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DRUŽBA
Sprevod pustnih mask in pustno rajanje

šport
Tečaji smučanja za najmlajše

Smučarsko društvo Trbovlje 
prireja vikend tečaje smučanja 
za začetnike. Še v februarju (2. 
2.–3. 2. in 9. 2.–10. 2. 2013) se 
jim lahko pridružite na Rogli. 
Prijavite se lahko do 2 dni pred 

tečajem na e-naslov: info@sdtr-
bovlje.si. Preostale informacije 
dobite na telefonski številki 041 
753 969. 

Smučarsko društvo  
Trbovlje

  Sprevod pustnih mask bo 
letošnje leto v nedeljo, 10. fe-
bruarja, z začetkom ob 15. uri. 
Sprevod bo krenil izpred križi-
šča pri mestnem parku po eno-
smerni cesti do parkirnega pro-
stora pred Delavskim domom 
Trbovlje, kjer se bo nadaljevalo 
pustno rajanje s programom 
za otroke,  s ptujskimi kurenti, 

z delavsko godbo, z mažoreta-
mi  ... Na ta dan bomo predho-
dno med 10. in 14. uro orga-
nizirali še  poslikavo obraza na 
sedežu DPM Trbovlje (obvezne 
predhodne prijave na številko 
041 618 414 najpozneje do pet-
ka, 8. februarja).

Društvo prijateljev mladine 
Trbovlje

Bili smo nA Štilčkih…. 

Štilčki tudi letos navdušili publiko 
Stran 15 
—

iz nAŠih kRAjevnih skUpnosti

Predstavljamo KS Zasavje in KS Ivan Keše
Stran 6 
—

inteRvjU: joŽe potokAR CvRčo

»Življenje v Trbovljah je potrebno občutiti!« 
Stran 21 
—

inteRvjU: mAŠA jAzBeC

»Umetnost je odraz časa, v katerem živimo.« 
Stran 22 
—

kolUmnA: BogDAn Šteh

Pridiga o delu
Stran 24
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Občina pripravlja 
strategijo razvoja

Župan Občine Trbovlje je v 
mesecu juniju imenoval delov-
no skupino za pripravo Strate-
gije razvoja Občine Trbovlje, 
ki jo vodi podžupanja Občine 
Trbovlje Jasna Gabrič. Ožjo 
delovno skupino sestavljajo 
občinski strokovni sodelav-
ci. Ožja delovna skupina je na 
delovnih sestankih načrtova-
la delo, izbrala zunanjega so-
delavca, ki bo opravil analize 
razvojnih možnosti, sintezo 
ključnih razvojnih problemov 
oziroma najpomembnejše ra-
zvojne tendence in razvojne 
ovire v sodelovanju s širšo in 
z ožjo delovno skupino. Ožja 
delovna skupina je namreč v 
sodelovanju z zunanjim izva-
jalcem, s podjetjem KODA, d. 
o. o., oblikovala širšo delovno 
skupino, t. i. strateški razvojni 
svet. Sestavljajo ga župan in 
podžupanja, vodje oddelkov 
občinske uprave, predsedniki 
komisij občinskega sveta ter 
po en strokovno najbolj uspo-
sobljen predstavnik družbenih 
dejavnosti, krajevne samou-
prave, velikih, srednjih in ma-
lih gospodarskih družb ter s. p. 
oziroma obrtne zadruge, pred-
stavnik razvojne agencije, viso-

košolskih ustanov, inštitutov, 
tehnološkega parka ali inku-
batorja in predstavniki mladih, 
študentov ter upokojencev in 
zunanjih svetovalcev. Strateški 
razvojni svet se bo sestal na za-
četku februarja. Izbrani zuna-
nji izvajalec pa je v sodelovanju 
s strokovnimi službami Obči-
ne Trbovlje že začel pripravlja-
ti analize, sintezo rezultatov in 
nadaljnji program dela. Stra-
tegija bo končana predvidoma 
do jeseni tega leta. Pri pripra-
vi strategije pa bo vključena 
tudi zainteresirana javnost. Ne 
smemo pozabiti, da bo morala 
Evropska unija prav v tem letu 
doseči tudi večletni finančni 
okvir za obdobje 2014–2020, 
kar bo vplivalo na položaj dr-
žav članic in njihove projekte 
oziroma na razvoj, saj bo prav 
od tega odvisno, katera podro-
čja bo sofinancirala in razvijala 
EU oziroma za kakšne projekte 
bo mogoče prejemati evrop-
ska sredstva. Prav tako bo pri 
pripravi potrebno upoštevati 
izhodišča za Strategijo razvoja 
Slovenije 2014–2020, ki jih je 
decembra predstavil Minister 
za gospodarski razvoj in teh-
nologijo mag. Radovan Žerjav.

Jasna Gabrič, mag., 
podžupanja

Župan Občine Trbovlje Vili 
Treven se je odločil, da bo Obči-
na Trbovlje 3.000 evrov namesto 
za ognjemet in novoletna darila 
namenila za novoletno obdari-
tev otrok iz socialno ogroženih 
družin. V Območnem združenju 
Rdečega križa Trbovlje in Dru-
štvu prijateljev mladine Trbovlje 
so se odločili za otroke pripraviti 
obisk dedka Mraza in obdaritev. 
Na pomoč so jim priskočili tudi 
manjši darovalci in mlajši pod-
jetnik iz Trbovelj, ki je daroval 
100 daril za najmlajše. Prireditev 
je bila v avli Delavskega doma, 
kjer je otroke in njihove starše v 
imenu Občine Trbovlje pozdra-
vila podžupanja Jasna Gabrič.  
Po seznamih, ki so jih pripravili 
iz evidence eSociala, je bilo pri-
bližno dvesto otrok. Tovrstne 
obdaritve v Trbovljah ni bilo že 
vrsto let, zato so se pri Rdečem 
križu v Trbovljah in Društvu 
prijateljev mladine Trbovlje po-
trudili,  da bi otrokom pokazali, 
da je december lahko tudi lep 
in radodaren. Nosilki projekta 
sta bili Helena Kastelic in Lavra 
Izgoršek s svojima ekipama in 
prostovoljci. Vsem se iskreno za-
hvaljujemo.

V petek, 21. decembra, je bil 
v Trbovljah prvič praznični LI-
KUF, ki se je popoldne začel z 

božičnim sejmom, na katerem so 
svoje izdelke prodajali društva, 
klubi in javni zavodi. Svojo stoj-
nico so imeli tudi delavci in de-
lavke Občine Trbovlje, Upravne 
enote Trbovlje, Spektra, d. o. o., 
in Rokometnega kluba Rudar. S 
prodajo različnih izdelkov, da-
ril in spominkov so zbrali 840 
evrov. Nekateri zaposleni v jav-
nih zavodih pa so se letos odlo-
čili, da bodo prispevali vsak po 
10 evrov za družine v stiski. Na 
pobudo Občine Trbovlje so za-
posleni v javnih zavodih skupaj 
zbrali 770 evrov prostovoljnih 
prispevkov. Ta denar bo name-
njen družinam v stiki. Hvala 
vsem – zaposlenim v Gasilskem 
zavodu Trbovlje, Mladinskem 
centru Trbovlje, Zavodu za šport 
Trbovlje, Vrtcu Trbovlje, Gi- 
mnaziji in ekonomski srednji 
šoli Trbovlje, Knjižnici Toneta 
Seliškarja Trbovlje, Zavodu za 
zaposlovanje in Občini Trbovlje.

Občina Trbovlje se je priklju-
čila tudi drugim dobrodelnim 
projektom. Sodelovali smo pri 
projektu Rute Gimnazije in eko-
nomske srednje šole Trbovlje, 
dobrodelnem koncertu SIBAHE 
– slovenska banka hrane, po-
magali smo pri projektu Anina 
zvezdica in pri Klicu dobrote 
prek Radia Kum.

Novoletna obdaritev otrok, dobrodelni sejem 
in prispevek zaposlenih v javnih zavodih in 
na občini

Občina, prijazna do 
starejših občanov

Med izvirne naloge občine 
spada tudi naloga pospeševa-
nja socialnega skrbstva, pred-
šolskega varstva, osnovnega 
varstva otrok in družin, soci-
alno ogroženih posameznikov, 
družin, invalidov ter ostarelih. 
Občina Trbovlje si kot vsa leta 
do zdaj tudi letos prizadeva 
ustvarjati prijazno okolje do 
starejših občanov in invalidov.

Letos namenjamo prora-
čunska sredstva neposredno 
in posredno starejšim in in-
validom. Za potrebe institu-
cionalnega varstva v splošnih 
zavodih (DUFS Trbovlje in 
drugi domovi po Sloveniji) je v 
letu 2013 namenjenih 190.000 
evrov, za sofinanciranje oskr-
be v posebnih zavodih pa kar 

255.000 evrov. Za izvajanje so-
cialnovarstvene pomoči Pomoč 
družini na domu je namenje-
nih 116.500 evrov. 51.000 evrov 
je v proračunu za leto 2013 na-
menjenih tudi za družinske po-
močnike v obliki delnega pla-
čila za izgubljeni dohodek. Za 
vse naštete oblike subvencij in 
pomoči bo občina porabila več 
kot pol milijona evrov, natanč-
neje 612.500 evrov. 

Ker se zaradi socialne stiske 
vse več starejših občanov za-
teka po pomoč na Območno 
združenje Rdečega križa Tr-
bovlje, se lahko pohvalimo, da 
smo ena redkih občin v Slove-
niji, ki ima posluh tudi za to-
vrstne oblike socialne pomoči 
našim starejšim občanom.

Mateja Camplin Tahirovič, 
Občina Trbovlje

V programu so sodelovali dedek Mraz, pravljična bitja, 
mažoretke in plesna skupina BIT.
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Novo leto je staro že mesec 
dni. Lučke so ugasnile, novo-
letne zaobljube so morda že 
prekršene. Dočakali smo leto 
2013 in ponovno vas pozdra-
vljamo s strani našega časo-
pisa Sr(e)čno Trbovlje. Smo 
na pragu meseca kulture, 
meseca, ko naše Trbovlje še 
posebej kulturno zaživijo in 
ko imamo kaj pokazati. Naše 
organizacije s področja kultu-
re delajo s polno paro, zavodi 
in društva dajejo Trbovljam 
svoj pečat, zato naj se jim 
tukaj zahvalim za ves njihov 
prispevek.   

Leto, ki je pred nami, bo 
težko, tega se zavedamo vsi. 
A kljub težkim časom bomo 
začeli z nekaterimi investici-
jami, kot so energetska sana-
cija Enote Pikapolonica, re-
konstrukcija OŠ Trbovlje ter 
popravilo stropne in strešne 
konstrukcije OŠ Ivana Can-
karja. Načrtujemo tudi dol-
go pričakovano preplastitev 
atletske steze na stadionu 
Rudar in pridobitev projektne 
dokumentacije za energetsko 
sanacijo Enote Ciciban. Velik 
zalogaj bo celotna obnova 
Rudarske ceste, nadaljevali 
bomo tudi z rekonstrukcijo 
ceste do Enote Pikapolonica 
in izgradnjo nadomestnega 
vročevodnega omrežja ter 
soinvestirali v izgradnjo II. 
faze Centra za razvoj z od-
padki CEROZ. 

Spoštovani! Vsi si želimo, 
da bi bili s svojim življenjem 
zadovoljni, srečni v iskanju 

smisla in uspešni v tem, kar 
vlagamo v mlajše generacije. 
Zato pa moramo biti aktivni, 
dejavni, dajati moramo spod-
bude, saj čas hitro mineva in 
še prehitro mine. Sam si ne 
morem dovoliti tega, da mi 
čas uide, ne želim se spra-
ševati, kaj bi lahko storil, pa 
nisem. Marsikaj je še, kar 
lahko storim jaz – in marsikaj 
je še, kar lahko storite tudi 
vi, kar lahko storimo skupaj. 
Naj nas ta dejanja osrečijo. 
Kot župan sem se zavezal in 
se zavezujem k skrbnemu in 
predanemu delu za naše sku-
pno dobro. Verjamem v ekipo 
svojih sodelavcev in zaupam 
vašemu cenjenemu mnenju, 
za katerega so vam občinska 
vrata vedno odprta. Dobro-
došli. 

Srečno in srčno do maja, 
ko se ponovno beremo s teh 
strani!

Župan vili treven

BeseDA ŽUpAnA

Drage občanke, 
spoštovani občani! 

Ali cene komunalnih 
storitev ostajajo 
nespremenjene?

V zadnjem času je v medijih 
prisotno veliko govora o dvigu 
komunalnih storitev. Seveda 
moramo vedeti, kaj je osnova 
teh podražitev. Cene komu-
nalnih storitev so bile več kot 
dve leti zamrznjene po odloči-
tvi vlade. Nekatera komunalna 
podjetja so poslovala s cena-
mi, ki se niso spreminjale več 
let. Stroški poslovanja pa so 
se višali tudi na osnovi pred-
pisov, ki jih je sprejemala vla-
da in so zviševali standarde za 
opravljanje storitev. Vlada je 
s 1. 1. 2013 na osnovi Uredbe 
o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih ob-
činskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Ur. list 
RS št. 87/2012) cene sprostila. 
Tako bo večina komunalnih 
podjetij lahko uveljavila vi- 
šje cene, predvsem tisti, ki jih 
niso uspeli uveljaviti na osnovi 
prejšnje uredbe iz leta 2009. 

Komunala Trbovlje, d. o. o., 
zaenkrat ne namerava spremi-
njati cen, ki jih oblikuje sama. 
Edina sprememba, ki bo opa-

zna tudi na položnici za mesec 
januar, je ta, da nam je izva-
jalec odlaganja odpadkov na 
deponiji Unično – CEROZ v 
mesecu decembru 2012 poslal 
obvestilo o spremembi cene 
odlaganja odpadkov, in sicer 
se bo cena za občane spreme-
nila za približno 0,17 evrov/
osebo/mesec. To ceno oblikuje 
in določa CEROZ in ne Ko-
munala Trbovlje. Novost je še 
ta, da bomo morali prikazati 
ceno odlaganja, ki je prej zna-
šala 0,04574 evrov/kg v dveh 
postavkah, in sicer kot ceno 
javne infrastrukture, ki bo 
0,01369 evrov/kg ter ceno sto-
ritve, ki bo 0,03868 evrov/kg. 
Se pravi, da bo na položnici 
namesto postavke ODPADKI 
ODLAG. še nova postavka za 
ceno infrastrukture.

Naj poudarimo še to, da Ko-
munala Trbovlje prav tako vsaj 
do meseca septembra 2013 ne 
bo spreminjala cene toplotne 
energije. Občanom Trbovelj se 
podražitev komunalnih stori-
tev v letošnjem letu ni potreb-
no bati.

JP Komunala Trbovlje,  
d. o. o.

