpovprečen delež mladih do 29 let – 23,2 %, Slo. – 20,4 %, 
delež dolgotrajno brezposelnih – 53,4 %, Slo. – 52,8 %, medtem 
ko je delež dolgotrajno brezposelnih, ki so prijavljeni v evidenci 
več kot dve leti, v Trbovljah nižji kot v Sloveniji in tudi nižji kot v 
celotni Območni službi Trbovlje – 32,8 %, Slo. – 35,1 %, OS – 
36,1 %. Nižji kot v Sloveniji so v Trbovljah tudi delež starejših od 
50 let – 35,6 %, Slo. – 37,6 %, delež invalidnih brezposelnih oseb 
– 13,0 %, Slo. – 16,5  % in delež visokošolsko izobraženih 
brezposelnih – 4,8%, Slo. – 7,4 %.«  

Sploh obstajajo načini, kako bi najmanj izobražene ljudi 
lahko dejansko vključili na trg dela? Ali si to sami še želijo? 
Koliko je takšnih med strukturo brezposelnih? 
  »Na Uradu za delo Trbovlje je v evidenci brezposelnih 30,3 % 
nižje izobraženih (OŠ ali manj), kar je v slovenskem povprečju, 
kjer je delež 30,0 %. Kot sem omenila že zgoraj, je na trgu dela vse 
več potreb po delavcih za proizvodna dela, za katera večinoma 
zadostuje osnovnošolska izobrazba, čeprav delodajalci velikokrat 
izpostavijo, da so bolj izobraženi delavci tudi na proizvodnih 
delih uspešnejši. Seveda pa se tu takoj postavi vprašanje 
nagrajevanja, saj so plače za proizvodna dela praviloma 
minimalne in zato delodajalci vse težje dobijo ustrezen kader.«    

Kako bi komentirali trditev, da »ljudje vse prevečkrat iščejo 
službo in ne dela«? 

  »V vsakdanjih stikih z delodajalci le-ti velikokrat povedo, da 
so brezposelni, ki jih napotimo k njim na zaposlitveni razgovor, 
nemotivirani za zaposlitev oz. pridejo le po 'žig' kot dokaz za 
zavod, da so si prizadevali priti do zaposlitve. Seveda delodajalce 
prosimo, da nam v takih primerih na vrnjenih sporočilih o izidu 
posredovanja za zaposlitev ta dejstva tudi napišejo, saj lahko le 
tako sankcioniramo oz. prenehamo voditi v evidenci 
brezposelne, ki kršijo obveznosti, ki so jih sprejeli z vpisom v 
evidenco brezposelnih oseb. Tako smo v lanskem letu prenehali 
voditi v evidenci zaradi t. i. 'krivdnih razlogov' 415 brezposelnih 
oseb (v Trbovljah 79). V prvih treh mesecih 2017 pa 118 oseb, v 
Trbovljah 43 oseb.«   

Velikokrat ljudje delo zavoda za zaposlovanje komentirajo, 
da niste dovolj aktivni, da ste premalo fleksibilni, da ste 
povsem uradniški in premalo življenjski ter da se zato 
ustanavljajo agencije, ki za podjetja iščejo ustrezno delovno 
silo. Kako komentirate to? 
  »Seveda so vsi naši postopki določeni z materialnimi predpisi 
oz. konkretno z Zakonom o urejanju trga dela, polega tega 
moramo upoštevati še številne druge zakone, kot so Zakon o 
splošnem upravnem postopku, Zakon o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, Zakon o zaposlovanju, 
samozaposlovanju in delu tujcev, Zakon o varstvu osebnih 
podatkov, Zakon o javnem naročanju … Poleg teh pa moramo 
upoštevati tudi predpise s področja evropske kohezijske politike, 
predvsem Uredbo o evropskem socialnem skladu, saj se 
precejšen delež ukrepov aktivne politike zaposlovanja sofinancira 
s sredstvi ESS. Z agencijami, ki skladno z Zakonom o urejanju 
trga dela zagotavljajo delo delavcev uporabnikov (kot npr. 
agencija Kariera, ki zaposluje delavce, ki izvajajo delo v Revozu), 
zelo dobro sodelujemo, saj pri nas iščejo kader. Obravnavamo jih 
kot vse ostale delodajalce. Poleg že omenjene agencije še posebej 
dobro sodelujemo z agencijami Trenkwalder, Adecco in Naton.«
      
Koliko in kako pa sodelujete z zaposlovalci v Trbovljah? S 
kakšnimi rezultati bi se lahko pohvalili? 
  »Z delodajalci na področju celotne Območne službe Trbovlje 
in z delodajalci iz Trbovelj zelo dobro sodelujemo. V lanskem letu 
je začela z delovanjem na sedežu območne službe 'pisarna za 
delodajalce', v kateri sodelavka izvaja izključno storitve za 
delodajalce. Poleg izbora in posredovanja kandidatov za 
zaposlitev organizira v sodelovanju z delodajalci predstavitve 
njihovih prostih delovnih mest z možnostjo izvedbe t. i. hitrih 
zmenkov brezposelne osebe z delodajalcem, na katere 
brezposelne predhodno dobro pripravimo in preverimo njihovo 
motivacijo. Pisarna za delodajalce organizira tudi mini 
zaposlitvene sejme. Tako smo pred kratkim izvedli mini 
zaposlitveni sejem za področje zdravstvenih storitev in oskrbe na 
domu. V pisarni za delodajalce dobijo telefonsko, elektronsko ali 
osebno tudi vse informacije o aktualnih javnih povabilih 
(subvencije) in pomoč pri izpolnjevanju vlog na javna povabila. 
  Zavod vsako leto posreduje delodajalcem anonimno anketo o 
njihovem zadovoljstvu z našimi  storitvami. V zadnji anketi 
(zadovoljstvo s storitvami zavoda v letu 2016) so delodajalci 
Območno službo Trbovlje ocenili z najvišjo oceno o 
zadovoljstvu s storitvami zavoda na splošno – s 4,02 (Slo. – 3,86) 
na lestvici od 1 do 5.  
        
Se nam v prihodnje na področju delovanja zavodov za 
zaposlovanje in trga v Trbovljah obetajo kakšne 
spremembe? 
  »Zaenkrat se na področju delovanja zavoda in tudi Območne 
službe Trbovlje v organizacijskem smislu ne obetajo nobene 
spremembe. Seveda pa so vsebinske spremembe, katerih cilj je 
nenehno izboljševanje naših storitev, naša stalnica.« 
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Vaški vodovod Čeče v 
upravljanje Komunali Trbovlje
  Konec leta 2014 oz. na začetku 2015 je Občina Trbovlje 
pristopila k aktivnemu reševanju problematike ureditve vaškega 
vodovoda v Čečah in prenosu v upravljanje upravljavcu javnega 
vodovoda skladno z Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS št. 
88/2012). Z analizami pitne vode je bila namreč v preteklih letih 
večkrat ugotovljena prisotnost bakterij v pitni vodi, v sušnih 
mesecih pa je vode pogosto tudi primanjkovalo. 
  Po izgradnji nadomestnega vodohrana Katarina je Občina 
Trbovlje vložila dodatna sredstva za zagotovitev ustreznosti pitne 
vode skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/2004). 
Tako je bilo v izgradnjo dodatnega raztežilnika, zamenjavo 
približno 900 metrov cevovoda, zamenjavo dela cevovoda v 
dolžini približno 200 metrov skupaj s priključki, vzpostavitev 
dezinfekcije pitne vode in vgradnjo merilnika motnosti vode v 
vodohranu Katarina, ureditev prenosa podatkov v nadzorni 
center za boljši nadzor, menjavo zapornih elementov ter v 
odpravo napak puščanj na cevovodih vloženih 71.000,00 evrov v 
letu 2015 in 55.000,00 evrov v letu 2016.
  V letu 2017 in 2018 predvidevamo sanacijo zajetij Vrhar in 
Frajle. Ocenjujemo, da bo sanacija izboljšala izdatnost teh dveh 
zajetij. Vsa zajetja bodo ograjena z žično ograjo. Za zagotovitev 
možnosti rednega vzdrževanja bodo urejeni dostopi do vseh 
zajetij. Saniran bo obstoječi razbremenilnik, ki je nameščen na 
cevovodu, ki vodi iz zajetij Vrhar in Frajle. Uredila se bo 
dezinfekcija vode zajetij, zamenjali se bodo vsi glavni hišni 
vodomeri. Za aktivnosti v letu 2017 je v proračunu občine 
zagotovljenih 110.000,00 evrov finančnih sredstev.
  Letos bosta izvedena komisijski pregled in prevzem 
vodovodnih priključkov v upravljanje Komunale Trbovlje, d. o. o. 
Za termin pregledov in prevzemov priključkov bomo lastnike 
objektov predhodno obvestili. S pregledi bomo začeli na začetku 
druge polovice letošnjega leta.