Programi javnih del
Programi javnih del so da-

nes eden od učinkovitejših in-
strumentov države za blažitev 
socialnih posledic brezposel-
nosti. Imajo zaposlitveno in 
socialno funkcijo, omogoča-
jo začasno vključitev v delo 
dolgotrajno brezposelnim ter 
težje zaposljivim osebam. Jav-
na dela nudijo brezposelnim 
socialno varnost in možno-
sti strokovnega usposablja-
nja. Programi so namenjeni 
vzpodbujanju razvoja novih 
delovnih mest, ohranitvi in ra-
zvoju novih delovnih sposob-
nosti brezposelne osebe. Pro-
grami javnih del so usmerjeni 
k opravljanju neprofitnih del 
in storitev v lokalni skupno-
sti, ki jih ni mogoče opravljati 
kot redno dejavnost, so pa po-
membni za njen razvoj. Brez-
poselnim osebam omogočajo 
dodatne oblike usposabljanja, 

s čimer se povečujejo njihove 
zaposlitvene oz. samozaposli-
tvene možnosti, odkrivajo pa 
se tudi nove tržne priložnosti, 
ki spodbujajo lokalni razvoj. 

Zavod RS za zaposlovanje 
je v novembru 2012 objavil na 
svojih spletnih straneh Javno 
povabilo za izbor programov 
javnih del za leto 2013. Na javno 
povabilo se je v Občini Trbovlje 
odzvalo 25 neprofitnih organi-
zacij, društev oziroma zavodov. 
S 23 izvajalci programov smo že 
podpisali pogodbe, kar bo omo-
gočilo enoletno zaposlitev 70 
brezposelnim osebam. V pro-
računu Občine Trbovlje je za 
leto 2013 namenjenih 145.000 
evrov za sofinanciranje javnih 
del. Vsem udeležencem javnih 
del občina krije 15 % plače (85 
% jo krije ZRSZ), regres za letni 
dopust in razliko do minimalne 
plače, v kolikor je posameznik 
ne bi dosegal. V Občini Trbovlje 

se zavedamo, da so javna dela 
pomembna pri aktivni obliki 
vključevanja brezposelnih oseb 
na trg dela, zato smo sredstva 
za ta namen v letu 2013 poveča-
li kar za 60.000 evrov glede na 
leto 2012.

Vsem zaposlenim prek javnih 
del želi Občina Trbovlje veliko 
zadovoljstva pri opravljanju druž-
benokoristnih nalog v letu 2013.

Karmen Rabuzin, 
Občina Trbovlje



Četrtek, 31. 1. 2013
oBčinske stRAni4

Uredili smo 
stanovanje, primerno 
za gibalno ovirano 
osebo

Julija 2010 so se začeli prvi 
pogovori glede razrešitve stano-
vanjskega problema invalidke 
Milanke Tomše. V nadaljnjih raz-
govorih so sodelovali predstavni-
ki občine, takratna podžupanja 
Barbara Žgajner Tavš, predsednik 
Društva invalidov Trbovlje Ru-
dolf Janežič in predstavniki Sta-
novanjskega sklada RS. Dogovo-
rili so se, da se uredi zamenjava 
stanovanja in opravi prenova, ki 
bo primerna za gibalno ovirano 
osebo. Stroške prenove je pokril 
Republiški stanovanjski sklad, 
stanovanje pa je bilo v mese-
cu aprilu 2012 pripravljeno za 
vselitev. Kaj je pomenila selitev 
v ustrezno stanovanje invali-
dni osebi, verjetno ni potrebno 
pojasnjevati, saj se zdaj lahko 
gospa sama odpelje na dvorišče 
in v trgovino, kar ji prej ni bilo 
omogočeno. Ustrezno ima ure-
jene in prilagojene sanitarne pro-
store. Potrebna je bila še ureditev 
prilagojene kuhinje. Društvo 
invalidov Trbovlje se je v mese-

cu septembru z vlogo obrnilo na 
darovalce, sredstva so prispevali 
tudi Območna enota RK, Občina 
Trbovlje, Naše okolje in trgovina 
Market Špik. S skupnimi močmi 
smo preuredili kuhinjo, ki je pri-

lagojena osebi na vozičku. Tako 
smo uspešno končali projekt, ki 
je nedvomno izboljšal kakovost 
življenja težki invalidki in ji omo-
gočil prepotrebno socializacijo. 
Vsi, ki smo bili vključeni vanj, 

smo veseli, da smo bili lahko del 
božične pravljice za našo Milanko 
in da smo ji polepšali vsakdanje 
življenje.

Stanka Kink, Društvo 
invalidov Trbovlje

Novi javni pozivi 
Eko sklada – za 
kreditiranje občanov 
več sredstev

Eko sklad je za leto 2013 
razpisal 20,8 milijonov evrov 
za nepovratne finančne spod-
bude za naložbe in ukrepe 
v zmanjšanje rabe energije. 
Sredstva so namenjena izvaja-
nju naslednjih programov: 
•	 dodeljevanju nepovratnih 

finančnih spodbud obča-
nom za ukrepe učinkovite 
rabe energije in rabe obno-
vljivih virov energije v sta-
novanjskih stavbah, 

•	 spodbujanje nakupa baterij-
skih električnih vozil in 

•	 spodbujanje nakupa vozil 
na stisnjen zemeljski plin ali 
bioplin, namenjenih javne-
mu potniškemu prometu. 
Tehnične zahteve posame-

znega ukrepa, ki je predmet 
spodbude v stanovanjskih 
stavbah, so v primerjavi z lan-

skim javnim pozivom spreme-
njene pri vgradnji kurilne na-
prave za centralno ogrevanje 
stanovanjske stavbe na lesno 
biomaso. Z namenom spodbu-
janja vgradnje najbolj učinko-
vitih naprav in skladno s pre-
dlogom nove uredbe o emisiji 
snovi v zrak iz malih ter sre-
dnjih kurilnih naprav in reše-
vanja problema emisij mora 
biti emisija celotnega prahu 
manjša od 40 mg/m3 (prej 50 
mg/m3), vrednost emisij oglji-
kovega monoksida pa manjša 
od 500 mg/m3 (prej 750 mg/
m3).

Prav tako so z namenom 
optimiranja energijsko učin-
kovite gradnje nizkoenergij-
skih in pasivnih hiš, kjer se kot 
pomembno merilo izpostavlja 
njihova velikost, spremenjene 
površine, za katere bo mogoče 
dodeliti nepovratne finančne 
spodbude Eko sklada. Spod-
buda za nizkoenergijske ali pa-

sivne eno- ali dvostanovanjske 
stavbe je še vedno določena 
glede na energijsko učinkovi-
tost, vrsto in volumski delež 
izolacijskega materiala v to-
plotnem ovoju stavbe ter neto 
ogrevano površino stavbe, 
vendar se bo lahko dodelila 
za največ 150 m2 za samostoj-
no stoječo enostanovanjsko 
hišo (prej 200 m2) in 120 m2 
za vrstno hišo, eno stanovanje 
v dvojčku ali za stanovanje v 
samostojni hiši z dvema stano-
vanjema (prej 150 m2).

Za nakup stanovanja v več-
stanovanjski stavbi, zgrajeni 
ali prenovljeni v pasivnem 
energijskem razredu, bo spod-
buda lahko dodeljena v višini 
250 evrov na m2 za največ 80 
m2 (prej 100 m2) neto ogreva-
ne površine stanovanja.

Pogoji dodeljevanja nepo-
vratnih finančnih spodbud za 
nakup okolju prijaznih vozil 
ostanejo v primerjavi z lan-

skim letom nespremenjeni.
Eko sklad bo v letu 2013 na-

daljeval tudi s kreditiranjem 
okoljskih naložb in bo za to 
zagotovil 30 milijonov evrov 
kreditnih sredstev po ugod- 
nih pogojih. Načrtovana je 
objava dveh novih javnih po-
zivov. Javni poziv za kreditira-
nje okoljskih naložb pravnih 
oseb, samostojnih podjetnikov 
in zasebnikov bo objavljen ob 
koncu še odprtega javnega 
poziva 48PO12, in sicer pred-
vidoma v začetku februarja, 
razpisanih pa bo 24 milijonov 
evrov sredstev. Drugi javni 
poziv, namenjen kreditiranju 
okoljskih naložb občanov, bo 
objavljen po izteku letošnjega 
podaljšanega javnega poziva 
47OB12, razpisanih bo novih 5 
milijonov evrov za različne na-
ložbe in ukrepe varstva okolja, 
ki jih letos načrtujejo občani. 

Andraž Beravs,  
energetski menedžer

21. decembra so Milanko Tomše obiskali podžupanja Jasna Gabrič, predsednik Društva 
invalidov Trbovlje Rudolf Janežič in član IO Srečko Obrovnik. V uporabo so ji predali kuhinjo.
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Kaj prinaša 
nov pravilnik o 
sofinanciranju 
ljubiteljske kulture?

Decembra smo pripravili 
nov pravilnik o sofinanciranju 
ljubiteljske kulturne dejavno-
sti v Občini Trbovlje, ki ga je 
občinski svet na 16. redni seji 
v decembru tudi sprejel. Pra-
ksa je namreč pokazala, da bi 
bilo smotrno pripraviti nove-
ga. Tudi revizorka na občini 
je bila mnenja, da je potrebno 
to področje drugače urediti. 
Večina društev se bo na razpis 
prijavila tako kot lani, le Zve-
za kulturnih društev Trbovlje, 
Javni sklad RS za kulturne de-
javnosti (izpostava Trbovlje) 
in trboveljska godba se bodo 
morali letos prijaviti na javni 
poziv, saj gre tu za izvajalce po-
sebnega pomena. Za vsa preo-
stala društva zadeve potekajo 
tako kot lansko leto. Prav tako 
ostaja enaka višina sredstev v 
proračunu, namenjena za sofi-
nanciranje ljubiteljske kulture, 
kot je bila prejšnje leto. Razpis 

za ljubiteljsko kulturo bo ob-
javljen čim prej, saj strokovna 
služba še pripravlja merila za 
razdelitev sredstev za razpis in 
poziv ter bodo priloga razpisne 
dokumentacije za javni razpis 
in poziv. Do zdaj so bila ta me-
rila del pravilnika, letos temu 
ni tako. Novost v pravilniku 
je tudi sestava komisije, ki po 
novem poleg treh strokovnih 
delavcev štetje še dva zunanja 
člana, ki pa ne smeta biti člana 
izvajalcev ljubiteljske kultur-
ne dejavnosti. Tak pravilnik in 
tako podeljevanje sta praksa 
številnih občin in ne gre za no-
beno novost v slovenskem pro-
storu. Z novim pravilnikom že-
limo doseči predvsem čim bolj 
pravičnorazdelitev sredstev za 
delo na področju ljubiteljske 
kulture, uskladiti pravilnik z 
določbami iz zakona in poskr-
beti, da bodo merila za dode-
litev sredstev takšna, da bodo 
pripomogla k razvijanju kul-
turne dejavnosti v naši občini.

Jasna Gabrič, mag., 
podžupanja

ŽUpAnovo voŠčilo  
oB pRAznikU kUltURe

Kljub težkim časom, ki smo jih preživeli in jih še 
preživljamo, se lahko trboveljska kultura danes 

pohvali s pestro raznolikostjo, z razgibanim 
kulturnim življenjem in barvitim umetniškim 

ustvarjanjem ter s široko razvejano mrežo jav-
nih ustanov, organizacij in kulturnih društev.

Skrb za kulturo v naši občini ostaja trdna in to 
kljub gospodarski krizi, s katero se soočamo. 

Prav tako se krepi zavest o pomenu in vrednosti 
kulture. Kultura je vrednota sama po sebi. Izraža 
dragocene človeških lastnosti – ustvarjalnost in 
inovativnost ter krepi medsebojno sodelovanje, 
razumevanje, povezanost. Kultura je ključni del 

našega bivanja in razvoja.

Naj bo vsak dan, tako ali drugače, kulture poln 
dan! 

vabljeni na osrednjo slovesnost ob 
kulturnem prazniku, ki bo v četrtek, 7. 
februarja 2013, ob 19. uri v gledališki 
dvorani Delavskega doma trbovlje. 

letošnjim nagrajencem bomo podelili 
nagrado tončke čeč in uživali v kulturnem 

programu.

Župan Občine Trbovlje
Vili Treven
s sodelavci

Proračun Občine 
Trbovlje 2013 

Občina Trbovlje ima v spre-
jetem proračunu za leto 2013 
načrtovanih 15.635 tisoč evrov 
prihodkov in 17.904 tisoč 
evrov odhodkov ter zadol-
ževanje za investicije na po-
dročju osnovnega šolstva. Od 
vseh načrtovanih odhodkov je 
približno 7,5 mio evrov oziro-
ma 42 % namenjenih investici-
jam in investicijskemu vzdrže-
vanju. 

Na področju predšolske 
vzgoje načrtujemo v letošnjem 
letu energetsko obnovo objekta 
Enote Pikapolonica in pridobi-
tev projektne dokumentacije za 
energetsko sanacijo Enote Ci-
ciban. Na področju osnovnega 
šolstva načrtujemo v letošnjem 
letu začetek rekonstrukcije ce-
lotnega objekta OŠ Trbovlje in 
telovadnice ter sanacijo stro-
pne in strešne konstrukcije na 
OŠ Ivana Cankarja. Na podro-
čju športa načrtujemo prepla-

stitev atletske steze na stadionu 
Rudar s tartanom, na področju 
gospodarskih javnih služb pa 
bomo nadaljevali z rekon-
strukcijo ceste na odseku od 
Zdravstvenega doma Trbov- 
lje do Enote Pikapolonica, in 
sicer z ureditvijo parkirišča in 
s prekritjem potoka Brežnik, 
v celoti bomo prenovili mes- 
tno ulico na odseku od ulice 
Kešetovo do Rudarske ceste, 
nadaljevali bomo z izgradnjo 
nadomestnega vročevodne-
ga omrežja in soinvestirali iz- 
gradnjo II. faze Centra za rav- 
nanje z odpadki Ceroz. 

Poleg navedenih investicij 
bomo sredstva namenjali tudi 
za investicijsko vzdrževanje 
stanovanj in poslovnih prosto-
rov ter za obnovitvene investi-
cije na vročevodnem omrežju, 
kanalizacijskem omrežju, na 
omrežju vodovoda in za infra-
strukturo na pokopališču. 

Kristjan Dolinšek,  
Občina Trbovlje

Oglašujte v

Oglašujte v Sr(e)čnO trbOvlje tudi vi!
veselimo se sodelovanja z vami.