  Pri prevzemu bodo lastnikom objektov oz. plačnikom 
komunalnih storitev v podpis vročene prijave za dobavo pitne 
vode. Načrtujemo, da bo s 1. 9. 2017 Komunala Trbovlje prevzela 
v upravljanje vodovod Čeče in s tem datumom tudi začela 
obračunavati porabljeno vodo po obračunskem vodomeru. V ta 
namen bo dan pred začetkom obračunavanja opravljen začetni 
popis vodomerov.

Tomaž Radič, Komunala Trbovlje, d. o. o.

Nov raztežilnik na VO Čeče

Veseli nas, da nam je s skupnimi prizadevanji uspelo 
izboljšali oskrbo s pitno vodo v Čečah. Tudi naprej se 
bomo trudili za izboljšave na tem področju.

Obvestilo občanom o 
mednarodni vojaški vaji 
Jadranski udar 2017 v 
Trbovljah
  Med 4. in 10. junijem bo v Republiki Sloveniji šesto leto 
zapored potekala mednarodna vojaška vaja Jadranski udar 2017, 
na kateri bo Slovenska vojska v sodelovanju z zavezniškimi 
državami in ob podpori vojaškega letalstva izvedla usposabljanje 
usmerjevalcev združenega ognja. Usposabljanje usmerjevalcev 
združenega ognja bo potekalo na šestih različnih lokacijah po 
Sloveniji, med drugim tudi v občini Trbovlje.
  V Trbovljah bodo glavne aktivnosti potekale na območju 
industrijskih kompleksov Rudnika Trbovlje - Hrastnik in 
Termoelektrarne Trbovlje. Na tej lokaciji je predvidena uporaba 
manevrskega streliva ter efektov poka in dima, ki ne bi smeli biti 
preveč moteči za okolje. Istočasno se bodo v manjši meri izvajali 
tudi premiki vojaških vozil in vojakov izven industrijske cone. Na 
lokaciji bo predvidoma stacioniranih okoli 25 vojakov in 3 
vojaška vozila, zračni prostor nad Trbovljami pa bodo preletavali 
tudi helikopterji in letala, ki pa se bodo v glavnem zadrževali nad 
kompleksom rudnika in termoelektrarne. Povečane letalske 
aktivnosti bomo izvajali v treh dnevnih obdobjih: od 07.00 do 
10.00, od 12.00 do 15.00 in od 18.00 do najpozneje 21.00.

Obvestilo o neskladnosti pitne 
vode iz vodovoda Svine za 
leto 2016 
  Na območju vodovoda Svine (Knezdol) je bilo v letu 2016 
opravljenih 6 mikrobioloških analiz in 2 fizikalno-kemijski. 
Redna dezinfekcija vode se na sistemu ne izvaja, ker dotrajani 
objekti tega ne omogočajo. Temu primerno sta bila dva vzorca od 
šestih zdravstveno neustrezna zaradi prisotnosti bakterij, zaradi 
česar je bil uveden ukrep prekuhavanja pitne vode. Na podlagi 
analiz je bilo ugotovljeno, da je bila pitna voda v vodovodu Svine 
v letu 2016 zdravstveno neustrezna. Za odpravo težav na tem 
vodovodu bo potrebna korenita sanacija zajetij, omrežja in 
vodohrana.

Spremljajte nas 
tudi na 
spletu.

www.srcnotrbovlje.si
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Obvestilo o skladnosti pitne 
vode iz Javnega vodovoda 
Trbovlje za leto 2016
  Na podlagi 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS, št. 
19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) uporabnikom posredujemo 
obvestilo o skladnosti pitne vode iz Javnega vodovoda Trbovlje 
za leto 2016.
  V okviru Javnega vodovoda Trbovlje, ki je v upravljanju 
Komunale Trbovlje, d. o. o., ločimo štiri oskrbovalna območja. 
1.   Osrednji del Trbovelj, ki ima 10.541 uporabnikov, se oskrbuje 

iz zajetja Mitovšek in vrtin ob Savi. V letu 2016 je bilo iz teh 
vodnih virov distribuiranih 429.320 m3 vode.

2.   Zahodni del Trbovelj ima 2.426 uporabnikov in se oskrbuje z 
vodo iz zajetij Bokal, Sever, Prašnikar, Verona, vrtine Sveta 
Planina in iz drugih zajetij. Skupaj je bilo iz njih distribuiranih 
372.399 m3 vode.

3.   Zgornji del Trbovelj ima 1.221 uporabnikov in se oskrbuje iz 
zajetij Petek, Rovte, Zakonjšek in iz drugih. Distribuiranih je 
bilo 162.756 m3 vode.

4.   Oskrbovalno območje Retje oskrbuje z vodo le naselje Retje, 
ki zajema 42 uporabnikov. Pitna voda za to območje se 
distribuira iz Javnega vodovoda Hrastnik. V letu 2016 je bilo 
distribuiranih 1.674 m3 pitne vode.

  V okviru notranjega nadzora Javnega vodovoda Trbovlje, ki 
ga je izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, je 
bilo v vseh štirih oskrbovalnih območjih v letu 2016 skupaj 
opravljenih 82 mikrobioloških analiz, od tega 71 rednih in 11 
občasnih (te so obsežnejše in preiskujejo večje število 
parametrov). Opravljenih je bilo 44 fizikalno-kemijskih analiz, od 
tega 43 rednih in 1 občasna. Rezultati vseh analiz vzorcev pitne 
vode, ki so bili odvzeti po dezinfekciji, so bili skladni s 
pravilnikom in zdravstveno ustrezni.
  Na podlagi analiz je bilo ugotovljeno, da je bila pitna voda v 
Javnem vodovodu Trbovlje v letu 2016 skladna z zakonodajo in 
zdravstveno ustrezna.

Načini obveščanja 
uporabnikov pitne vode
  V primeru motene oskrbe s pitno vodo na območju Javnega 
vodovoda Trbovlje uporabnike o ukrepih omejitve uporabe in 
njihovih preklicih obveščamo na naslednje načine:
– spletni strani podjetja www.komunala-trbovlje.si in Občine 

Trbovlje  http://www.trbovlje.si,
– Radio Aktual Kum,
– Regionalni center za obveščanje Trbovlje.
  Uporabniki, ki so prijavljeni na naši spletni strani na RSS-
NOVICE, RSS-OBVESTILA, prejmejo obvestilo o motnjah 
vodooskrbe na e-naslov. 
  V primeru motenj v dobavi vode zaradi vzdrževalnih del na 
manjšem območju (posamezni objekti, manjša naselja ipd.) 
uporabnike obvestimo osebno z dopisom v poštni nabiralnik ali 
na oglasni deski večstanovanjskega objekta in na spletni strani 
podjetja. Letno poročilo o zdravstveni ustreznosti pa prejmejo 
uporabniki poleg februarskega računa za komunalne storitve. 