Vse informacije dobite prek e-naslova:  
vesna.jesih@trbovlje.si.
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kRAjevnA skUpnost ivAn keŠe

kRAjevne skUpnosti

Kot je navedla novinarka Radia 
Kum ob odprtju novih prostorov 
12. septembra 2012, je Krajevna 
skupnost Zasavje (v nadaljevanju: 
KS) najmanjša trboveljska kra-
jevna skupnost. Meji na dve so-
sednji občini Zagorje in Hrastnik 
ter predstavlja vstopno točko v 
Trbovlje za vse, ki se pripeljejo v 
našo dolino ob reki Savi. KS je po 
številu prebivalcev res najmanjša, 
vendar pa se velikost lahko meri 
tudi drugače. Po ljudeh, ki v njej 
živimo in delamo. V svetu KS 
smo: Mojca Turnšek, Urška Ci-
lenšek, Ljudmila Prošt, Vida Vo-
zel in Jožef Zupan. Naša KS obse-
ga naselje Bevško, del Vodenske 
ceste, Zasavsko in Kolodvorsko 
cesto ter naselje Ob železnici. In 
da krajani res znamo stopiti sku-
paj, dokazujejo aktivnosti v letu 
2012. Kaj vse smo delali? Ogro-
mno je uspešno končanih del, 
najbolj pa smo seveda ponosni 
na nove prostore KS, ki so bili res 
že nujno potrebni, saj sta nam v 
starih prostorih vlaga in plesen 
začeli uničevati pohištvo in stene 
zgradbe. Najdete nas v Bevškem 
1 a. Brez velikega posluha za so-

človeka, ki ga ima župan, in sode-
lovanja njegove ekipe, še posebej 
naše nadzornice Anke, nam ne 
bi uspelo. Kulturno dogajanje ob 
otvoritvi smo si krajani s pomo-
čjo Turističnega društva Trbovlje 
popestrili s petjem, z igranjem, 
recitiranjem in predvsem z dru-
ženjem, ki ga v teh noro hitrih 
časih še kako primanjkuje. Takrat 
smo razglasili dan KS in obljubili, 
da bomo z druženji nadaljevali. 
In res smo držali obljubo. Otroci 
in njihovi starši so prišli v velikem 
številu ter okrasili prostore KS z 
izdelanimi okraski in risbicami, 
vse pa si je prišel pogledat tudi 
dedek Mraz. Kar dolgo ga ni bilo 
na našem koncu, letos pa je videl 
toliko pridnih otrok, da se nam 
bo naslednje leto sigurno spet 
pridružil.

Seveda pa nismo bili dejavni 
le v drugi polovici leta, tudi zače-
tek leta je bil delaven. Začelo se je 
že v januarju, ko smo sodelovali 
pri pripravi osnovnih izhodišč za 
umeščanje HE na Savi v prostor, 
nadaljevali smo z dnevi odprtih 
vrat KS in se aktivno priključili 
čistilni akciji. V sami KS je bilo 

opravljenega veliko dela. Občina 
je poskrbela za varen dostop na 
železniško postajo, saj so obnovili 
stopnice, ki vodijo z glavne ce-
ste na spodnjo etažo, zamenjana 
je bila tudi obcestna ograja med 
žago in cementarno, odvijala so 
se dela sekundarnega omrežja 
sistema kanalizacije, postavljenih 
je bilo kar nekaj metrov ograj, za-
menjana so bila cestna ogledala, 
saniranje bil plaz, končno pa so se 
začela tudi dela na vodovodnem 
omrežju. To pa še ne pomeni, da 
nam je zmanjkalo idej in dela za 
letošnje leto. Naš program druže-
nja je že kar precej poln, pri uredi-

tvi infrastrukture KS pa nas čaka 
še kar nekaj trdih orehov. Naša 
šibka točka so namreč avtobusne 
postaje in ureditev pločnikov ter 
prehodov za pešce. Žal na Direk-
ciji za ceste RS nimajo ravno po-
sluha za to, da naši krajani čakajo 
avtobus kar na glavni regionalni 
cesti in da se ob slabem vremenu 
nimajo kam umakniti. 

Dela in novih izzivov je še veli-
ko, mi pa se jih nameravamo lotiti 
z dobro voljo in s pomočjo stro-
kovnjakov na občini. Skupaj nam 
bo gotovo uspelo.

Mojca Turnšek, 
predsednica KS Zasavje       

Svet KS Ivan Keše je bil izvo-
ljen na volitvah novembra 2010 
v sestavi: Borut Postisek, predse-
dnik, Vreskovo; Simona Vrbnjak, 
podpredsednica, Sallaumines; 
Milan Ocvirk, član, Sallaumines; 
Tanja Drnovšek, članica, Salla-
umines; Maša Mihelec, članica, 
Pod gozdom; Andrej Grilj, član, 
Kešetovo.

Na začetku mandata smo se 
novoizvoljeni člani sveta KS se-
znanili z območjem krajevne sku-
pnosti, ki zajema naslednja nase-
lja: Sallaumines, Kešetovo, Dom 
in vrt, Pod gozdom in Vreskovo. 
KS Ivan Keše obsega 30 ha povr-
šine, v upravljanju pa ima 3076 
metrov javnih poti.

Sedež KS Ivan Keše se nahaja 
v zgradbi Občine Trbovlje, Me-
stni trg 4, v pisarni številka 30 v 
drugem nadstropju. Tehnična in 
administrativna dela ter sprejem 
strank za KS opravlja delavka 

Sanda Hribar, ki je dosegljiva na 
tel. štev. 03 56 34 800 ali na elek-
tronskem naslovu sanda.hribar@
trbovlje.si. 

Prva naša naloga je bila ogled 
naše KS in seznanitev s stanjem 
na področju komunalne infra-
strukture in druge problemati-
ke.  Na podlagi ogleda, prejetih 
pobud in sprejetih planskih nalog 
smo pristopili k  izvedbi nalog.

V naselju Kešetovo smo uredili 
klančino, ki nudi bolj kakovosten 
dostop za invalide in otroške vo-
zičke do trgovine Modiana; ob 
dovozni poti do stanovanjske hiše 
Kešetovo 4 smo modernizirali 
plato, namenjen za parkirišče; iz-
dali smo naročilo za odstranitev 
in čiščenje dolgoletnega divjega 
odlagališča ob cestišču v naselju 
Pod gozdom, sanirali smo udar-
ne jame in poškodovano vozišče 
na odseku Vreskovo–Pod goz-
dom; v naselju Dom in vrt smo 

izvedli meteorno kanalizacijo in 
obnovili vozišče na odseku javne 
poti do objekta Dom in vrt 20 a; 
skupaj s Komunalo Trbovlje smo 
na odseku Tavš–Čosič v naselju 
Vreskovo   izvedli obnovo fekal-
ne in meteorne kanalizacije ter 
obnovo vozišča javne poti.  Na 
podlagi dolgoletnih dogovorov 
smo se uspeli z lastnikom podje-

tja Mercator, d. o. o., dogovoriti 
o odstranitvi hladilnega stolpa 
na parkirišču v naselju Sallaumi-
nes.  Po več letih neuspelih raz-
govorov z Rudnikom Trbovlje in 
Spektrom, d. o. o., glede sanacije 
stanja na področju komunalne 
infrastrukture, fekalne in mete-
orne kanalizacije pa bomo v tem 
letu pristopili tudi k sanaciji ozi-
roma preplastitvi vozišča javne 
poti v montažnem naselju Vre-
skovo.

Z vsebino prejetih pobud in 
pritožb s strani krajanov delavka 
za KS Sanda Hribar seznani pred-
sednika KS, ki se vedno odzove 
na le-te. Skupaj s pobudniki – 
krajani opravi ogled na terenu ter 
v okviru pristojnosti in pooblastil 
poskrbi za izpostavljene naloge.

Sanda Hribar,  
Občina Trbovlje  

Borut Potisek, predsednik 
sveta KS Ivan Keše

kRAjevnA skUpnost zAsAvje

V decembru so organizirali novoletno delavnico za 
otroke. Foto: KS Zasavje

Ulica Sallaumines.  
Foto: Žiga Žibert



7DRUŽBA
Četrtek, 31. 1. 2013

Občina Trbovlje je v letu 2012 skupaj z Ministrstvom za 
kmetijstvo in okolje RS ter Elektrom Ljubljana postavila elek-
tročrpalko tudi v središču našega mesta. 

Postavitev sta v okviru demonstracijskega projekta postavitve 
pametnih elektročrpalk sofinancirala Občina Trbovlje in Elektro 
Ljubljana. Cilj skupnega projekta je bil vzpostaviti demonstracij-
sko javno polnilno infrastrukturo, ki bo omogočila izobraževalno 
okolje in oblikovanje ustreznih pogojev za uvedbo električnih ba-
terijskih vozil v Sloveniji. Poleg našega mesta je to prek projekta 
omogočeno tudi v Litiji, Kočevju, Grosupljem, Zagorju ob Savi, 
Kamniku, Hrastniku in v Novem mestu. V Trbovljah elektročr-
palko najdemo na Ulici 1. junija oziroma na parkirišču med mu-
zejem in cerkvijo. Napaja se z zeleno energijo, ki je proizvedena 
izključno iz obnovljivih virov energije, in sicer iz majhnih hidro- 
in sončnih elektrarn.

Kako poteka uporaba?
Tisti, ki želijo uporabljati elektročrpalke, se morajo predho-

dno registrirati na portalu www.elektro-crpalke.si, nato pa jim je 
omogočena neomejena uporaba polnilne infrastrukture za elek-
trična vozila. Trboveljska elektročrpalka je že opremljena z napre-
dno sedempolno vtičnico, ki je bila posebej razvita za polnjenje 
električnih vozil v Evropi, kar pomeni, da omogoča identifikacijo 
vozila kar prek napajalnega kabla. 

Koliko kilometrov lahko prevozim z enim polnjenjem?
Avtomobil samo z električnim pogonom in akumulatorji, ki jih 

polnimo iz električnega omrežja, je primeren za krajše, predvsem 
mestne vožnje – torej razdalje od 70 in do 250 kilometrov. Zavedati 
se je potrebno, da je od 70 do 90 odstotkov vseh voženj na razda-
ljah do 30 kilometrov. Značilen električni avtomobil ima vgrajene 
akumulatorje z zmogljivostjo 20 kWh s porabo energije 15 kWh na 
vsakih 100 km. To avtomobilu omogoča prevoziti 133 kilometrov, z 
upoštevanjem 25-odstotne varnostne »rezerve« pa 100 km. Po 100 
kilometrih vožnje je treba torej manjkajočih 15 kWh v akumulator-
ju dopolniti z električno energijo iz električnega omrežja – recimo 
iz vtičnice v domači garaži ali javne polnilne postaje. 

S pomočjo države v letu 2013 do 120 novih električnih vozil
V letu 2012 je država v ta namen namenila 700.000 evrov, kar 

pomeni spodbudo za 100 električnih avtomobilov, v letu 2013 pa 
še nekaj več, 840.000 evrov, kar bo dovolj za 120 električnih avto-
mobilov. Slovenija bi lahko postala idealen vozni park za električ-
na vozila, saj je študija pokazala, da vozniki na dan ne prevozijo 
več kot 180 kilometrov poti, kar pa električna vozila že dosegajo. 
Je pa res, da bi za uspešen začetek prodaje električnih vozil potre-
bovali približno 5.000 evrov državne pomoči na vozilo.

Brezplačno polnjenje tudi v letu 2013
10 uporabnikov je v našem mestu lahko celotno lansko leto svoj 

električni avtomobil polnilo brezplačno. Glede na nizko, a vseeno 
omembe vredno, rast števila uporabnikov in ozaveščenost o do 
okolja prijaznih avtomobilih pa smo se pri distributerju električne 
energije prepričali, da bodo lastniki električnih avtomobilov svoje 
»konjičke« brezplačno polnili tudi v letošnjem letu. 

»Na vseh naših elektročrpalkah bomo tudi v naslednjem letu nudili 
brezplačno polnjenje električnih vozil.« Elektro Ljubljana, Rok Obreza

David Banović

Elektročrpalko smo v Trbovljah uradno odprli v 
mesecu februarju 2012. Foto: Robert Ahlin

Elektročrpalko je v Trbovljah v letu 2012 uporabljalo 
10 uporabnikov, ki so skupaj porabili 80 kWh elek-
trične energije.

POLIGON MOTORIST
2013

20.4.2013 ob 10h
NA GIMNAZIJSKEM IGRIŠČU

G A S IL S K I 
ZAV OD

SODELUJEJO:  POLICIJA, GASILCI, 
                        REŠEVALCI, IZPITNI CENTER

Brezplačno napolnimo svoj avtomobil
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Kaj je novega v Mladinskem centru Trbovlje?
»Mladim bomo v podporo!« 

Preteklo leto se je v Mladinskem centru Trbovlje zvrstilo več 
kot 100 dogodkov izobraževalne, kulturne, športne in prostoča-
sne narave. Mesečni obisk se je tako v najbolj obiskanih mesecih, 
predvsem med šolskim letom, povzpel tudi do številke 1000. Glede 
na zbrane odzive iz lokalne skupnosti je Trboveljčanke in Trbovelj-
čane najbolj navdušila Mlada olimpijada, ki se je je udeležilo re-
kordnih 500 tekmovalcev iz Zasavja. V prihajajočem letu 2013 so 
ambicije ekipe Mladinskega centra Trbovlje še višje; dogodki bodo 
festivalske narave, veliko jih bo poteka v Trbovljah in tudi v sose-
dnjih občinah. Na ta način želi MCT ustvaritvi večjo odmevnost 
dogodkov in prepoznavnost festivalov ter ustvariti kakovostne bla-

govne znamke mladinskega dogajanja. »V prvi vrsti pa želimo biti 
konkretna podpora mladim iz Trbovelj, prav tako pa tudi starejši 
generaciji, saj na podlagi izkušenj in raziskav ugotavljamo, da se 
delež starejših v našem mestu pomembno povečuje,« pravi Karmen 
Murn, direktorica MCT. 

Redni program Mladinskega centra Trbovlje lahko spremljate na 
prenovljeni in dnevno osveženi spletni strani www.mct.si, kjer si 
lahko v koledarju prireditev pregledate široko paleto dogodkov in 
aktivnosti ter del svojega prostega časa preživite tudi v naši družbi.

Zasavski godalni orkester Poco meno mosso 
v Mladinskem centru Trbovlje. Foto: Matjaž Kirn

nekAteRi pRojekti mlADinskegA CentRA tRBovlje v letU 2013 

MlaKa – festival mladinske kulture 
Festival mladinske kulture, ki kot skovanka sliši na ime 
MlaKa, je vpogled v razmišljanja in  delo mladih zasavskih 
kulturnikov na eni strani, na drugi pa promovira manj po-
znane kulturne žanre. Festival nudi posamezne delavnice 
z namenom spodbujanja kulturnega ustvarjanja. Letos bo 
potekal v mesecu februarju.

Druga Izmena  – dnevi kreativnosti in podjetništva
Da je podjetništvo lahko pot iz brezna brezposelnosti in 
korak k samouresničitvi, je bilo sporočilo prvega festivala 
Druga Izmena. Več 10 brezplačnih delavnic o podjetniških 
veščinah je marsikomu dalo prepotreben zagon, da začne 
z resno razmišljati o svoji samostojni poti. Letos gremo še 
dlje, odgovorili bomo, kako do dela, začetnega kapitala in 
do dobrih povezav, na konkretnih primerih bomo izposta-
vili, da je podjetništvo pravzaprav vznemirljiva pustolov- 
ščina.

 Mednarodne mladinske aktivnosti
V okviru mednarodnih mladinskih aktivnosti bosta v letu 
2013 potekali dve mladinski pobudi in dve mladinski izme-
njavi. Blind Diary je filmska aktivnost mladih, Take a pic 
pa mladinska izmenjava, ki bo na Finskem, sledil pa ji bo 
celoletni projekt, kjer bodo mladi iz Trbovelj sodelovali pri 
pripravi fotografij in se učili umetniškega ustvarjanja. Prav 
tako bo v mesecu marcu potekal seminar za vzpostavlja-
nje novih partnerstev z naslovom Future is ours 2.0, kjer 
bomo gostili predstavnike iz devetih držav: Ukrajine, Rusi-
je, Estonije, Romunije, Moldavije, Albanije, Turčije, Srbije 
in Portugalske.

Festival pravljičnih bitij
Z namenom predstavitve Zasavja in razvoja turizma orga-
niziramo Festival pravljičnih bitij iz slovenske kulture, de-
diščine in iz literature. Povabili bomo vsa pravljična bitja 
na obisk k Perkmandeljcu, izvedel pa se bo tudi sklop izo-
braževalnih, kulturnih in prostočasnih aktivnosti v sodelo-
vanju z drugimi organizacijami. 
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Anina zvezdica 
zasvetila že tretjič

 Dobri ljudje, ogromno zbrane 
hrane, solze sreče, nova prijatelj-
stva, obisk Ane Lukner in Mateja 
Markoviča ter ganljive zgodbe so 
zaznamovale tretjo dobrodelno 
akcijo Anina zvezdica v Zasavju. 
Po mesecu zbiranja hrane za so-
cialno ogrožene družine nam je 
uspel neverjeten podvig, saj smo 
podelili kar 307 paketov in po-
lepšali božične praznike neštetim 
družinam. 

V tokratni akciji je sodelovalo 
več kot 30 podjetij in organizacij 
iz Zasavja, ki so na različne nači-
ne pripomogli k uspehu in hkrati 
tudi skrbeli za dobro počutje vseh 
zvezdic. Na Občini Trbovlje nas 

je ob vsakem obisku pričakalo 
ogromno zbrane hrane in na-
smeh iz srca ter izjemno dobra 
kavica, da smo si pogreli premra-
žene roke. V Hrastniku smo hra-
no zbirali poleg trgovine s sadjem 
in zelenjavo, kjer so nas vseskozi 
zalagali s sladkimi mandarinami 
in prepotrebnimi vitamini. Seve-
da pa brez vseh posameznikov, 
prijateljev in popolnih neznancev, 
ki ste si vzeli čas in nas obiskali s 
polnimi vrečkami hrane, nikoli 
ne bi dosegli izjemnega uspeha. 
Hvala.

Veselje, hvaležnost in tudi olaj-
šanje v očeh družin ob podelitvi 
so nam pričarali nasmeh na obraz 
in nam hkrati strli srce. Z akcijo 
smo ponovno dobili upanje, če že 

ne v boljšo, pa vsaj v lepšo in so-
čutja polno prihodnost. Na žalost 
je v današnjih časih vse več dru-
žin potisnjenih pod prag revščine, 
zato se bomo z njimi v mislih čez 
nekaj mesecev ponovno pridru-
žili novi akciji Anina zvezdica. 
Upamo, da nas boste podprli tudi 

pri naslednjem podvigu in nam 
pomagali nahraniti lačna usta.  

Anine zvezdice

Letošnji nagrajenci 
Tončke Čeč Literarni 
prijatelji pri Društvu 
upokojencev Trbovlje 

Pri Društvu upokojencev Tr-
bovlje delujejo različne skupine, 
ki se ukvarjajo s športno, social-
no in s kulturno dejavnostjo. V 
kulturi delujejo ženski in moški 
pevski zbor, Literarni prijatelji, 
skupina ročnih del Zlatice in li-
kovniki. Do pred nekaj meseci 
je delovala tudi skupina Jesenske 

rože s Francijem Vrtačnikom.  
Vse te skupine se vsako leto 
vključujejo na različne načine 
v praznovanje meseca kulture. 
Letos so seveda najbolj v nestr-
pnem pričakovanju kulturnega 
praznika Literarni prijatelji, saj 
bodo za več kot 15-letno delo 
prejeli nagrado Tončke Čeč. 
Vsako leto je načrt dela te skupi-
ne zelo obsežen, a so ga še vedno 
izpolnili v zadovoljstvo mnogih, 
ki zahajajo na literarne večere 

v dvorano Društva upokojen-
cev Trbovlje. Skupino poznajo 
tudi po nekaterih drugih krajih 
v Sloveniji, saj se vsako leto od-
pravijo vsaj na eno gostovanje. 
Svoje literarne večere vedno po-
pestrijo z glasbo in zato veliko 
sodelujejo z zboroma Društva 
upokojencev Trbovlje, s pev-
skimi sestavi drugih društev, s 
posamezniki in z Glasbeno šolo 
Trbovlje. Literarne prijatelje po-
znajo že mnogi glasbeniki, ki se 

vsi po vrsti radi odzovejo na po-
vabilo k sodelovaju. Tesne vezi 
so že pred leti stkali tudi s Po-
družnično šolo Alojza Hohkra-
uta in tako tkejo vezi medgene-
racijskega sodelovanja. Društvo 
upokojencev Trbovlje je prav 
gotovo zaradi takšnih skupin 
bolj prepoznavno znotraj Zveze 
društev upokojencev Slovenije 
in tudi v lokalni skupnosti.

Joža Ložak

Ponosni smo na dejstvo, 
da smo bili pred tremi leti 
prvi v Sloveniji, ki smo 
ustanovili podružnico Ani- 
ne zvezdice – in to prav 
v Zasavju. Foto: Darja 
Natek

Vrtec Trbovlje – dnevi 
odprtih vrat in vpis za 
šolsko leto 2013/2014

Od ponedeljka, 18. 2., do pet-
ka, 22. 2., vabimo vse predšolske 
otroke, ki niso vključeni v Vrtec 
Trbovlje, da se nam pridružijo 
med 9. in 11. uro v eni izmed na-
ših enot. V enotah Pikapolonica, 
Ciciban, Barbara, Mojca in v od-
delku na Dobovcu vas bodo pri-
čakale strokovne delavke, ki bodo 
poskrbele, da bo otrok vključen 
v primeren oddelek. Odrasli in 
otroci naj imajo s seboj copate.

Od ponedeljka, 25. 2., do pet-
ka, 9. 3., bo  v prostorih uprave 
Vrtca Trbovlje, Rudarska cesta 
10 a, potekal vpis otrok za šolsko 
leto 2013/2014. Starše vabimo, 
da spoznajo enote v času odprtih 
vrat in si tako olajšajo odločitev, 
kam vpisati svojega otroka. 

Vrtec Trbovlje

Bazar didaktičnih 
igrač v vrtcu

Vrtec Trbovlje se je v šolskem 
letu 2011/2012 vključil v iniciati-
vo Krepimo družine. Cilj krepitve 
družin je  iskanje novih pristopov 
k preventivi pred nasiljem nad 
otroki, promoviranje njihovega 
optimalnega razvoja v sodelova-
nju strokovnih delavcev s starši 
in z zunanjimi ustanovami. Po-
buda je osredinjena na pozitivne 
– zaščitne dejavnike, ki na različ-
ne načine ozaveščajo starše, jih 
informirajo in jih podpirajo pri 
vzgoji njihovih otrok.

V Enoti Pikapolonica smo se 
s starši dogovorili in odločili, da 
bo ena izmed aktivnosti tudi  or-
ganizacija zbiranja didaktičnih 
igrač, ki bi jih v mesecu decem-
bru izmenjali na bazarju. K pro-
jektu smo resno pristopili starši 
in strokovni delavci. V prvem te-

dnu v decembru smo odprli vra-
ta vseh igralnic in ponudili igro 
z didaktičnimi igračami, ki smo 
jih izdelale strokovne delavke. 
Ob srečanju so tudi starši izrazili 
zadovoljstvo z organizacijo in iz-
vedbo, saj so skupaj z otroki spo-
znavali različne igre in postopke 
izdelave igrač.

Kar nekaj igrač ni našlo nove-
ga lastnika, zato smo se strokovne 

delavke odločile, da se povežemo 
z območno organizacijo Rdečega 
križa. Ob predaji zbranih igrač 
smo pripravile lutkovno predsta-
vo s sporočilom, kako pomemb-
no je, da si medsebojno pomaga-
mo. Podarjene igrače so polepšale 
praznike otrokom v rejniških 
družinah.

Bojana Burja,  
Vrtec Trbovlje

V mesecu novembru so starši prinašali didaktične igrače, ki 
jih njihovi otroci ne potrebujejo več oziroma so jih prerasli. 
Foto: Vrtec Trbovlje
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Zlata vrtnica 2012
V petek, 14. decembra, je Turi-

stično društvo Trbovlje v dvorani 
Delavskega doma organiziralo 
tradicionalno prireditev –  Zlato 
vrtnico 2012. Prejemniki letoš- 
njih priznanj, ki jih Turistično 
društvo Trbovlje skupaj z Obči-
no Trbovlje podeljuje tistim, ki so 
vprejšnjem letu s svojim delom 
promovirali našo občino doma 
ali v tujini, so bili: aktivna članica 
Turističnega društva Trbovlje Joži 
Kukovič, zborovodkinja otro-
škega pevskega zbora in članica 
ženske vokalne skupine Plavice 
Karmen Lindič ter Marjan Frelih 
– občinski Perkmandeljc in dedek 
Mraz. Zlato vrtnico je letos prejel 

Matevž Lenarčič – pilot, fotograf, 
alpinist, naravovarstvenik, odli-
čen promotor naše občine tudi v 
tujini. Njegov zadnji podvig je bil 
prelet sveta z ultra lahkim leta-
lom. O njegovem delu in dosež-
kih na različnih področjih bi se 
dalo napisati  marsikaj. Ob vsaki 
priložnosti pove, da je po rojstvu 
in pripadnosti še vedno trbovelj-
ski rojak. Lahko rečemo, da je 
eden redkih Trboveljčanov, ki so 
v svojem polstoletnem življenju 
dosegli mnogo pomembnega tudi 
v svetovnem merilu. Podelitve se 
je udeležilo lepo število občanov 
in občank. Po končani prireditvi 
smo se ob pogostitvi družili v avli. 

Turistično društvo Trbovlje

Neformalno učenje 
odraslih dobiva nov 
pomen

Na Zasavski ljudski univerzi 
smo se že prvi delovni dan v no-
vem letu razveselili obvestila, da 
smo bili uspešni na javnem raz-
pisu Ministrstva za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport RS. Do 
marca 2014 bomo kot eden od 
izvajalcev sodelovali v projektu 
uvajanja modela ugotavljanja in 
vrednotenja neformalno prido-
bljenega znanja odraslih v Slove-
niji, ki ga sofinancirata Evropska 
unija iz Evropskega socialnega 
sklada in Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost, kulturo in šport 
RS. Aktivnost dopolnjuje in nad-
grajuje ostale dejavnosti, ki pote-
kajo na Zasavski ljudski univerzi, 
zlasti dejavnost Svetovalnega sre-

dišča Zasavje, kjer nudimo po-
moč odraslim, ki se vključujejo v 
izobraževanje.

Tudi letos bomo kot regijski 
koordinator sodelovali na 18. vse-
slovenskem festivalu učenja Te-
den vseživljenjskega učenja 2013, 
na katerem v maju in juniju sku-
paj s partnerji izvajalci ponudimo 
številne prireditve za vse radove-
dne in ukaželjne občane. Zato že 
tukaj vabimo k sodelovanju po-
sameznike, ustanove, društva in 
podjetja, ki bi želeli svoje znanje 
brezplačno deliti z drugimi, da se 
oglasijo na Zasavski ljudski uni-
verzi. Tudi s prizadevanji v okvi-
ru Tedna vseživljenjskega učenja 
postaja Zasavska regija vse bolj 
učeča se regija. 

Valentina Uran, Zasavska 
ljudska univerza Trbovlje 

Projekt RUTE presegel 
vsa pričakovanja 

Zbiranje rut z vsemi drugimi 
aktivnostmi projekta RUTE je 
na GESŠ Trbovlje potekalo od 
septembra do decembra 2012. 
Zbrali smo skoraj 6000 rut in ša-
lov. Skoraj vse smo oprali, izločili 
poškodovane, zlikali in etiketi-
rali. Veliko poškodovanih smo 
spremenili v uporabne izdelke 
(darilne vrečke, nosilne vrečke, 
predpasnike, blazinice za bucike, 
prevleke za blazine …). Konec 
novembra so nas dijaki v šolski 
telovadnici navdušili z modno re-
vijo in dobrim prikazom uporab-
nosti rut ter šalov in s tem začeli 
niz decembrskih prireditev. Da v 
Zasavju živimo dobri ljudje,  smo 
potrdili v soboto, 1. decembra. 
Res je, da nismo prodali vseh rut, 
a izkupiček je čudovit. S prodajo 
rut in šalov, z Mini Miklavževim 

sejmom ter s čudovitim večernim 
koncertom in z dražbo smo v Tr-
bovljah zbrali 9.370,70 evrov. 

Predstavili smo se tudi v pre-
stolnici in v Državnem zboru RS 
ter v mestnem središču zbrali še 
1300 evrov. Rute pa smo ponudili 
še na prazničnem sejmu v Trbov- 
ljah in Zagorju.

Skupaj smo zbrali: 10.871,50 
evrov. 9.793 smo jih podarili v 
dobrodelne namene – trem dru-
žinam v Trbovljah in trem posa-
meznikom, ki so jih prizadele po-
plave, preostalo smo dali v šolski 
sklad GESŠ Trbovlje. 

Kar nekaj škatel toplih šalov 
in rut smo podarili ljubljanskim 
brezdomcem (predajo smo iz-
peljali, ko smo bili s projektom v 
Ljubljani) in trboveljski organiza-
ciji RK. Še vedno pa nam je ostalo 
okoli 2000 rut in šalov, ki jih želi-
mo spremeniti v uporabne izdel-

ke. Hvala vsem za darovane rute 
in prispevke. Posebna zahvala 
gre vsem staršem, ki ste tako lepo 
podprli naš projekt, in vsem dija-
kom, ki ste z dobro voljo in žarom 
izpeljali svoje zadolžitve. Posebno 
pohvalo izrekamo dijakinji Dini 
Mujkić, ki je organizirala akcijo 
zbiranja oblačil in drugih pripo-
močkov, ki jih bo naša prejemni-

ca pomoči, bodoča mamica, lah-
ko uporabila. 

Upamo, da vas bodo rute prije-
tno grele in da jih boste z veseljem 
nosili kot modni dodatek. Še naj-
bolj pa nas bo v mrzlih dneh grela 
misel, da smo pomagali tistim, ki 
so pomoči najbolj potrebni. 

Majda Škrinar - Majdič,  
GESŠ Trbovlje

Dobitniki letošnje zlate vrtnice z županom. Foto: Peter Jamnik

Dopoldanska razstava rut je bila paša za oči, prijetno druženje, 
predvsem pa lepa priložnost, da smo vsi pokazali, da nam ni 
vseeno in da res želimo pomagati tistim, ki si sami ne morejo.

zlAti poRoki

Alojzij in hermina omRzel – 1. december
ivan in terezija UŠtAR – 29. december

iskrene čestitke!
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Osnovna šola 
Trbovlje gostila 
evropske učitelje 

V mesecu decembru je bila 
Osnovna šola Trbovlje gostitelj- 

ica 5. mednarodnega srečanja 
predstavnikov šol, ki v okviru 
programa Comenius – šolska 
partnerstva že drugo leto so-
delujejo s to ustanovo. Projekt 
Prvo desetletje 21. stoletja je 
financiran s strani Evropske 
unije. Projekt v osnovi poteka 
v francoskem jeziku, večina 
dejavnosti pa poteka tudi v an-
gleščini. 

Države v projektu so Bolga-
rija, Italija, Poljska, Romunija, 

Turčija, Španija in Slovenija. 
Dveletni projekt nudi možno-
sti spoznavanja dežel na mno-
go načinov. 