Obvestilo o skladnosti pitne 
vode iz vodovoda Čeče za 
leto 2016 
  V okviru notranjega nadzora vodovoda Čeče, ki ga je izvajal 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, je bilo leta 2016 
opravljenih 11 mikrobioloških analiz in 5 Rezultati vseh analiz 
vzorcev pitne vode, ki so bili odvzeti po dezinfekciji, so bili 
skladni s pravilnikom in zdravstveno ustrezni.
  Na podlagi analiz je bilo ugotovljeno, da je bila pitna voda v 
vodovodu Čeče v letu 2016 skladna z zakonodajo in zdravstveno 
ustrezna.

Širimo optično omrežje
  Telekom Slovenije v sodelovanju z Občino Trbovlje gradi 
optično omrežje, ki bo prebivalcem Trbovelj omogočilo višje 
internetne hitrosti in boljšo izkušnjo spremljanja televizije. V 
Telekomu Slovenije sicer predvidevajo, da bo gradnja v 
sodelovanju s krajani in z občino potekala tekoče, tako da bi 
izgradnjo celotnega novega optičnega omrežja na predvidenih 
območjih končali do konca leta 2017.
  

  Glavna prednost optičnega omrežja je velika pasovna širina, 
ki omogoča hitrejši, zanesljivejši in varnejši prenos podatkov, saj 
je optična povezava manj občutljiva na elektromagnetne motnje 
ter udar strele. Optično omrežje zagotavlja kakovostno uporabo 
širokopasovnih storitev, kot so televizija, internet in internetna 
telefonija. V Telekomu Slovenije priporočajo, da se krajani za 
prehod na optiko odločijo že v času izvedbe gradbenih del, saj 
bodo po tem dodatni izkopi za povezave do hiš potekali z daljšim 
časovnim zamikom. 

Vse poti vodijo v Trbovlje
  V petek, 12. 5. 2017,  je bila v Zasavju še ena državna proslava. 
Prvič v zgodovini smo gostili  nacionalno odprtje Tedna 
vseživljenjskega učenja. Dogodek je organizirala Zasavska 
ljudska univerza v sodelovanju z Delavskim domom Trbovlje 
pod okriljem Andragoškega centra Slovenije ter ob podpori 
Ministrstva za znanost, šolstvo in šport. TVU je vseslovenski 
festival učenja, katerega namen je ozaveščanje o pomenu znanja 
in učenja ter promocija in spodbujanje vseh generacij k učenju, ki 
dokazano podaljšuje dolžino ter kakovost življenja.

  Osrednji del programa Nacionalnega odprtja je bil namenjen 
nagrajencem – dobitnikom priznanj za promocijo učenja in 
znanja odraslih za leto 2016. Letos so med njimi tudi zasavski 
nagrajenci, česar smo še posebej veseli. V gledališki dvorani DDT 
je potekal kulturni program, v katerem smo povezali učenje z 
novomedijskimi tehnologi jami in medgeneraci jskim 
sodelovanjem. V spremljevalnem delu so se predstavili uspešni 
lokalni projekti, obiskovalci so si lahko ogledali likovno razstavo 
Vinka Hlebša. Ta dan je na OŠ Ivana Cankarja v Trbovljah 
gostovala Hiška eksperimentov.

Polona Trebušak

Mesto Trbovlje je delno že pokrito z optičnim omrežjem, saj 
Telekom Slovenije nekaj več kot 2100 gospodinjstvom že 
omogoča storitve prek optičnih priključnih točk. Na začetku 
leta je Telekom Slovenije začel z izgradnjo optičnega omrežja 
nove generacije v smeri Kešetovega in Kleka ter v smeri 
Majcnove ulice. Predvidena je izvedba omrežja na območju 
Dobovca, Škofje Riže, Župe, Ključevice. Prav tako je letos 
predvidena izvedba optičnega omrežja na območju 
Vreskovega, Novega doma in Šuštarjeve kolonije. V prihodnjih 
letih pa v Telekomu Slovenije predvidevajo izgradnjo omrežja 
na območju Vodenske, Žabjeka, Nasipov, Prapreč, Potoške 
vasi, Planinske vasi in Čeč.
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Svetovni dan zdravja v 
Dnevnem centru ŠENT Trbovlje
  Aprila smo v Dnevnem centru ŠENT Trbovlje obeležili 
svetovni dan zdravja, ki je bil letos posvečen depresiji. Andrej 
Pešec je predaval, kaj vse lahko storimo za svoje zdravje, kako so 
povezana naša čustva s telesnim in z duševnim zdravjem, kako 
preobraziti neprijetna čustva v prijetna, kako lahko poskrbimo za 
svoje boljše počutje. Mentor, 'life coach', politolog in zagovornik 
zdravega načina življenja je s predavanjem Povezava med čustvi in 
zdravjem navdušil številne poslušalce.
  Namen društva ŠENT (ŠENT – Slovensko združenje za 
duševno zdravje) je varovanje človekovih pravic in dostojanstva 
oseb s težavami v duševnem zdravju, doseganje višje stopnje 
njihove vključitve v družbo in povečevanje zaposlitve. V 
Dnevnem centru Trbovlje poleg delavnic psihosocialne 
rehabilitacije in rednih aktivnosti izvajamo tudi številne druge 
dejavnosti ter športne, kulturne in družabne aktivnosti.
  Več informacij o naših aktivnostih dobite na 03 56 42 670.

Rebeka Novak

Predavanje Andreja Pešca v ŠENT-u. 

Veliko noč obeležilo tudi 
društvo v Gabrskem
  Društvo kmečkih žena in deklet Trbovlje je v sredo, 12. aprila, 
v prostorih Krajevne skupnosti Gabrsko priredilo razstavo, na 
kateri je bila predstavljena pestrost izdelkov, ki so čudovito 
pričarali vzdušje pred velikonočnimi prazniki. Na razstavi so se s 
svojimi izdelki predstavili: Društvo kmečkih žena Hrastnik, 
Društvo kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake-Kolovrat-
Mlinše, Društvo kmečkih žena Podkum, učenci OŠ Ivana 
Cankarja, učenci OŠ Tončke Čeč Trbovlje in učenci OŠ Trbovlje. 
Društvo kmečkih žena in deklet Trbovlje je za organizacijo 
razstave prejelo veliko pohval in pozitivnih mnenj, ki so jih 
obiskovalci zapisali v knjigo vtisov. 

Lionistično gibanje letos 
praznuje 100. obletnico 
  Člani in članice Lions kluba Trbovlje so pomlad preživeli 
aktivno. Najprej so se z Občino Trbovlje in Rdečim križem 
Trbovlje uspešno dogovorili za nadgradnjo projekta Donirana 
hrana. Tako od 15. marca hrano v trboveljskih trgovinah 
prevzema osebje Rdečega križa, kar močno olajša logistiko 
projekta. V MCT so 11. aprila so organizirali predavanje o šolanju 
psov vodnikov. Predaval je kinolog in mednarodni sodnik Anton 
Es - Zvone, svoje izkušnje s psičko vodnico pa je opisala tudi Anja 
Hočevar. LK Trbovlje je nato skupaj z DPM v tednu pred veliko 
nočjo organiziral delavnice krašenja jajčk, ki jih je na sobotni 
tržnici menjal za donacije. Zbrali so 430 evrov in jih namenili 
letovanju otrok iz socialno ogroženih družin. 