V okviru obiska smo se po-

trudili in predstavili kraj, re-
gijo in državo na najboljši na-
čin. Ob prihodu so si gostje 
ogledali sklepno dobrodelno 
prireditev v Delavskem domu 
Rute. Na šoli smo jim pripra-
vili prisrčen sprejem v fran-
coskem jeziku. Hrana, ki je 
prihajala izpod mojstrskih rok 
naših kuharjev, glasba, kultur-
ne prireditve, prisostvovanje 
pri pouku in decembrskih de-
lavnicah, ki so potekale na šoli, 

Pestro v OŠ Tončke Čeč
Na začetku meseca decem-

bra smo imeli tehniški dan. 
Prav vsi učenci so bili zaposle-
ni z izdelovanjem okraskov, ki 
smo jih uporabili za okrasitev 
razredov in cele šole za bližajo-
če se praznike.

Predmetna stopnja je imela 
v decembru tudi športni dan. 
Učiteljice razredne stopnje so 
za naše najmlajše pripravile 
druženje s prireditvijo Srečno v 
novo leto. Učenci prvega, dru-
gega in tretjega razreda so se 20. 
decembra v telovadnici pred-
stavili z recitiranjem, s petjem, 
s plesanjem ter z igranjem na 

različne inštrumente, kot so vi-
olina, flavta, klarinet in klavir. 
Učenci so se zelo potrudili in 
znali so pričarati prav čarobno 
praznično vzdušje. Zadnji dan 
pouka v decembru smo imeli v 
telovadnici proslavo, ki je bila 
namenjena dnevu samostojno-
sti in enotnosti. Bila je prijetna 
in praznično obarvana. Učenci 
višjih razredov so si nato v De-
lavskem domu ogledali še gle-
dališko predstavo, mlajši učen-
ci pa so se skupaj zabavali kar 
na šoli, kjer so pričakali tudi 
dedka Mraza. 

Nataša Pišek,  
OŠ Tončke Čeč

Dobrodelni december
Zavedamo se, da veseli de-

cember ni vesel za vse trboveljske 
otroke, zato smo tudi mi, učenci 
in učitelji Osnovne šole Ivana 
Cankarja, zadnji mesec v letu pre-
živeli v smislu prostovoljnega dela 
in medsebojne pomoči. Po pouku 
so učenci pod mentorstvom uči-
teljic razvijali svojo domišljijo ob 
izdelavi voščilnic, okraskov in ob 

peki piškotov. Izdelke smo razsta-
vili na občinskem sejmu, vse pri-
spevke pa darovali v šolski sklad. 
Zbirali smo hrano v okviru akcije 
Anina zvezdica in soustvarjali 
okrasitev za pravljično deželo, ki 
je razveseljevala otroke pred De-
lavskim domom v Trbovljah. 

Mojca Lazar Doberlet, 
ravnateljica OŠ Ivana 

Cankarja

Na OŠ Ivana Cankarja so 
preživeli topel delovni december. 
Foto: OŠ Ivana Cankarja

V decembru so imeli na OŠ Tončke Čeč kar precej dejavnosti. 
Foto: OŠ Tončke Čeč

ogled predstave učencev za 
starše v Domu Svobode, kratko 
srečanje s Tanjo Žagar, slovo 
od koledarskega leta v okviru 
kolektiva OŠ Trbovlje – vse to 
so delčki iz mozaika teh šestih 
dni. Ogledali so si kraj, kul-
turne ustanove, bili povabljeni 
na sprejem pri županu, ki je s 
svojo francoščino dodal pose-
ben pečat h kakovosti izvedbe 
srečanja. Odšli so polni bogatih 

vtisov iz Ljubljane, Škocjanskih 
jam, Štanjela, Lipice in iz Pira-
na. Učenci bodo še predstavili 
našo državo z vidika uspehov 
na olimpijskih igrah, razmišljali 
bodo o migracijah v prvem de-
setletju, praznovali bomo dan 
Evrope in izdelali gospodarsko-
-geografske zemljevide držav. 

Alenka Stopar, šolska 
koordinatorka projekta, OŠ 

Trbovlje

Goste sta sprejela tudi župan in podžupanja Občine Trbovlje.
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Kulturno društvo Svoboda je med drugim v mesecu decem-bru gostilo rojake iz Republike Srbske, pevski zbor zveze Slovencev Triglav. Na odru se jim je pridružila Moška vokalna skupina Un’s Trboul. Dvorano so napolnili do zadnjega sedeža.

Župan in podžupanja sta 16. januarja v prostorih občine pri-
pravila vsakoletni sprejem predstavnikov verskih skupnosti, ki 
delujejo na območju naše občine.Praznovali smo 100 let Planinskega društva Trbovlje.

Župan Občine Trbovlje Vili Treven in podžupanja Jasna Gabrič sta ob koncu 

leta obiskala vse enote vrtca v Trbovljah in ob tem otrokom izročila darila, 

ki jih je občina namenila vrtcu. Za nakup igrač za vse enote vrtca je občina 

letos namenila 1.500 evrov. Prav tako sta ob koncu leta obiskala oskr-

bovance Doma upokojencev Franca Salamona Trbovlje.



Ob koncu leta župan vsako leto pripravi sprejem vseh občinskih 
nagrajencev – prejemnikov prvojunijske nagrade, naziva častni 
občan in nagrade Tončke Čeč. Letošnje leto je bila udeležba 
nadpovprečno visoka, česar smo bili zelo veseli.

Občina Trbovlje je podelila 11 štipendij za študente na dodiplom-
skih študijskih programih. V občinskih prostorih je potekal 
slavnostni podpis pogodb o štipendiranju med študenti in 
županom. Prisotni sta bili tudi podžupanja ter strokovna sodel- 
avka Mateja Camplin Tahirovič

Praznični LIKUF se je popoldne začel 
z božičnim sejmom, na katerem 
so svoje izdelke prodajali različna 
društva, klubi in javni zavodi. 

Foto: Žiga Žibert

Tradicionalni sprevod dedka Mraza je na ulice in pred De-

lavski dom privabil množico Trboveljčank in Trboveljčanov.

Ob dnevu samostojnosti in eno-
tnosti smo prisluhnili vsakoletnemu 
koncertu Delavske godbe Trbovlje. 

Foto: Andrej Uduč
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Digitalizacija Kina 
Trbovlje tik pred vrati

Zavod za kulturo Delavski 
dom Trbovlje se intenzivno pri-
pravlja na izvedbo zdaj že nujne 
digitalizacije kinematografa. V 
svetu prihaja do vse hitrejše me-
njave tehnologije na področju 
kina: 35 mm film, ki je bil z nami 
več kot 70 let, izpodrinja digitalni. 
Tako je digitalizacija postala stvar 
preživetja.

V drugi polovici leta 2012 je 
nastopil pravi trenutek za de-
jansko izvedbo digitalizacije v 
Delavskem domu Trbovlje. Na 
eni strani so prek združenja 
EuropaCinemas, katerega član 
so, prejeli opozorila velikih pro-
dukcijskih hiš, da nameravajo v 
najkrajšem roku (do konca leta 
2013) prenehati z distribucijo 
filmov na 35 mm traku. Kodak 
je kot glavni proizvajalec film-
skega traku v stečaju, Fuji film 
pa se prav tako umika iz masov-
ne proizvodnje filma.

Končno so se odprle tudi nove 
poti za sofinanciranje projekta. V 
drugi polovici leta 2012 je Sloven-
ski filmski center končno izdal 
razpis za digitalizacijo kina, na 
katerega smo se seveda prijavili. 

Prijavili smo se tudi na razpis za 
nepovratna sredstva agencije za 
spodbujanje evropske kinema-
tografijeEuropaMedia.  Na srečo 
je DDT pri Občini Trbovlje na-
letel na velik posluh in tudi tako 
pridobil del sredstev. Skupaj z 
lastnimi sredstvi je tako finan- 
čna konstrukcija projekta zaprta. 
Delavski dom Trbovlje je skupaj s 
kinematografoma v Domžalah in 
Izoli stopil v strateško partnerstvo 
in izvedel javno naročilo za na-
kup digitalne opreme. 

Delavski dom po uspešni di-
gitalizaciji pričakuje pozitivne 
trende obiska, saj bodo z digital-
no distribucijo filmi lahko hitreje 
na sporedu. To pomeni, da bomo 
lahko v regiji obdržali del gledal-
cev, ki se na kino predstave vozi-
jo v Ljubljano (Kolosej) ali Celje 
(Planet Tuš), kjer se zaradi ve-
čjega števila potencialnih gledal-
cev filmi vrtijo prej. Hkrati pa bi 
prehiteli tudi kakovostne piratske 
kopije, ki so v današnjem svetu 
vse večji problem in so zaradi ča-
sovnega zamika pri predvajanju 
35 mm kopij v resnici naša glavna 
konkurenca. 

Andrej Uduč,  
Delavski dom Trbovlje

Zgodba Lovskega 
gradiča

Gradič bo kot protokolarni 
objekt namenjen kot prostor 
za različne slovesne in delovne 
dogodke v organizaciji Občine 
Trbovlje (slavnostne akademije, 
sprejemi, podelitve nagrad, pro-
tokolarne dejavnosti Občine Tr-
bovlje, zlate poroke, slavnostne 
seje občinskega sveta ...). Prav 
tako se bodo prostori oddajali 
v najem   za različne dejavnosti 
gospodarskih družb v lokal-
nem okolju (sprejemi, obletni-
ce, tiskovne konference ...). V 
zgornje prostore bo umeščena 
turistično-informacijska točka 

s trgovinico regionalnih spo-
minkov. Na ogled bodo razstave 
priznanih likovnih umetnikov 
iz Zasavja, stalna postavitev za-
nimivih eksponatov Zasavskega 
muzeja Trbovlje, multimedijska 
predstavitev našega kraja in iz-
bor iz vizualnega arhiva ZMT-
-ja. Organizirani bodo: prazno-
vanje novega leta in koncerti 
klasične glasbe, literarni večeri, 
predstavitve knjig in druge vse-
bine. Gradič kot center kultu-
re, protokolarnih dejavnosti in 
prostor za druženje, promocijo 
gospodarskih dejavnosti ... 

Mag. Zoran Poznič,  
Delavski dom Trbovlje

Barabe živijo dolgo
Proti koncu lanskega leta je Tr-

boveljčan Bogdan Barovič izdal 
svoj prvenec, kriminalni roman 
z naslovom Barabe živijo dolgo. 
Z njim je požel precej zanimanja 
someščanov, saj Bogdana Barovi-
ča poznamo kot bivšega župana 
Občine Trbovlje in dolgoletne-
ga poslanca v Državnem zbo-
ru Republike Slovenije. Na prvi 
predstavitvi v trboveljski knji-
žnici je avtor predstavil knjigo 
in povedal, kako je do nastanka 
literarnega dela prišlo in zakaj je 
izbral ravno kriminalno temati-
ko. Povedal je, da je to tematika, 
s katero se je srečeval kot politik 
ves čas svojega delovanja in da je 
prav, da ljudje vedo, kaj se v Slo-
veniji dogaja. Knjiga namreč go-
vori o političnem, gospodarskem 
in sodnem kriminalu v Sloveniji. 
Beremo lahko o poteh denarja 
na račune v tuje države, uniče-
nih podjetjih, namerno zgrešeni 
politiki, podkupljivosti sodstva 
in tudi o tem, kako blizu sega-
jo lovke mafije. Knjiga Bogdana 

Baroviča je kot uvod v dogajanja 
v Sloveniji zadnje čase, v katera 
je vpetih vse več ljudi. Tistih, ki 
želijo verjeti in verjamejo, da se 
demokracija in poštenost še lah-
ko vrneta v našo družbo. Bogdan 
Barovič je tako svojemu kultur-
nemu in umetniškemu delova-
nju na področju medijev, glasbe 
in slikarstva dodal še pisateljsko 
pot. Konec knjige nas napelju-
je na nadaljevanje zgodbe, zato 
vneto čakamo, kaj bo sledilo. Če 
želite prebrati prvenec, vam sve-
tujemo obisk v knjižnici ali nakup 
knjige, ki se še dobi pri založbi ali 
avtorju. Knjiga Bogdana Baroviča 
je izšla pri založbi VED, ki izdaja 
dela slovenskih avtorjev. Pomeni 
182 strani napetega branja, za kar 
vam ne bo žal časa. Avtor načrtu-
je tudi predstavitve v slovenskih 
splošnih knjižnicah. Tam lahko z 
njim odkrito spregovorite o svo-
jih pogledih na dogodke v knjigi 
in njegovem delu. 

Simona Solina, Knjižnica 
Toneta Seliškarja Trbovlje

Svojo knjigo je 
Bogdan Barovič 
predstavil tudi v 
Knjižnici Toneta 
Seliškarja Trbovlje.
Foto: KTS Trbovlje

20 let Dekliške 
vokalne skupine KD 
MPZ Trbovlje
V šolskem letu 1992/1993 je 
na pobudo dijakinj nastala 
Dekliška vokalna skupina KD 
MPZ Trbovlje in povezala 
dekleta, ki so prerasla mladinski 
zbor, a so še vedno želela skupaj 

prepevati. Jubilejno 20. leto 
delovanja bo dekliška vokalna 
skupina proslavila s celovečernim 
dobrodelnim koncertom, ki 
bo potekal v petek, 22. marca, 
ob 19.30 v gledališki dvorani 
Delavskega doma Trbovlje. 

Anja Doležalek, Mladinski 
pevski zbor Trbovlje
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Obiskovalci koncert 
spremljali kar z odra

Pevke in pevci Komornega 
zbora Trbovlje smo koncert iz-
vedli na odru gledališke dvorane 
Delavskega doma v Trbovljah. 
Marsikoga je presenetilo, saj po-
slušalci do zdaj niso bili vajeni, 
da bi med poslušanjem koncerta 
sedeli na odru kot tokrat. Se je 
pa izkazalo, da je prostor nadvse 
primeren za vokalne in manj-
še komorne koncerte, saj je zelo 
akustičen in daje izvajalcem zelo 
dobro zvočno povratno infor-
macijo. Zadovoljni smo, da smo 
izvedli dokaj zahteven program, 
na katerega bi bili ponosni tudi 
pevski zbori, ki imajo večji sloves. 
Posebej pa smo veseli, da nam je 
skladatelj Damijan Močnik po-
svetil eno svojih zadnjih skladb 
z naslovom Nebo, nebo z besedi-
lom Josipa Murna Aleksandrova. 
Skladbo smo krstno izvedli, odzi-
vi poslušalstva pa so bili zelo po-
zitivni.

Za leto 2013 imamo veliko 
načrtov. Poleg udeležbe na ob-
činski reviji pevskih zborov se 
nameravamo v jeseni ponovno 
udeležiti regijskega tekmovanja 
pevskih zborov v Ljubljani. 18. 
maja pripravljamo Vokalni kon-
cert zabavne glasbe, na katerem 
bomo gostili še dva pevska zbora, 
rdeča nit dogodka pa bodo sklad-
be iz zakladnice domače in tuje 
zabavne glasbe. V sredini junija 
nameravamo na Kumu izvesti 

koncert starejše glasbe (iz obdobij 
renesanse in zgodnjega baroka), 
v novembru pa imamo v načrtu 
tradicionalni letni koncert.

Da bi kakovostno še bolj na-
predovali, potrebujemo tudi še 
kakšnega pevca ali pevko. Vse, ki 
vas petje pri nas zanima, vabimo, 
da se nam pridružite. Pri nas je 
vedno veselo – na vajah in po njih, 
na naših skupnih izletih, koncer-
tih in na gostovanjih. Pridite, ne 
bo vam žal. Lahko nas pokličete 
po telefonu 031 712 825, lahko pa 
nas najdete tudi na Facebook-u.

Komorni zbor Trbovlje

Štilčki tudi letos 
navdušili publiko

Štilčki, trboveljska posebnost 
med kulturnimi prireditvami, 
niso navadna gledališka predsta-
va. Ne začne se z izbiro besedila, 
razdelitvijo vlog, niti ne z bral-
nimi vajami. Gre za (na trenut-
ke kaotično) soustvarjanje vseh, 
približno štiridesetih, članov 
Mladinskega gledališča Svoboda 
Trbovlje različnih generacij. Iz-
beremo rdečo nit in potem okrog 
nje pletemo točke, sceno in glas-
bo. Vsak prispeva kakšno idejo, 
preostali pa pomagamo z nad-
gradnjo. Piko na i doda posebna 
odrska energija, kjer se predstava 
splete v celoto – če ne na general-

ki, pa na prvi predstavi zagotovo, 
saj nas navdušenje in pričakova-
nje gledalcev ponese do reflektor-
jev in nazaj. 

Do letos smo se gledališčniki 
skrivali v podzemlju – v pododr-
ju in eni garderobi, če smo natan- 
čni – zdaj pa smo se odločili, da 
vsemu svetu povemo, da smo se 
združili v najbolj smiselno obliko, 
ki povezuje ljudi, saj prinaša za-
dovoljstvo, mir, radost in svobodo 
vsem. Ustanovili smo (politično) 
stranko Štranka. Namesto golaža 
smo postregli z Lososi, soočili pa 
smo nekatere najbolj vroče plesne 
gibe, kar jih svet pozna. Seveda 
tudi nam niso prizanesli prote-

sti, zato smo se morali zanesti na 
superjunake, skušali smo vnesti 
spremembe v šolski sistem in re-
šiti zagate v zdravstvu. Na koncu 
smo videli, da ne gre za nič dru-
gega, kot za previjanje »usranih« 
(polnih) plenic. 

Laura Rodošek in Živa Lisec 
sta dobitnici štilčkov za napredek 
in stranski vlogi,štilčka za glavni 
vlogi sta prejeli Lara Prijatelj in 
Ana Špajzer. Štilček za napredek 
je dobila Saša Borštnar, za stran-

ko vlogo Laura Klarič, za glavno 
vlogo Maja Valant in za moža iz 
ozadja Sašo Kajtna. Vsem dobit- 
nikom čestitamo in jim tudi v pri-
hodnje želimo uspešno delo. 

Štilčki letos praznujejo petnaj-
sti rojstni dan. V letošnji 48. sezo-
ni zato pripravljamo še eno jubi-
lejno predstavo z najboljšimi in 
najbolj zabavnimi skeči, s katero 
bomo proslavili smeh in kulturo. 

Katra Kozinc, Mladinsko 
gledališče Svoboda Trbovlje

Komorni zbor Trbovlje je v letu 2012 nadaljeval z uspešnim 
delom, kar so pevke in pevci potrdili tudi z udeležbo na regijskih 
Sozvočenjih 2012, kjer so se predstavili z izvedbo izbora uglas-
bitev poezije Josipa Murna Aleksandrova in z dobro obiskanim 
letnim koncertom 25. novembra.

Na Štilčkih so izpostavili 
člane, ki so v prejšnjem 
letu s svojim delom najbolj 
izstopali in brez katerih 
gledališče ne bi bilo to, kar 
je. Foto: Žiga Žibert

Jubilej folklorne 
skupine – tokrat malo 
drugače

Člani folklorne skupine Svo-
boda center Trbovlje si prizade-
vamo ohranjati našo kulturno 
dediščino in jo predstavljati s 
plesi, s pesmimi ter z različnimi 
ljudskimi običaji. V jubilejnem 
letu, ko praznujemo 25-letni-
co delovanja, smo se odločili, 
da naredimo še korak naprej in 
predstavimo učno uro v nedelj-
ski šoli, kakor je potekala v 19. 
stoletju. Na našem ozemlju je 
bila prvič uvedena splošna šol-

ska obveznost s terezijanskim 
osnovnošolskimi zakonom, ime-
novanim Šolska splošna nared-
ba, ki ga je  6. 12. 1774 potrdila 
Marija Terezija. Šola je bila obve-
zna za vse otroke od 6. do 12. leta 
ne glede na starost in spol. Ker 
mnogi vaški otroci med tednom 
zaradi zaposlenosti in oddaljeno-
sti od šole pouka niso obiskovali, 
so od začetka 19. stoletja naprej 
ob nedeljah in praznikih orga-
nizirali začetne in   ponavljalne 
nedeljske šole, kjer so se šoloob-
vezni otroci učili brati, pisati in 
računati, pridobivali pa so si tudi 
delovne navade. To je bila šola za 
življenje, z njo pa se je ustvarjalo 
ozračje veselja in prijateljstva.

Skupaj z igralsko skupino 
Mladinskega gledališča Trbovlje 
vam bomo v petek, 19. aprila, ob 
19. uri predstavili učno uro v ne-
deljski šoli. Tema bodo prazni-
kih na Slovenskem v tistem času. 
Vsi, ki cenite našo kulturno de-
diščino in bi radi podoživeli čas 
otroštva naših babic in dedkov, 
lepo vabljeni, da z nami prosla-
vite našo obletnico. Vidimo se 
torej 19. aprila 2013 ob 19. uri v 
Delavskem domu v Trbovljah.

Joži Brečko,  
Folklorna skupina Trbovlje
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Tekmovalni in organizacijski uspeh 
Trboveljčanov na 40. mednarodnem karate 
turnirju Trbovlje 2012

Plavalni tečaji in 
šole plavanja

V novembru in decembru 
2012 je Plavalni klub Lafarge 
Cement izvedel dva plavalna 
tečaja za najmlajše, skozi celo-
tno šolsko leto pa poteka tudi 
nadaljevalna šola plavanja. V 
obeh tečajih skupaj je bilo ude-
leženih 20 otrok in prav vsi so 
se naučili plavati, saj sam pro-
ces ni bil oviran zaradi slabega 
vremena ali prehladne vode, 
kot se to rado zgodi na letnem  
bazenu. 

Tečaji plavanja potekajo ne-
prekinjeno vso sezono. Za tiste 
otroke, ki si želijo svoje plaval-
no znanje izpopolniti, pa pote-
ka nadaljevalna ali športna šola 

Se obeta še kakšna 
obnova katerega 
izmed igrišč?

V Zavodu za šport (ZŠT) se 
od leta 2007 dalje redno prija-
vljamo na Fundacijo za šport 
(FS) z namenom pridobitve 
nepovratnih sredstev. Sred-
stvaso namenjena le izvedbi 
programov, vezanih na dejav-
nost športne vzgoje otrok in 
mladine, ter gradnji in obnovi 
športnih objektov. 

Kljub temu, da se vsako leto 
prijavi več prosilcev in da je 
vsako leto na razpolago manj 
denarja, smo bili do zdaj na 

razpisih uspešni (vsaj z enim 
programom). Naj omenim 
programe, izvedene s pomo-
čjo nepovratnih sredstev FS: 
izgradnja odbojkarskega igri-
šča na mivki – letno kopališče, 
postavitev reflektorske razsve-
tljave na odbojkarskem igrišču 
– letno kopališče, obnova in 
nakup atletske opreme – kom-
pleks Rudar, celovita obnova 
trim steze Mladost, spozna-
vajmo se s športom (sredstva 
pridobljena vsako leto od leta 
2007 naprej).

V letu 2012 smo se ponovno 
prijavili, in sicer s programo-

Plavanje se odvija v ba-
zenu Doma upokojencev 
Franca Salamona Trbov-
lje, kjer so odlični po-
goji. Bazen s toplo vodo je 
idealen za učenje plavanja 
naših najmlajših.

V soboto, 15. decembra, je v 
Trbovljah potekal že 40. med-
narodni karate turnir Trbovlje 
2012. Karate turnir v Trbovljah 
sodi med najmočnejše in naj-
številčnejše tovrstne turnirje v 
Evropi. Turnir ima poleg zelo 
uspešne organizacijske formule 
tudi najdaljšo tradicijo karate 
turnirjev v Evropi. 420 nasto-
pajočih tekmovalk in tekmo-
valcev iz 68 karate klubov se je 
pomerilo v katah, to je estetsko 
zloženih likih, in športnih bor-
bah. Tako kot v preteklih nekaj 
letih je bil tudi letošnji obisk 
turnirja izredno bogat, saj so 
se na njem pomerili tekmovalci 
iz kar dvanajstih držav, in sicer 
iz Bolgarije, Češke, Črne gore, 
Hrvaške, Italije, Madžarske, 
Makedonije, Nemčije, Slova-
ške, Srbije, Ukrajine ter iz Slo-
venije. 

Na uradnem odprtju turnir-
ja je trboveljski župan Vili Tre-
ven zaželel vsem nastopajočim 
veliko športne sreče, domačim 
organizatorjem pa je izrekel 
iskrene čestitke za tako visok 
jubilej. Generalno pokrovitelj-
stvo nad turnirjem je že deve-
to leto zapored prevzel Lafarge 
Cement, d. d., iz Trbovelj. Tako 
kot v organizacijskem pomenu 
so trboveljski karateisti tudi na 
tekmovalnem področju igrali 
zelo pomembno vlogo. Kot ve-
dno so tudi tokrat nastopili zelo 

številčno. Dodatni treningi v 
zadnjem obdobju so očitno ob-
rodili sadove. Bronaste meda-
lje so osvojili Simona Češarek, 
Kristina Masleša, Patricija Bu-
kovinski, Tomaž Kurent, Luka 
Grivec, Luka Perc, Ajdin Muj-
kanović in dvakrat Tea Lopan 
– športnih borbah v težnostni 
in absolutni kategoriji. Srebr-
ne medalje so osvojili Simona 
Češarek, Almin Salkić, Matic 
Škrbec in Blaž Hribovšek. V 
zgodovino trboveljskih turnir-
jev pa se bodo z zlatimi črkami 
zapisali zmagovalci. V katah je 
kar dvakrat slavil Denis Šehić, 
v kategoriji do 6. kyu-ja in v 
absolutni kategoriji, prvo me-
sto v katah je osvojil tudi Matic 
Košak, v športnih borbah pa so 
bili najboljši Luka Ferlin, Tadej 
Kolander in Tim Žlak.

Z 19 osvojenimi medaljami 
so dopolnili domače organi-
zatorje turnirja, saj so bili po-
novno med najboljšimi tudi 
po osvojenih medaljah. Kljub 
temu da so domačini na pre-
teklih turnirjih osvajali viso-
ko število medalj, jim je letos 
uspel svojevrstni rekord, saj so 
slavili kar v šestih kategorijah. 
S tem se ponovno potrjuje pra-
va usmeritev trboveljskega ka-
rateja. 

Bogdan Simerl, predsednik 
Organizacijskega odbora 

Karate klub Trbovlje

ma Spoznavajmo se s športom 
2013 in Obnova športno-re-
kreacijskih igrišč po Trbov- 
ljah.

Že nekaj let opažamo, da se 
število uporabnikov omenje-
nih igrišč povečuje. Starostno 
skupino sestavljajo najmlajši, 
mladi in tudi malo manj mladi. 
Seveda nas to spoznanje vese-
li, obenem pa nam nalaga dol-
žnost, da skrbimo za vzdrževa-
nje in urejenost le-teh.

V ZŠT smo se odločili, da 
bomo v letu 2013 (v kolikor pri-
dobimo nepovratna sredstva) 
poskušali sanirati (s pomočjo 
Občine Trbovlje in predstav-
nikov krajevnih skupnosti, v 
katerih so igrišča) določena 
igrišča po Trbovljah z vidika 
nakupa športne opreme (koši, 

goli, ograje, smetnjaki …) in z 
vidika popravila infrastrukture 
(zamenjava poškodovanih as-
faltnih delov igrišč, odvodnja-
vanje, začrtovanje igrišč).

V kolikor želimo, da število 
uporabnikov igrišč ne upade 
oziroma da jih privabimo še 
več, je nujno pristopiti k omen- 
jeni sanaciji. Igrišča resnično 
potrebujejo obnovo. Seveda 
pa je uresničitev odvisna od 
rezultata na razpisu in od pri-
dobljenih oz. nepridobljenih 
sredstev. Upamo, da nam bo 
s pomočjo Fundacije za šport 
uspelo, kar načrtujemo.

Vsak novi mladostnik na 
športnem igrišču … mlados- 
tnik manj na ulici.

Edvard Bravec, Zavod za 
šport Trbovlje

plavanja. V nadaljevalni šoli 
plavanja se učijo vseh plavalnih 
tehnik, skok na glavo, obrate ...

V kolikor si želite, da se vaš 
otrok nauči pravilno in pred-
vsem varno plavati, se lah-
ko obrnete na spletni naslov 
pk.rudar@siol.net. Veseli bomo 
vaših vprašanj.

Martin Raušl, Plavalni klub 
Lafarge Cement Trbovlje
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Za nami je 31. novo-
letni pohod na Kum 

Vsa pretekla leta se je po-
hod odvijal na praznični 2. ja-
nuar, od letos naprej pa zaradi 
ukinjenega praznika pohod 
organiziramo prvo soboto po 
novem letu. Tokrat se je doga-
jalo 5. januarja 2013.

Dvomi o tem, da pohodni-
ki tega datuma ne bi sprejeli, 
so se razblinili že v ranih ju-
tranjih urah, ko se je koča na 
Kumu napolnila s prvimi po-
hodniki, ki so prišli predvsem 
iz bližnjih krajev pod Kumom. 
V dopoldanskih urah pa so na 
vrh vztrajno prihajali planinci 
iz vse Slovenije, tudi iz odda-
ljene Gorice in Murske Sobote, 
vsako leto pa je precej poho-
dnikov tudi iz Zagreba. 

Med tistimi, ki svojo ude-
ležbo skrbno potrjujejo, je 13 
pohodnikov, ki so bili na vseh 
dozdajšnjih pohodih, 7 je po-
hodnikov, ki so manjkali le 
enkrat. Vsako leto se na novo 
priključi približno 200 poho-
dnikov. Mnogi svoje udeležbe 
ne potrjujejo z uradnimi žigi 
našega pohoda, zanje je po-
membno, da se s planinci dru-
žijo na novoletnem pohodu, 
da doživijo ta dan kot konec 
novoletnih praznovanj in za-
četek nove planinske sezone. 

Veliki novoletni 
turnir ŠD FELIX 2012 

V nedeljo, 16. decembra, je 
bil izpeljan že 4. veliki novole-
tni turnir ŠD Felix. Začel se je 
ob 9.30 z odprtjem – koračnico 
vseh deklet iz 11 košarkarskih 
šol (KŠ), kjer ŠD Felix izvaja 
svoje krožke. 