Polona Siter Drnovšek

Anja Hočevar, Anton Es - Zvone in psička Ajka na 
predavanju o šolanju psov vodnikov. (Foto: Miro 
Pirnar)

Veliko noč obeležilo tudi društvo v Gabrskem – delo 
Društva kmečkih žena in deklet Trbovlje.
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Združenje šoferjev in 
avtomehanikov Trbovlje se 
predstavi
  Leta 1952 je bilo ustanovljeno Združenje šoferjev in 
avtomehanikov, ko so se povezali takratni vozniki, večinoma 
zaposleni v rudniku, termoelektrarni in v cementarni v Trbovljah, 
ki so se jim pridružili tudi avtomehaniki. V zadnjem času v 
Trbovljah skoraj ne mine nobena prireditev, da naši člani niso 
delovno prisotni. Na letni ravni opravimo povprečno okoli 900 
prostovoljskih delovnih ur. ZŠAM Trbovlje vsa leta aktivno in 
uspešno sodeluje s SPV Občine Trbovlje, Policijsko postajo 
Trbovlje, z Društvom prijateljev mladine Trbovlje in vsemi  
osnovnimi šolami v našem kraju, predvsem pri varovanju 
najmlajših na začetku šolskega leta, izvedbi kolesarskih izpitov 
šolarjev in preostalih šolskih prireditvah. Tradicionalno ob 
začetku motoristične sezone v aprilu organiziramo POLIGON 
MOTORIST ali preizkus varne vožnje z motorji. K sodelovanju 
obvezno povabimo policiste na motorjih, Policijsko postajo 
Trbovlje, reševalno službo Zdravstvenega zavoda in Gasilskega 
zavoda Trbovlje, za popestritev dogajanja pa poskrbijo sekcija 
Starodobnik ZŠAM in člani našega združenja. V letih 2004 in 
2005 smo po štiridesetih letih obudili motoristično dirko  
Katarina, prvi šolski dnevi so naša stalnica. Veseli smo, da lahko 
komu pomagamo.
  Srečno in varno vožnjo!

Štefan Gorza, Nikolaj Medvešek  

Bivanje v Domu Franca 
Salamona na Tereziji
  Sem stanovalka doma starejših oseb na Tereziji. Tu živim že 
drugo leto. Tukaj se kar prijetno počutim v družbi drugih 
sostanovalk. Imamo razna srečanja, da se malo razvedrimo in si 
na razne načine krajšamo čas. Razvedrimo se z raznimi igrami in 
ugankami ter s spretnostmi s prsti, kar pa mi ne uspeva najbolje, 
saj sem že precej pozabljiva, pa kaj hočem, saj to že spada k 
mojemu načinu življenja. 

Pavla Mrak, stanovalka

V Domu upokojencev Franca Salamona si 
stanovalci takole krajšajo čas.

Napoved odprtja Virtualnega 
muzeja rudarstva 4. Dritl  
  Po več kot 210 letih se rudarjenje v Trbovljah bliža svojemu 
koncu. Z uradnim prenehanjem obstoja rudnika kot podjetja pa 
ne bo (in tudi ne sme) izginiti vsakršna sled za dejavnostjo, ki je 
tako pomembno sooblikovala razvoj mesta in ljudi. S tem 
namenom v Delavskem domu Trbovlje odpiramo Virtualni 
muzej rudarstva 4. dritl, ki bo dediščino rudarstva predstavljal na 
vizualno atraktiven način, s pomočjo sodobne tehnologije. 
Sprehodili se boste lahko čez pravi rudniški rov, kjer boste 
delovno okolje rudarja spoznali tako preko originalnih rudniških 
eksponatov, svetlobnih in zvočnih efektov, za še bolj pristno 
izkušnjo pa bodo poskrbeli hologrami rudarjev med delom. S 
pomočjo opreme za navidezno in razširjeno resničnost, vas 
bomo popeljali na sprehod skozi prave rove trboveljskega 
rudnika. A življenje rudarja ni bilo samo delo v jami, zato bomo 
predstavili tudi njegovo vsakdanje življenje v delavski koloniji, 
njegov boj za boljši jutri, ki si ga je moral pogosto izbojevati s 
stavkami, kot tudi družabno življenje med rudarji. Virtualni 
muzej rudarstva 4. dritl je zamišljen kot dinamična muzejska 
postavitev, ki se bo s časom nadgrajevala z novimi vsebinami in 
posodabljanjem že obstoječih. Predstavitev bo šla v korak z 
razvojem tehnike, s čimer bo ohranjala svežino 
in izkoriščala možnosti ki jih novi produkti 
nudijo za še boljšo predstavitev rudarske 
dediščine. Z otvoritvijo Virtualnega 
muzeja rudarstva 4. dritl bo Trbovlje 
dobilo točko, kjer se bo na zanimiv 
način ohranjal spomin na rudarstvo za 
prihodnje rodove Trboveljčanov, 
odprta pa bo tudi za obiskovalce od 
drugod, ki bi radi izvedeli več o rudniku in 
rudarjih. Delo v 3 izmenah – dritlih – je 
postalo del preteklosti, 4. dritl pa bo v 
Virtualnem muzeju rudarstva živel večno.

Malo sonca in malo dežja, 
zakaj ljudje ne bi se smejali, 
čeprav včasih tudi zajokali

in svojemu srcu upanje dali.

»KATARINA 2017« bo letos 
potekala v drugačni obliki
  Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja MAGNET 
Trbovlje bo po enajstkratni organizaciji dirke za državno 
prvenstvo starodobnih motornih koles na Katarino 10. junija 
prvič organiziralo tekmovanje vozil znamke Porsche (primerjalna 
točnostna vožnja) in drugih športnih vozil na Katarino nad 
Trbovljami. Tekmovanje bo popestreno tudi z drugimi 
vzporednimi prireditvami, kot je razstava starodobnih vozil ob 
Občini Trbovlje in promocijska krožna vožnja atraktivnih 
športnih vozil znamke Porsche po samem mestnem središču 
Trbovelj.
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Šport in špas – druženje 
generacij na OŠ Ivana 
Cankarja Trbovlje
  Špasno smo preživeli športni petek, 5. maj 2017, na Cankarju. 
Ponovno smo izvedli dogodek Šport in špas – druženje generacij, 
tokrat že četrto leto zapored. V različne športne aktivnosti smo 
vključili vse otroke na šoli. Vsak učenec je lahko svoje spretnosti 
preizkusil v različnih športnih dejavnostih (karate, judo, košarka, 
šah, ples, zumba, fitnes, nordijska hoja, plezanje, kegljanje, 
planinarjenje …). Večina aktivnosti se je odvila v šolskih 
prostorih, saj je na prostem malce ponagajalo deževno vreme. V 
načrtu smo imeli tudi pohajanje v naravi, vaje v mestnem parku in 
na stadionu Rudar, a smo se zaradi vremenskih razmer letos 
razgibavali le v prostorih šole in v telovadnici. Bil je vesel petek, 
udeleženci pa nasmejani in prepoteni. Učiteljice in zunanji 
sodelavci so svojo športno vnemo z zgledom prenašali na mlade, 
ki so lahko preizkusili tudi bolj nevsakdanje športe, za katere v 
rednem šolskem programu zmanjka časa. Brez hrane na Cankarju 
ne gre, zato je skupina mladih pripravila zdrave namaze in sadna 
nabodala, ki smo jih poplaknili s sladkimi zeliščnimi napitki. Ker 
je preventiva boljša kot kurativa, smo si lahko izmerili količino 
sladkorja v krvi in krvni tlak – za oboje sta poskrbela 
strokovnjaka zdravstvene stroke, ki sta nam tudi pripovedovala o 
zdravem načinu življenja. 
  Zahvaljujemo se vsem, ki so pomagali pri izvedbi špasnega 
petka na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje: predstavnikom športnih 
društev (Alpinistični odsek Planinskega društva Trbovlje, 
Planinsko društvo Kum Trbovlje, Karate klub Trbovlje, Judo 
klub Trbovlje, Šahovski klub Rudar Trbovlje, ŠD Felix Zasavje), 
Roku Janežiču (Območno združenje rdečega križa Trbovlje), 
Gabrijeli Hostnik (Zdravstveni dom Trbovlje) in Zasavskim 
lekarnam Trbovlje.
  Šola vas tudi v prihodnje vabi, da jo obiščete ob takšnih 
posebnih dogodkih, saj je druženje z mladimi vir mladosti in 
pozitivne energije. Če pa se ob tem poskrbi tudi za lastno zdravje, 
pa je občutek še boljši.

Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica

Mednarodni bralni projekt 
Naša mala knjižnica (NMK)
  Letos smo se na OŠ Tončke Čeč Trbovlje odločili, da bomo 
projekt NMK izvajali v 4. razredu – v dveh oddelkih. Vsebine 
učnih ur smo povezali z medpredmetnim področjem knjižnično-
informacijskega znanja, ki se izvaja v šolski knjižnici. V projektu 
smo na naši šoli povezali učence in tako motivacijo za branje 
popestrili z razvijanjem medosebnih in digitalnih kompetenc 
učencev. Učenci so knjige prebrali doma, predstavitve pa so lahko 
pripravljali v šolski knjižnici, kjer so se seznanili z uporabnostjo 
Microsoftovega programa za izdelavo projekcij Power Point. 
Vrstniki so tako poleg vsebine določene knjige spoznali tudi 
avtorja, ilustratorja in državo, v kateri je delo nastalo. Sošolci, ki 
spremljajo predstavitev, dobijo dovolj informacij za reševanje 
nalog v Ustvarjalniku, hkrati pa aktivno poslušajo in spontano 
ovrednotijo pripravljeno predstavitev. Najvišji cilj izvajanja 
projekta je dosežen, ko učenci, ki so poslušali predstavitve svojih 
sošolcev, pridejo v šolsko knjižnici po predstavljeno knjigo.

Zora Bezgovšek, Tatjana Kos in Urša Bajda

Šport in špas – druženje generacij je na OŠ Ivana 
Cankarja tokrat potekalo že četrtič.

Naša mala knjižnica kot motivacija za branje

Društvo prijateljev mladine Trbovlje, 
Trg svobode 11, 1420 Trbovlje 

PROGRAM ZA JUNIJ IN JULIJ 2017

Vse aktivnosti bodo potekale v Društvu prijateljev mladine Trbovlje.

1. 6. od 16.00 do 18.00 – Kreativne urice s slikarko Lili Hribovšek
6. 6. od 15.30 do 17.00 –  Vrtičkanje
7. 6. ob 16.00 – tradicionalni otroški in mladinski parlament v sejni 
dvorani Občine Trbovlje (DPM in MCT) 
7. 6. od 17.00 do 18.30 – sredina ustvarjalnica SOŽITJE GENERACIJ
8. 6. od 16.00 do 18.00 – Kreativne urice s slikarko Lili Hribovšek
13. 6. od 15.30 do 17.00 –  Vrtičkanje
14. 6. od 17.00 do 18.30 –  sredina ustvarjalnica SOŽITJE GENERACIJ
15. 6. od 16.00 do 18.00 –  Kreativne urice s slikarko Lili Hribovšek
20. 6. od 15.30 do 17.00 ure – Vrtičkanje
21. 6. od 17.00  do 18.30 – sredina ustvarjalnica SOŽITJE GENERACIJ
22. 6. od 16.00 do 18.00 – Kreativne urice s slikarko Lili Hribovšek
27. 6. od 15.30 do 17.00 – Vrtičkanje
28. 6. od 17.00 do 18.30 – sredina ustvarjalnica SOŽITJE GENERACIJ
29. 6. od 16.00 do 18.00 – Kreativne urice s slikarko Lili Hribovšek
2. 7.–31. 7. – vsak delovnik med 9. in 13. uro POLETNE POČITNIŠKE 
DEJAVNOSTI na sedežu DPM 
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Podružnična šola Dobovec 
na srečanju podružničnih šol
  Kumljanci se ne damo. Letošnje pestro šolsko leto smo še 
nadgradili z obiskom podružnične šole na Polšniku, pozdravit pa 
nas je prišel tudi čisto poseben gost.
  Na PŠ Polšnik smo se zbrali učenci sedmih podružničnih šol 
iz naše regije. Poleg učencev šole na Polšniku smo bili prisotni 
tudi učenci podružnic Dole pri Litiji, Svibno, Sava, Podkum, 
Čemšenik in, jasno, mi, Dobovčani. Zjutraj smo se najprej 
posladkali z goro slastnega peciva, ki so ga napekle babice 
šolarjev, za dobro voljo in lažje nadaljevanje pa smo zapeli pesem 
Življenje je lepo, ja, kakšno pa bo drugače, če si v dobri družbi v 
lepem vremenu.
  Nato smo se lotili resnega dela. Razdelili smo se po skupinah 
in pod vodstvom strokovnih delavcev Srednje lesarske šole 
Ljubljana izdelovali različne izdelke iz lesa. Pod našimi spretnimi 
rokami so nastajali avtomobili, pa ptičje hišice in kozolci, celo 
leseno letalo. Na koncu smo naše izdelke razstavili v šolski 
telovadnici, ker smo vedeli, da si jih bo poseben gost, ki je bil še na 
poti, z veseljem pogledal. 
  Vsaka šola je na pobočju nad šolskim igriščem zasadila svoje 
drevo.
  Sledil je kulturni program učencev šole gostiteljice, mi pa 
smo, preden se je zače, onemeli. Obiskat nas je prišel predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor. Prisostvoval je kulturnemu 
programu, nato pa v kratkem govoru poudaril pomembnost 
podružničnih šol, ki jih potrebujemo, saj so pomembne za otroke 
in učitelje, starše ter lokalno skupnost. Tam, kjer delujejo, namreč 
ohranjajo duhovno, kulturno in radovedno življenje. Zahvalil se 
je učiteljem in staršem ter ocenil, da manj otrok na šoli morda daje 

možnost bolj kakovostnega učenja in boljšega sobivanja: »Šola ni 
samo prostor, kjer se nabira znanje, ampak je kraj, kjer odraščajo 
ustvarjalne osebnosti.« Sledila je skupinska fotografija s 
predsednikom, ki je nato zasadil svojo lipo tik ob šoli.
  Pa še nekaj smo zakuhali. Naša Neža je prišla na idejo, da bi 
dobila avtogram predsednika Pahorja. Seveda je ni mogel 
odkloniti in v hipu je bilo okoli njega polno otrok, ki se jim je 
podpisoval na liste. Poslovil se je, mi pa smo po kosilu naše 
prijetno druženje končali. Vodje podružnic so s svojimi podpisi 
potrdile, da se bomo prihodnje leto spet srečali. Takrat morda 
celo pri nas na Dobovcu.

Uroš Ritonja

Predsednik Republike Slovenije je z veseljem delil 
svoje avtograme.



kultura

Uspešno smo tekmovali in se 
udeležili revij na regijskem in 
državnem nivoju
  Glasbena šola Trbovlje je koledarsko leto 2017 začela več kot 
uspešno, saj se je od januarja naprej na tekmovanjih in revijah na 
regijskem, državnem ter mednarodnem nivoju predstavilo kar 
nekaj solistov in skupin. Na 11. mednarodnem tekmovanju 
harmonikarjev za nagrado avsenik 2017 so pod mentorstvom 
učitelja Alojza Stradarja tekmovali trije učenci: Tilen Pangeršič, 
harmonika, B-kategorija, Matija Omahen in David Kuharič, oba 
diatonična harmonika, B-kategorija. Vsi trije so prejeli visoke 
ocene in zlata priznanja.
  Na 20. regijskem tekmovanju je zlato priznanje pogoj za 
uvrstitev na 46. TEMSIG tekmovanje mladih slovenskih glas-
benikov. Tekmovanja so se udeležili: kitarski duo v I. a-kategoriji, 
Klara Lesar in Blaž Gašparič pod mentorstvom Emirja Ibrakića, in 
Simon Špajzer na evfoniju v I.a-kategoriji, učitelj Igor Podpečan, 
korepetitorka Sanja Šehić. Prav vsi so dosegli zlato priznanje in 
prvo mesto, Simon tudi posebno priznanje za najbolj obetavnega 
najmlajšega evfonista. Vsi so nastopili tudi v Litiji na zaključnem 
koncertu prvonagrajencev regije okolice Ljubljane in Zasavja. Na 
46. TEMSIG tekmovanju pa so dosegli srebrne plakete.
  Mednarodnega tekmovanja Simon Jenko v Beogradu se je 
udeležil Simon Špajzer. Tudi s tega tekmovanja je prinesel visoko 
uvrstitev, in sicer zlato priznanje in 1. nagrado.
  Regijski predizbor za 25. državno tekmovanje OPUS 1 – 
Plesna miniatura 2017, ki je potekal v Celju, je bil uspešen za 
učenke sodobnega plesa učiteljice Kim Kern Kukovič. Priznanje 
je v močni B-kategoriji – solo prejela Katja Pintar, ki je opravila 
tudi sprejemne preizkuse na srednji stopnji – modul sodobni ples 
na umetniški gimnaziji v Ljubljani. Na državno tekmovanje 

32

OPUS 1, ki je potekal v Španskih borcih v Ljubljani, pa so se 
uvrstile plesni duo Maša Neja Golob in Tea Prvulovič v A-
kategoriji ter solo Ajda Nina Škvarč v A-kategoriji. Vse so prejele 
srebrno priznanje.
  9. mednarodno glasbeno tekmovanje SVIREL 2017 je 
potekalo v idiličnih gradovih in cerkvah  Goriških brd. Rezultati 
so bili naslednji: Lana Bravec – violina, A-kategorija, učiteljica 
Katja Mikula – srebrno priznanje, Jaka Ivan Bebar – violončelo, 
učiteljica Maša Tomc, in Simona Češarek – violina, učiteljica Maja 
Lebar Kotar, oba C-kategorija, sta dosegla bronasto priznanje, 
Maks Zakrajšek – kitara, D-kategorija, učitelj Emir Ibrakić, pa je 
ravno tako dobil srebrno priznanje. Korepetitorka vseh treh 
godalcev je bila Urška Meglič.
  Dnevi kitare Krško 2017 je mednarodno tekmovanje. Maks 
Zakrajšek je dosegel zlato priznanje.
  Hana Mazereku, učenka Sanje Šehić, je v 2. kategoriji uspešno 
nastopila na 7. mednarodnem Koroškem klavirskem 
tekmovanju. Rezultat bo znan po izidu tega članka.
  Orkestri so se udeležili pomembnih, z ocenami strokovnih 
ocenjevalcev spremljanih revij na državnem nivoju: 9. Srečanja 
harmonikarskih orkestrov Slovenije na Jesenicah (dirigent Alojz 
Stradar), 8. Srečanja kitarskih orkestrov in ansamblov v Žalcu 
(vodja Emir Ibrakić), 2. državnega srečanja Orffovih skupin 
glasbenih šol Slovenije v Mariboru in 22. državnega srečanja 
Orffovih skupin domanija 2017 v Ljubljani (mentorici Tanja 
Božiček Simnovčič in Barbara Černe).
  Oddelki plesne pripravnice so uspešno zaplesali na 27. plesni 
reviji zasavskih glasbenih šol v Zagorju, tri skupine sodobnega 
plesa pa na predizborni območni reviji Plesno popotovanje 2017 
v organizaciji JSKD v Hrastniku. Ta revija vodi na medobmočno 
plesno revijo, pozneje pa na nekatere pomembne plesne festivale 
v organizaciji JSKD. Vse točke je pripravila učiteljica Kim Kern 
Kukovič.

Avtorica Katja Mikula, ravnateljica

Aktivno v Zvezi kulturnih 
društev Trbovlje
  Kot vsako leto Zveza kulturnih društev Trbovlje pripravi v 
marcu v gledališki dvorani Delavskega doma pregledno srečanje 
odraslih pevskih zborov. Srečanje je spremljal Gregor Klančič, 
strokovni spremljevalec za zborovsko petje JSKD. Nastopilo je 7 
vokalnih skupin in pevskih zborov. Kot gostujoča skupina je 
nastopila Glasbena skupina Amabile iz Ambrusa, skupino vodi 
Monika Hočevar. S pesmijo v pomlad pa so se aprila predstavili 
tudi otroški in mladinski pevski zbori. Te zbore  je spremljala  
Manja Vovk Gošnik, strokovna spremljevalka za otroške zbore 
pri Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti. V prvem delu je 
nastopilo 5 zborčkov, v drugem pa 6. Tako v prvem kot v drugem 
delu so mladi pevci navdušili številno občinstvo. Izvedba 
prireditve v dveh delih je upravičila namen organizatorja. Pevci 
obeh prireditev so dokazali, da se tradicija zborovskega petja v 

Trbovljah še naprej ohranja. Vsako leto se na tej reviji podelijo 
Plakete Zveze kulturnih društev Trbovlje kot priznanje in 
nagrado za dosežke na področju ljubiteljske kulture. Prejmejo jih 
posamezniki, društva in skupine, ki so člani zveze in delujejo v 
naši občini. Letos sta bili podeljeni dve plaketi. Prejela  
sta jo Borut Strnad, član Mladinskega gledališča KD Svobode 
Trbovlje in  Miro Klančišar, član Delavske godbe Trbovlje.
  Na konferenci je bilo 20. 4. 2017 izvoljeno novo vodstvo 
Zveze kulturnih društev Slovenije za mandat 2017-2022. 
Dozdajšnjega predsednika mag. Jožeta Ostermana je zamenjala 
Marija Mija Aleš, predsednica Zveze kulturnih društev Kranj, ki 
ima večje število funkcij v ljubiteljski kulturi in je članica 
nadzornega sveta Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Za 
območje Zasavja je bila v predsedstvo ZKD Slovenije izvoljena 
tudi članica predsedstva Zveze kulturnih društev Trbovlje mag. 
Tjaša Šuligoj, članica Mladinskega gledališča KD Svoboda 
Trbovlje.