Dekleta so bila razdeljena v 
9 ekip: KŠ Hrastnik (skupaj s 
podružnico KŠ Dol), KŠ Iva-
na Cankarja, KŠ Trbovlje, KŠ 
Alojza Hohkrauta, KŠ Tončke 
Čeč, KŠ Ivana Skvarče, KŠ To-
neta Okrogarja, KŠ Kisovec in 
KŠ Izlake (skupaj s podružnico 
KŠ Mlinše). 

Zmagovalke 4. velikega no-
voletnega turnirja 2012 so bile 
košarkašice iz KŠ Trbovlje. Naj 
omenimo, da so bila dekleta iz KŠ 
Trbovlje lansko leto na turnirju 
uvrščena na 11. mesto in tako je 
velik skok v napredovanju še do-
datno spodbudil naše najmlajše. 
Drugo mesto so si priigrale ko-
šarkarice KŠ Alojza Hohkrauta, 
tretje mesto pa KŠ Hrastnik.

Najboljša strelka turnirja je 
bila Neža Celestina iz KŠ Ivana 
Skvarče, ki je osvojila več kot 
70 točk, najboljša igralka tur-
nirja (MVP) pa Sara Haralovič 
iz KŠ Trbovlje. 

ŠD Felix Trbovlje

Akcija Prijatelj Kuma
V letošnjem letu PD Kum 

skupaj z oskrbniško ekipo za-
čenja z akcijo Prijatelj Kuma, 
s katero želi spodbuditi po-
hodništvo na območju Kuma 
in nagraditi najpogostejše 
obiskovalce. Prijatelj Kuma 
lahko postane vsak, ki se na 
Kum poda vsaj 15-krat v letu 

in ki svojo udeležbo vpisuje v 
posebno knjigo Kumski prija-
telj, ki je shranjena na vidnem 
mestu v naši koči na Kumu. S 
podrobnejšimi pravili se lahko 
planinci seznanijo na spletni 
strani http://pd-kum.si/ in v 
koči na Kumu.

Marjeta Bricl, Planinsko 
društvo Kum Trbovlje

V Planinskem društvu Kum Trbovlje ocenjujejo, da se 
je tudi tokratnega pohoda udeležilo od 1200 do 1500 
pohodnikov, ki so poskrbeli za čudovito planinsko in 
pohodniško vzdušje. PD Kum Trbovlje

Planinci PD KUM Trbovlje 
se vsem udeležencem za obisk 
zahvaljujemo in vas spet  pri-
čakujemo, ko bo leto naokrog. 
Zahvaljujemo se tudi vsem, ki 
ste nam pomagali pri organi-
zaciji in izvedbi, zdravniški 
ekipi, gorskim reševalcem in 
novinarjem.

Marjeta Bricl, Planinsko 
društvo Kum Trbovlje

Tudi letos je košarkašice obiskal dedek Mraz in jim 
pustil celo kopico daril, ki so se jih dekleta zelo raz-
veselila. Poleg dedka Mraza jih je ves čas zabaval 
tudi Slonček Felix. Foto: ŠD Felix
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Petek, 1. 2. ob 17. uri � Razredni nastop pianistov, učiteljica Julija Klančišar, dvorana Glasbene šole Trbovlje, 
Glasbena šola Trbovlje

Sobota, 2. 2. ob 10.30 � Lutkovna matineja Naja in Vili praznujeta, Delavski dom Trbovlje, Lutkovna skupina 
Lučka

ob 19. uri � Večer Avsenikovih skladb z ansamblom Saše Avsenika in Gregorjem Avsenikom, 
Dom Svobode, KD Svoboda Trbovlje

Torek, 5. 2. ob 17. uri � Mednarodna pravljična ura, nemška pravljica, Tončkov kotiček, Dom Svobode, Knji-
žnica Toneta Seliškarja Trbovlje in Mladinski center Trbovlje

ob 18. uri � Odprtje fotografske razstave Lili Bedekovič, Nova galerija DDT, Delavski dom Trbo-
vlje, razstava bo odprta do 19. 2. 

ob 19.30 � Koncert »Brinuka«, Mednarodni glasbeni festival »Štiglc«, godalni kvartet Feguš, 
oder gledališke dvorane DDT, Delavski dom Trbovlje

Sreda, 6. 2. ob 9.30 � Pravljica Snežna princeska, igranje z lutkami, spoznavanje novih knjig, v knjižnici So-
vice Pike v Enoti Pikapolonica, Rudarska c. 10 a, Vrtec Trbovlje

ob 17. uri � Pravljična ura ob kulturnem prazniku O dečku, ki je pisal pesmi, pravljična soba 
Tončka Knjigoljuba, Mladinski oddelek KTS, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje

ob 17. uri � Nastop tekmovalcev, ki se pripravljajo na 16. regijsko in 42. državno tekmovanje 
mladih glasbenikov disciplin klavir, harmonika in tuba. Ob 18.00 discipline flavta, klarinet in petje, 
dvorana Glasbene šole Trbovlje, Glasbena šola Trbovlje

ob 19. uri � Ob kulturnem prazniku: beseda, ples, glasba, Oddelek za odrasle KTS, čitalnica, 
Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje in Plesni oddelek Glasbene šole Trbovlje

Četrtek, 7. 2. ob 18. uri � Odprtje slikarske razstave Bogdana Baroviča, Stara galerija DDT, Delavski dom 
Trbovlje, razstava bo odprta do 20. 2. 

ob 19. uri � Osrednja slovesnost ob kulturnem prazniku s podelitvijo nagrade Tončke Čeč v De-
lavskem domu Trbovlje, Občina Trbovlje

Sobota, 9. 2. ob 10.30 � Lutkovna matineja Vragov svak, Marionetno gledališče Jurček, Delavski dom Trbovlje

ob 15. uri � Sprevod pustnih maškar po Kleku, maškare se zberejo na gasilskem poligonu na 
Kleku, Kulturno-prosvetno društvo Tončke Čeč Klek

Nedelja, 10. 2 od 10. do 14. ure � Poslikava obraza, na sedežu DPM (obvezne predhodne prijave), Društvo 
prijateljev mladine Trbovlje

ob 15. uri � Sprevod pustnih mask od mestnega parka po enosmerni cesti do Delavskega doma 
Trbovlje, Društvo prijateljev mladine Trbovlje

ob 15.40 � Pustno rajanje pred DDT, Društvo prijateljev mladine Trbovlje

Torek, 12. 2. ob 17.30 � Pustni nastop maškar v Glasbeni šoli Trbovlje, Glasbena šola Trbovlje 

Sreda, 13. 2. ob 17. uri � Pravljična ura Krtek Gregor in košček neba, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, 
Mladinski oddelek KTS, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje

ob 19. uri � Literarni večer Gregor Jazbec: Zakulisje, pogovor z avtorjem vodi Katra Hribar Frol, 
Oddelek za odrasle KTS, čitalnica, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje

Četrtek, 14. 2. ob 10. uri � Občinski otroški parlament Odraščanje, sejna dvorana Občine Trbovlje, Društvo 
prijateljev mladine Trbovlje

ob 20. uri � Vid Valič in Denis Avdić, Udar po moško!, komedija, Delavski dom Trbovlje

Petek, 15. 2. ob 20. uri � Valentinov koncert Helene Blagne, gledališka dvorana DDT, Delavski dom Trbovlje

Sobota, 16. 2. ob 18. uri � Regijsko srečanje folklornih skupin manjšinskih etničnih skupnosti in manjšin, Dela-
vski dom Trbovlje, JSKD Območna izpostava Trbovlje

ob 20. uri � Tradicionalni Valentinov koncert skupine BOHEM (predskupina Varni Paljak), Dom 
Svobode Trbovlje

Ponedeljek, 18. 2. ob 18. uri � Literarni krožek Povej, kaj bereš, povej, kaj misliš!, Oddelek za odrasle KTS, čitalnica, 
Univerza za tretje življenjsko obdobje, Zasavska regija in Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje

Torek, 19. 2. ob 9.30 in 10.30 � Lutkovni abonma za vrtce in osnovne šole, KD Lutkovna skupina Lučka Trbov- 
lje, Deževnik Maksi,  Delavski dom Trbovlje, Zveza kulturnih društev Trbovlje

Koledar dogodKov
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ob 17. uri � Po svetu z ljudskimi pravljicami O zlatem ptiču, najhitrejšem konju in morski deklici, 
Tončkov kotiček, Dom Svobode, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje
ob 18.30 � Buklžur, pogovor o knjigah s srednješolci, gostja: Maja Prašnikar, Oddelek za odrasle 
KTS, čitalnica, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje

Sreda, 20. 2. ob 17. uri � Ustvarjalna delavnica Lovimo snežinke, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, Mladin-
ski oddelek KTS, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje
ob 19. uri � Literarni večer Trilogija: v imenu države, Blaž Zgaga, Matej Šurc, moderator: Robert 
Čop, Oddelek za odrasle KTS, čitalnica, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje 

Petek, 22. 2. ob 19. uri � Plesna produkcija skupine BIT, gledališka dvorana Delavskega doma Trbovlje, KUD 
B-Boy

Ponedeljek, 25. 2. od ponedeljka, 25. 2., do petka, 1. 3.,  med 9. in 13. uro � Zimske počitniške dejavnosti na 
sedežu DPM, Društvo prijateljev mladine Trbovlje
od ponedeljka, 25. 2., do petka, 1. 3., med 7. in 15. uro � Počitniško varstvo v okviru projekta 
Popestrimo šolo, OŠ Trbovlje
v času zimskih počitnic � v dopoldanskem času bodo potekale delavnice ročnih del v klubskih 
prostori društva, Kulturno-prosvetno društvo Tončke Čeč Klek
ob 17. uri � Odprtje razstave skupine Nagelj, Stara galerija DDT, Društvo vojnih invalidov Za-
savje, razstava bo odprta do 2. 3.

Torek, 26. 2. ob 19.30 � Aldo in Micka, nova komedija Toneta Partljiča, Delavski dom Trbovlje
Sreda, 27. 2. ob 17. uri � Glasbeno-pravljična ura Hiška, majhna kot miška, pravljična soba Tončka Knjigolju-

ba, Mladinski oddelek KTS, Glasbena šola Trbovlje in Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje
Četrtek, 28. 2. ob 19. uri � Predavanje Urban Odlazek: Letenje v vseh vremenskih razmerah, Oddelek za odra-

sle KTS, čitalnica, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje
ob 19. uri � Koncert MPZ Svoboda Dobrna z gosti, gledališka dvorana Delavskega doma Trbov- 
lje, Delavsko kulturno društvo Svoboda Dobrna Trbovlje

Sobota, 2. 3. ob 10.30 � Lutkovna matineja Pogumnega viteza je strah, Delavski dom Trbovlje
Torek, 5. 3. ob 18. uri � Odprtje razstave Likovnega društva Kranj, Nova galerija DDT, Delavski dom Trbov- 

lje, razstava bo odprta do 26. 3.
Sreda, 6. 3. ob 10. uri � Regijski otroški parlament Odraščanje, sejna dvorana Občine Trbovlje, Društvo 

prijateljev mladine Trbovlje
Sreda, 6. 3. ob 17. uri � Pravljična ura ob dnevu žena, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, Mladinski oddelek 

KTS, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje
Petek, 8. 3. ob 17. uri � Ustvarjalnica za otroke ob dnevu žena, sedež DPM, Društvo prijateljev mladine 

Trbovlje
ob 18. uri � Odprtje razstave članic društva RELIK, Stara galerija DDT, RELIK, razstava bo od-
prta do 22. 3.

Petek, 15. 3. ob 19. uri � Predmaturitetni recital violinista Edina DinaOkića, bivšega učenca GŠ Trbovlje, di-
jaka Srednje glasbene šole F. K. Koželjski Velenje, dvorana Glasbene šole Trbovlje

Torek, 19. 3. ob 19.30 � D. C. Jackson Moje bivše, moji bivši (MyRomanticHistory), sodobna komedija, Delav- 
ski dom Trbovlje

Sreda, 20. 3. ob 19. uri � ART � komedija SNG Drama (igrajo: Šugman, Emeršič, Valič), v Domu Svobode, KD 
Svoboda Trbovlje

Četrtek, 21. 3.  ob 19. uri � Revija odraslih pevskih zborov in podelitev plaket Zveze kulturnih društev Trbovlje 
2013, Delavski dom Trbovlje, Zveza kulturnih društev Trbovlje

Petek, 22. 3. ob 17. uri � Ustvarjalnica za otroke ob materinskem dnevu, sedež DPM, Društvo prijateljev 
mladine Trbovlje
ob 17. uri � Svetovni dan lutk, lutkovna predstava Deževnik Maksi, lutkovna soba Delavskega 
doma Trbovlje, KD Lutkovna skupina Lučka
ob 18. uri � Koncert Mamicam in ženam, dvorana Glasbene šole Trbovlje
ob 19.30 � Dobrodelni koncert ob 20-letnici delovanja Dekliške vokalne skupine KD Mladinski 
pevski zbor Trbovlje, Delavski dom Trbovlje, KD Mladinski pevski zbor Trbovlje

Torek, 26. 3. dopoldan � Srečanje otroških gledaliških skupin, gledališka dvorana Delavskega doma Trbovlje, 
JSKD OI Trbovlje

Sreda, 27. 3. ob 17. uri � Glasbena pravljica v sobi Tončka Knjigoljuba (nastopajo mali harmonikarji GŠ Trbov- 
lje), Knjižnica Tone Seliškarja Trbovlje in Glasbena šola Trbovlje

pRiReDitve
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Petek, 29. 3. ob 10. uri � Velikonočna ustvarjalnica, sedež DPM, Društvo prijateljev mladine Trbovlje

petek, 29. 3., in sobota, 30. 3. � Noč z Andersenom, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje
Torek, 9. 4. ob 16. uri � Pomladni koncert najmlajših iz Glasbene šole Trbovlje, Dom upokojencev Franca 

Salamona, Glasbena šola Trbovlje

ob 19.30 � Kdor živi, znori!, nora komedija, Delavski dom Trbovlje
Petek, 12. 4. ob 18. uri � Plesna revija Plesno popotovanje 2013, gledališka dvorana Delavskega doma Tr-

bovlje, JSKD OI Trbovlje
Ponedeljek, 15. do 20. 4. od 9. do 19. ure � Zelena uganka, literarna uganka ob svetovnem dnevu Zemlje, Mladinski od-

delek KTS, Oddelek za odrasle KTS, Dom Svobode, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje
Torek, 16. 4. ob 9.30 in 10.30 � Lutkovni abonma za vrtce in osnovne šole Teater za vse, Jesenice, Deklica 

lastovica,Delavski dom Trbovlje, Zveza kulturnih društev Trbovlje 

ob 19.30 � Mednarodni glasbeni festival »Štiglc«, koncert »Pugurelčk«, Bojan Gorišek (SLO) � 
klavir, oder gledališke dvorane DDT, Delavski dom Trbovlje

Sreda, 17. 4.  ob 20. uri � 7. tradicionalni pohod z baklami na Čebine, pred Barličevo domačijo, Turistično 
društvo Trbovlje

Četrtek, 18. 4. ob 17. uri � Revija otroških in mladinskih pevskih zborov, Delavski dom Trbovlje, Zveza kulturnih 
društev Trbovlje