Katarina Cestnik,  ZKD Trbovlje
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Prespati v knjižnici – kaj je 
sploh še lahko boljše?
Noč z Andersenom 2017 v Knjižnici 
Toneta Seliškarja Trbovlje
  2. april je dan, ko po vsem svetu praznujemo rojstni dan 
pravljičarja Hansa Christiana Andersena, zato je ta dan postal 
mednarodni dan knjig za otroke. V noči z 31. marca na 1. april 
2017 pa smo ga s projektom Noč v knjižnici – noč z Andersenom 
v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje praznovali že devetič. 
Trideset otrok, knjižničarjev in prostovoljcev je uživalo v 
izdelovanju lutk, plesalo v knjižničnem disku, reševalo pravljični 
kviz, poslušalo avtorsko zgodbo mlade pisateljice Mie Čabraja in 
se v spanec med knjigami potopilo ob pomoči Andersenovih 
zgodb. Zjutraj smo z našimi izdelki okrasili in z obiskom 
razveselili pravljični javor pred knjižnico ter pripravili razstavo za 
starše. S projektom smo zaposleni v trboveljski knjižnici mladim 
udeležencem približali knjige in branje, predstavili knjižnico kot 
prijazen ter topel prostor, poln čarobnosti in pravljičnosti. Imeli 
smo se čarobno fantastično in komaj čakamo, da dogodek 
izvedemo in se ga udeležimo tudi prihodnje leto. 

Katra Hribar Frol, 
direktorica Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje

Noč v knjižnici je v  Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje 
je potekala že devetič.

Četrtek, 1. 6.

17.00
RDEČI REVIRJI, Delavnica folklornih slovaških plesov, MCT 

19.00
RDEČI REVIRJI, Prvojunijska likovna razstava Kaja, Marjeta, Branko Železnik, 

Nova galerija, DDT 

Petek, 2. 6.

10.00
RDEČI REVIRJI, Rose v deželi cirkusa (gledališka predstava za šolarje), 

gledališka dvorana DDT, DDT

med 17.30 in 19.30

RDEČI REVIRJI, Delavnice Društva revirskih likovnikov RELIK in Društva 

prijateljev mladine Trbovlje, trg med DDT in MCT, DDT

med 17.30 in 19.30

RDEČI REVIRJI, Ulični program trboveljskih kulturnikov, oder na trgu med DDT 

in MCT, DDT

17.30
Mažorete Trbovlje, oder na trgu med DDT in MCT, DDT

18.00
Folklorna skupina Trbovlje, oder na trgu med DDT in MCT, DDT

18.30
Nastop učencev Glasbene šole Trbovlje, oder na trgu med DDT in MCT, DDT

19.00
Mladinsko gledališče Svoboda Trbovlje, oder na trgu med DDT in MCT, DDT

19.30
KUD Zasavje, oder na trgu med DDT in MCT, DDT

20.00
RDEČI REVIRJI, Aphra Tesla – Divja mačeha, oder na trgu med DDT in MCT, 

DDT

21.00 

RDEČI REVIRJI, Koncert skupine Selecto, kavarna DDT, DDT

21.30
RDEČI REVIRJI, Ognjena predstava, zgornji plato pred kavarno DDT

Sobota, 3. 6.

10.00
RDEČI REVIRJI, Trio Šardone, oder na trgu med DDT in MCT, DDT

10.30
RDEČI REVIRJI, Rose v deželi cirkusa, gledališka dvorana DDT, DDT



koledar prireditev

Sreda, 31. 5., 10.00

 Delavnica: Moje Trbovlje (v avli Doma upokojencev F. S. Trbovlje) – za 

vse občane, DUFS 

Sreda, 31. 5, 18.00

 Pozdrav našemu mestu pred občinsko prvojunijsko proslavo v avli DDT, 

GŠ Trbovlje in OŠ Tončke Čeč 

Seda, 31. 5., 19.00

 Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku s podelitvijo občinskih 

priznanj in nagrad, gledališka dvorana DDT, Občina Trbovlje

Četrtek, 1. 6., 9.00

 Odprtje letnega kopališča (v primeru lepega vremena), Zavod za šport 

Trbovlje

Četrtek, 1. 6., 10.00

 Okrogla miza: Kako dobro poznam naše Trbovlje (na ploščadi pred 

Domom upokojencev F. S. Trbovlje) za vse občane, DUFS

Četrtek, 1. 6., med 15.00 in 18.00

 Razstava arhitekturnih del študentov Fakultete za arhitekturo Ljubljana 

Šest vidikov prostorskega razvoja Trbovelj, avla DDT

Četrtek, 1. 6., 19.00

 Tek po ulicah Trbovelj – otroški tek, tek družin, rekreativni tek, AK Rudar, ZŠT

Četrtek, 1. 6., 19.00

 Odprtje prvojunijske razstave, Odprtje prvojunijske razstave Kaja, Marjeta, 

Branko Železnik, Nova galerija DDT, DDT

Petek, 2. 6., 18.00

 14. koncert kitar in flavt Našemu mestu, Loška cerkev sv. Nikolaja, GŠT

Sobota, 3. 6., 8.00 

 Objemimo Trbovlje – 11. Prvojunijski pohod 2017, Zveza socialnih društev 

in zavodov Zasavje in Turistično društvo Trbovlje

Sobota, 3. 6., 9.30

 Ekipni šahovski turnir 10 moštev iz Zasavja, Posavja, Domžal, Žalca in 

Velenja, avla DDT, ŠK Rudar

 Sobota, 3. 6., 11.00

 Prikaz in predstavitev potapljaške opreme ter praktični preizkus 

potapljanja za obiskovalce, letno kopališče, ZŠT in DPD Trbovlje

Sobota, 3. 6., 18.00

 17. Srečanje harmonikarjev, pred gasilskim domom Čeče, PD Čeče 

Trbovlje

Torek, 6. 6., 16.00

 38. obletnica Doma upokojencev F. S. Trbovlje, na ploščadi pred 

Domom, DUFS

Torek, 6. 6., 18.00

 Plesna produkcija plesnih solov in duov, dvorana GŠ Trbovlje, GŠT

Sreda, 7. 6., 10.00

 Športne igre: Domska olimpijada, na ploščadi pred domom, DUFS

Petek, 9. 6., 8.00–16.00

 Dan odprtih vrat Čebelarskega društva Trbovlje na mestni tržnici, 

Čebelarsko društvo Trbovlje

Petek, 9. 6., 20.00

 Anduht, Folk Idoli, Emotivna verzija, Bohem, Zmelkoow, trg med MCT in 

DDT, OT in DDT

Sobota, 10. 6., 8.00

 Podeželska tržnica, na Ulici 1. junija

Sobota, 10. 6., 16.00

 Kdo bo skuhal najboljši grenadirmarš? Promenadni koncerti godb; ob 

18.45 prihod godb in mažoretk

Sobota, 10. 6., 18.00 

 Revija mažoretnih skupin, stadion Rudar

Sobota, 10. 6., 19.00, 

 Nohšiht, Kumske punce, Navihani muzikanti, Pop design in Miran Rudan

Sobota, 10. 6., od 9.00

 Katarina 2017, tekmovanje vozil znamke Porsche (primerjalna točnostna 

vožnja) in drugih športnih vozil na Katarino nad Trbovljami, MAGNET 

Trbovlje

Ponedeljek, 12. 6., 18.00

 10-urni plavalni tečaj za otroke (12. 6.–23. 6. 2017), letno kopališče, 

Športno društvo Pljusk, prijave na 041 940 005

Ponedeljek, 12. 6., 19.00 

 Intenzivni 10-urni plavalni tečaj za odrasle (12. 6.–23. 6. 2017), letno 

kopališče, Športno društvo Pljusk, prijave na 041 940 005

Sreda, 14. 6., 10.00

 Delavnica: Urbana umetnost, na ploščadi pred domom, DUFS

Sreda, 14. 6., 18.00

 Ciciban in šport, prikaz športnih aktivnosti otrok vrtca v okviru zaključka 

programa Spoznavajmo se s športom, Športni park Rudar, ZŠT

Četrtek, 15. 6., 19.00

 Razstava U3, Avla DDT, DDT 

Petek, 16. 6., 18.00

 Vege kuhnija, Hostel MCT, MCT

Petek, 16. 6., 21.00

 Koncert Primoža Siterja, stopnišče med MCT in DDT, MCT

Sobota, 17. 6., 17.00

 Zaključek Jamatlona z Jamašpilom, pred Rudarskim domom, Zavod 

SAVUS

Sobota, 17. 6., 19.00

 Odprtje Virtualnega muzeja 4. Dritl, pred Rudarskim domom, DDT

Sobota, 17. 6.

 48.Lučkin pokal, letno kopališče, PK Lafarge cement Trbovlje

Torek, 20. 6., 9.30

 Balinajte z nami, na ploščadi pred domom, DUFS

Petek, 23. 6., 14.00

 Podelitve naziva učenec leta in diplom absolventom z nastopom 

učiteljev GŠ Trbovlje, Dom Svobode, GŠT 

Sobota, 24. 6., 10.00

 Skok v poletje z golažijado, gasilski poligon Klek, KPD Tončke Čeč Klek 

Sobota, 24. 6., 18.00

 Proslava ob krajevnem prazniku Krajevne skupnosti Dobovec, 20.00, 

veselica s Skupino Calypso, Krajevna Skupnost Dobovec in PGD 

Dobovec.

Četrtek, 29. 6., 10.00

 Nastop otrok Enote Barbara in domskega pevskega zbora Nohšiht, v avli 

doma, DUFS
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MLADA OLIMPIJADA
Torek, 6. 6. 

17.00 – Mlada Olimpijada, Warm up – namizni tenis turnir, Klub MCT

Četrtek, 8. 6. 

18.00 – Mlada Olimpijada, Warm up – Športni dan na Kipah, Kipe, MCT

Sobota, 17. 6.

VES TEDEN, Mlada Olimpijada 2017, MCT, mestni park, športna igrišča

16.00 – Mlada Olimpijada, Veš mladinc' svoj šport, Sejem zasavskih športnih 

društev, Kipe

Torek, 20. 6.

15.00 – Mlada Olimpijada, nogomet, Partizan, MCT

Sreda, 21. 6. 

15.00 – Mlada Olimpijada, odbojka in košarka, 

Partizan, MCT

Sobota, 24. 6. 

VES TEDEN, Mladinska izmenjava; Evropske 

ulične igre, MCT

21.00 – Koncert Mlada Olimpijada 2017, 

Dom Svobode Trbovlje, MCT

Četrtek, 29. 6.

17.00 – Dan uličnih iger, MCT 



križanka

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

Nagrada: 2 knjigi Mali junaki. 
Nagrajenca križanke iz prejšnje številke, ki sta prejela karto za koncert Siddharte, sta Antonija 
Rodič in Ivan Jokan. Čestitamo! 

Lokalno televizijo ETV lahko spremljate tudi v Trbovljah v KKS EVJ Elektroprom in v sistemu 
Telemach. Na naših videostraneh, na naši spletni strani (www.etv.elektroprom.si in na socialnih 
omrežjih je objavljen naš pester tedenski TV spored in posnetki naših oddaj. Na vaš elektronski 
naslov vam lahko redno pošiljamo naše oddaje, TV spored in nagradna vprašanja. Dobite 
nas na: etv@elektroprom.si, ali na 03 56 57 158.
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GOROVJE V ALPAH
NATOVA 

BAZA 
V ITALIJI

KRAJ 
NAD 

RIJEKO

ITALIJAN-
SKA 

PESNICA 
NEGRI

P
O
M
O
Č

NEKDANJI 
NEMŠKI 

NOGOMET. 
(PAULO)

JANČARJEV 
JUNAK

AFRIŠKE 
ŠTORKLJE

AMER.
FILM.

REŽISER 
(ROBERT) 

RJOVENJE

IZRAELSKI DIRIGENT (TALGAN) - ITAJ
MORENOFRANCOSKI IZUMITELJ (ROLAND) - 

KLIMTAVSTRIJSKI SLIKAR (GUSTAV) - 

AM. REŽISER 
SEGALL

AVSTR. SLIK-
AR GUSTAV

IZRAEL. 
DIRIGENT 
TALGAN

ZASELEK 
NAD 

KISOVCEM

ITALIJAN 
(SLABŠ.)

ŠPECELJ

SEDMI 
MESEC 

PRI JUDIH

KRADLJI-
VEC

UMAKNITEV

NOTRANJE DVORIŠČE 
V ŠPANIJI

NAPLAČI-
LO, ARA

STRANSKA 
DESKA 

POSTELJE

LUČAJ PRI 
KEGLJAN-

JU 

ČEBELI 
PODOBNA 
ŽUŽELKA

ODGOVOR 
NA 

KONTRO

KRAVJI 
ZVONEC

TOV. POS-
ODE V CELJU

BRAZ. VE-
LEMESTO

LUTE-
RANSKI 

DUHOVNIK

AVTODE-
LAVNICA 

CILJ 
STRELCEV

IME 
PISATE-
LJICE 

SEIDEL

TEMELJ, 
BAZA

IME 
SPIDVE-

JISTA 
PE-

DERSENA

IME 
SMUČARKE 

DREV

SOGLAS-
NIKA 

V BUDI

DRŽAVNA
BLAGAJNA

ORGANSKO 
VEČANJE 

SLOVENSKI 
POPEVKAR 

(OMER) 

POLOTOK 
V JADRANU

PREDNIK 
ITALIJANOV 

NA JUGU 

DEL 
KROŽNICE 

VEDSKI BOG 
GROMA

VTIS

PRITOK LJU-
BLJANICE

RIMSKI 
HIŠNI BOG

SEVERNOAFRI-
ŠKO GODALO

NOV 
ODSTAVEK

TELOVADNI 
POLOŽAJ

 LETNI ČAS

NELJUBITELJICA 
DRUŽBE, LJUDI

FRANC. DEPA-
RTMA – ALBI

HR. ZUN. MIN.
(DAVOR) 

RIBJA 
KOŠČICA

HR. KOŠAR.
(PETAR)

DOBER 
ŠPORTNIK

MEJNA 
REKA MED 
RUSIJO IN 
KITAJSKO

STARI 
OČE

NEMŠKA 
SLIKARKA 

(ANITA) 

LESENI 
NATIKAČI

IME 
PESNIKA 

KLOPČIČA
RADON  HUDOBIJA ZBIRANJE

JESENSKO 
JABOLKO

KANADSKA 
PEVKA 
DION

IZVEDENEC 
ZA TELO

UBITI 
ARABSKI 
TERORIST 
(OSAMA)

FRANCOSKI 
IZUMITELJ 
(ROLAND)

GRŠKI 
JUNAK

SLOVENSKI 
MATEMATIK 

(MILAN)

OBREŽJE

JAPONSKA 
NABIRALKA 

BISEROV

MINERAL 
Z URALA

VSE V 
REDU

STARO-
SLOVANSKA 

PIJAČA

 STRAST

ZAGORSKA 
TOVARNA 
POHIŠTVA

UČENJE

 LITINA

PRAOČE 
PLEMENA 

V PALESTINI

SOGLASNIKA 
V KOŽI
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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 
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Želiš sodelovati z nami?  

Iščemo novega 
člana uredniškega 
odbora.
Piši na mediji@trbovlje.si ali 
vesna@dd-trbovlje.si.

Oglašujte 
v našem 
časopisu.
mediji@trbovlje.si