Petek, 19. 4. ob 19. uri � 25 let KD Folklorna skupina Trbovlje, Delavski dom Trbovlje, KD Folklorna skupina 
Trbovlje

Sobota, 20. 4. dopoldan � Poligon motorist, na gimnazijskem igrišču, Združenje šoferjev in avtomehanikov 
Trbovlje

22.–27. 4. od 9. do 19. ure � Mini bukvarna (23. april, svetovni dan knjige), Oddelek za odrasle KTS, Mla-
dinski oddelek KTS, Dom Svobode, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje

Ponedeljek, 22. 4. ob 18. uri � Literarni krožek, sklepno srečanje Povej, kaj bereš, povej, kaj misliš!, Oddelek za 
odrasle KTS, čitalnica, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje in Društvo U 3, Univerze za tretje 
življenjsko obdobje, Zasavska regija

Torek, 23. 4. ob 18.30 � Buklžur, sklepno srečanje sezone 2011/2012, pogovor o knjigah s srednješolci, gost 
bo Andrej Rozman Roza, Oddelek za odrasle KTS, čitalnica, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje

Sreda, 24. 4. ob 17. uri � Glasbena pravljica v sobi Tončka Knjigoljuba (nastopajo mali flavtisti GŠ Trbovlje), 
Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje

Ponedeljek, 29. 4., torek,
 30. 4., in petek, 3. 5. 

med 9. in 13. uro � Prvomajske počitniške dejavnosti, sedež DPM, Društvo prijateljev mladine 
Trbovlje

Torek, 30. 4. ob 19. uri � Kresovanje na Kipah, Občina Trbovlje
Sreda, 1. 5. Prvomajsko srečanje na Mrzlici, Planinsko društvo Trbovlje
Sreda, 15. do 20. 5. Teden družin (akcija Za družine brezplačno, družinski izlet in preostale aktivnosti za družine), Dru-

štvo prijateljev mladine Trbovlje
Četrtek, 16. 5. ob 19. uri � Letni koncert Glasbene šole Trbovlje Naš svet glasbe, Delavski dom Trbovlje, Glas-

bena šola Trbovlje
Sobota, 25. 5. ob 10. uri � Turnir v namiznem tenisu, prostori društva, Kulturno-prosvetno društvo Tončke Čeč 

Klek
Nedelja, 26. 5. Tretja krvodajalska akcija (KAM � krvodajalska akcija moto), Zasavski moto klubi, združeni v 

unijo, ki jo sestavlja osem klubov; lokacija dogodka bo znana naknadno
Srečanje Kumovcev na Kumu, planinska veselica na Kumu, Planinsko društvo Kum Trbovlje

pRiReDitve

Vsak četrtek v tednu 
bodo od 9. do 12. ure 
ustvarjalne delavnice 

(različne teme) na sede-
žu Turističnega društva 

Trbovlje, Ulica 1. junija 4. 

Vsako prvo soboto v 
mesecu bo od 8. do 
12. ure Podeželje v 

našem mestu, stojni-
ce z domačimi pridelki 

pred trgovino Spar. Vabi 
vas Turistično društvo 

Trbovlje.

Vsako tretjo nedeljo v mesecu se bodo ovijali ustvarjalne delav-
nice in tečaji pri Andiju Podlesniku na naslovu Pod gozdom 17. 

Delavnice bodo imele poudarek predvsem na reciklaži materialov, 
gre za pirografijo, graviranje na steklo in antični nakit. Na prvi 
ustvarjalni delavnici bodo udeleženci lahko izdelali ptičjo krmil-
nico iz odsluženih palet in drugih desk ter jo primerno okrasili s 
pirografom. S pomočjo staršev lahko sodelujejo že otroci, zanje 

bodo  pripravljeni odlitki, ki jih lahko barvajo tudi predšolski otroci 
(prijave: Andi Podlesnik, e-naslov: darila.nakit.luci@gmail.com).
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Mnogo občanov vas pozna 
kot vrhunskega slikarja, vsem 
pa ste se še bolj vtisnili v spo-
min s prvojunijsko razstavo, 
kjer ste predstavili širok izbor 
svojih del. Kakšni občutki so 
vas spremljali ob tako velikem 
odzivu ljudi na vaše ustvarja-
nje?

»Že pred tem dogodkom sem 
imel veliko razstav, ki so jih obi-
skovali moji prijatelji, ki so pri-
šli iz celotne Slovenije, od aka-
demskih pa vse do ljubiteljskih 
slikarjev. Vedno mi je veliko 
pomenilo, da so moje razsta-
ve obiskovali ljudje iz različnih 
krajev Slovenije in ne samo do-

mačini iz naselja Terezija in bli-
žnje okolice. Takšne odzive ljudi 
sem vedno sprejemal z navduše-
njem.« 

Mnogi vas uvrščajo med 
predstavnike t. i. klasičnega 
slikarstva. Vas je na vaši dolgi 
ustvarjalni poti kdaj zamikalo, 
da bi se pomaknili tudi v bolj 
abstraktne in eksperimentalne 
vode?

»Da, seveda me je vleklo tudi 
v abstraktne vode, vendar me 
te niso nikoli popolnoma posr-
kale vase. Sicer si rad pogledam 
tudi abstraktne slike, vendar sam 
osebno se je še nisem uspel lotiti.« 

Slikarska dela Jožeta Potokarja Cvrča so poznana marsikateremu 
Trboveljčanu. V svojih slikah lovi podobe iz vsakdanjega življenja 
v rudarskem okolju, posebno pozornost pa posveča tudi portreti-
ranju neminljive ženske lepote. Do Trbovelj čuti posebno naveza-
nost, kar je moč čutiti tudi skozi njegovo ustvarjanje. Z avtorjem 
sem se pogovarjal o njegovi plodoviti umetniški poti, življenju 
med rudarji ter o pogledih na razvoj kulture danes in jutri. 

 Mesec kulture: Jože Potokar Cvrčo

 “Življenje v Trbovljah je potrebno občutiti!”
 Avtor: Vid Šteh | Foto: Andrej Uduč 

Zasavje je znano po svoji ru-
darski tradiciji, ki zaznamuje 
tudi mnoga vaša dela. Želite s 
svojimi portreti iz vsakdanje-
ga življenja rudarjev obuditi 
to že malce pozabljeno »kna-
povsko« tradicijo?

»Pri mojih slikah, predvsem 
pri grafikah in risbah, je moč 
zaznati prisotnost »knapovšne«, 
vendar pri tem ne gre za obu-
janje spominov, ampak za moj 
način življenja. Ljudje večkrat 
izrazijo skrb, da bo ta tradici-
ja pozabljena, kar pa mene ne 
zanima. Mene je to okolje pre-
prosto zaznamovalo, mi zbudilo 
zanimanje za preproste vsakda-
nje reči, kot so pozdravi starih 
gospa, sproščeni pogovori med 
sosedi, zbijanje šal itn. Po drugi 
strani je moje delo tudi gledanje 
nazaj, vendar si dandanes prete-
klost vsak razlaga po svoje – od 
novinarjev, kritikov, zgodovi-
narjev in drugih strokovnjakov 

... Sam mislim, da moraš takšno 
življenje predvsem občutiti. Jaz 
sem se rodil in bom verjetno 
tudi umrl v Trbovljah. To je 
mesto, ki ga živim, imam rad in 
ta občutek pripadnosti se kaže 
tudi v mojih delih.«

Na prvojunijski razstavi je 
bilo mogoče opaziti tudi ne-
kaj ženskih aktov z močnim 
erotičnim nabojem. Kaj je 
vas osebno pritegnilo k slika-
nju aktov in na kaj ste bili pri 
ustvarjanju le-teh pozorni?

»Rudarji smo bili znani po 
tem, da smo se med seboj veli-
ko pogovarjali v službi in tudi v 
gostilni, kamor smo skoraj ob-
vezno vsi hodili. Tam smo imeli 
pogovore, vendar ne o tem, kdo 
je umrl ali pa kaj podobnega, ta-
kšne debate so navadno trajale 
največ deset minut. Večino časa 
smo se pogovarjali o ženskah. 
Šlo je za preproste moške pogo-
vore, ki nastanejo, ko si v službi 
po več ur pod zemljo. To je bil 
naš način življenja, sami akti pa 
so nastali na podlagi fotografij z 
namenom, da prikažejo lepoto 
ženskega telesa ne glede na sta-
rost.« 

Ste tudi mentor likovne 
sekcije Društva paraplegikov 
Slovenije in svoje znanje pre-
našate tudi na mlajše rodove. 
Kakšen je vaš pogled na priho-
dnost slikarstva v Sloveniji in 
kaj bi svetovali mladim slikar-
jem, ki se šele odpravljajo na 
svojo ustvarjalno pot?

»Če sem popolnoma odkrit, 
mislim, da slikarstvo kot tako 
nima prihodnosti, še posebej, 
ker je zdaj v ospredje postavlje-
na novodobna multimedijska 
umetnost. Sam osebno nimam 
nič proti njej, vendar zdi se mi, 
da ji primanjkuje duše, tisto, 
kar zahteva celotne-
ga ustvarjalca. Danes 
se usedeš za računal-
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nik, prižgeš cigareto 
in stroj napravi delo 

namesto tebe. Mislim, da je 
pri ustvarjanju vedno pomem- 
bno to, da vložiš ves svoj trud in 
predvsem dušo v delo, ki ga tudi 
z veseljem opravljaš. 

Mladim ustvarjalcem pa sve-
tujem tole: izobražujte se, veliko 
berite, imejte radi to, kar delate 
in predvsem – ne bojte se. Ne 
ozirajte se na to, kaj kdo pravi, 
pomembno je predvsem to, da v 
svojem delu uživate. Brez užitka 
umetnost ne more obstajati.« 

Se vam zdi, da imajo mladi 
dober odnos do kulture?

»Mladi ne morejo imeti od-
nosa do kulture, mladi morajo 
biti vzgojeni z odnosom do kul-
ture. V šolah prepogosto starši 
prelagajo vzgojo otrok na uči-
telje, češ da so oni v celoti od-
govorni zanje, kar pa ne drži. 
Sicer se strinjam, da šola igra 
pomembno vlogo pri razvoju 
otrokovega odnosa do kulture, 
toda ni edina. Otrok se vzgoje 
predvsem uči doma, za razvi-
janje odnosa do kulture pa so 
na razpolago muzeji, galerije, 
dvorane itn. V spomin se mi je 
vtisnil nek fant iz 2. razreda, ki 
je s svojimi starši obiskal neko 
razstavo in je že pred vstopom 
povedal dve pravili: ne dotikaj 
se slik in slike glej od daleč in si 
zanje vzemi čas. Takšnega od-
nosa mladih do kulture žal pri-
manjkuje. Sam mislim, da zelo 
malo mladih obiskuje razstave 
in grejo namesto tega raje v kino 
gledat risanke.« 

Kaj pa pričakujete od leta 
2013? Je mogoče v pripravi ka-
kšen nov projekt?

»Težko rečem, odvisno od 
navdiha. Za ustvarjanje je po-
trebno imeti določene pogoje, 
ki jih na srečo imam; imam ate-
lje, kjer lahko mirno ustvarjam, 
in potrpežljivo ženo, ki me ves 
čas podpira na umetniški poti 
in sem ji za to tudi neizmerno 
hvaležen. Bom pa pri svojih de-
lih še vedno izhajal iz svojega ži-
vljenja oz. okolja, v katerem sem 
odraščal.«  

V Trbovljah si poznana kot 
obetavna predstavnica mlajše 
generacije vizualnih umetni-
kov. Kdaj se je začelo razvi-
jati tvoje navdušenje za ume-
tnost?

»To navdušenje me spre-
mlja že od ranega otroštva. 
Spomnim se, da sem že v rani 
mladosti zelo rada ustvarjala in 
raziskovala nove stvari. Svoje 
ustvarjanje sem najprej začela 
razvijati z risanjem in s slikar-
stvom, čeprav se v slednjem 
nisem našla, večje zanimanje 
sem imela za kiparstvo, z leti 
pa sem se začela navduševati 
nad videoinštalacijami. Ker pa 

sem po naravi nagnjena k ne-
prestanemu napredovanju, sem 
po opravljenem študiju v Mari-
boru nadaljevala svojo ustvar-
jalno pot v Linzu, kjer sem se 
podrobneje seznanila s svetom 
novomedijske oz. interaktivne 
umetnosti. Na tem mestu bi 
se zahvalila predvsem svojim 
staršem, ki so me podpirali na 
moji ustvarjalni poti in mi po-
magali, da sem lahko nemote-
no študirala.« 

Kako bi obrazložila pojem 
novomedijska umetnost?

»Najbolj preprosta razla-
ga bi bila, da gre za umetnost, 

Maša Jazbec ni neznano ime v Trbovljah. Gre za trenutno najbolj 
obetavno vizualno umetnico, ki jo želja po raziskovanju vedno 
vleče v nove sfere ustvarjalnosti in zadnja leta je z mnogimi od-
mevnimi projekti postavila Trbovlje na zemljevid centrov rojstva 
novomedijske umetnosti. V intervjuju je Maša spregovorila o no-
vih načinih umetniškega izražanja in razkrila podrobnosti svoje-
ga najnovejšega projekta Monolit, ki je tudi tema njene magistr-
ske naloge, ki jo končuje v Linzu.

 Mesec kulture: Maša Jazbec

 “Umetnost je odraz časa,  
 v katerem živimo.”
 Avtor: Vid Šteh | Foto: Andrej Uduč 

ki zaživi šele s stikom z obi-
skovalcem. To pomeni, da ni 
namenjena zgolj pasivnemu 
opazovanju, ampak je pri njej 
pomemben stik med umetno-
stjo in subjektom, ki jo je pri-
pravljen sprejeti.« 

Si tudi članica Relika, iz 
katerega je pozneje nastala 
Vizualna Alternativa Trbovlje 
(VAT). S kakšnim namenom 
sta nastali ti dve skupini?

Vse se je pravzaprav začelo 
z Relikom, ki sem se mu pred 
leti pridružila ravno zaradi 
svoje želje po raziskovanju. 
Relik so med drugim sestavlja-
li tudi ljudje, ki jih je zanimal 
digitalni medij, se pravi foto-
grafija, film, videoinštalacije 
itn. Postopoma se je neodvi-
sno od Relika izoblikovala do-
ločena skupina ljudi, ki izraža 
zanimanje za digitalne medije, 
namenjena pa je tudi druženju 
ljudi s podobnimi interesi in 
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Sr(e)čno Trbovlje je vpisano v 
razvid medijev, ki ga vodi Mini-
strstvo za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport RS pod 
zaporedno številko 1731. 

Uredništvo si pridružuje pravico 
do urejanja prispevkov. Vsebina 
prispevkov odraža mnenje av-
torjev. Zaradi prostorske ome-
jenosti so nekateri prispevki ob-
javljeni v spletni različici www.
srčnotrbovlje.si. 

Vse pravice pridržane. Noben 
del tega časopisa ne sme biti 
reproduciran, shranjen ali pre-
pisan v kateri koli obliki oziroma 
na kateri koli način – elektron-
sko, mehansko, s fotokopira-
njem ali kako drugače – brez 
predhodnega pisnega dovolje-
nja celotne ekipe.  

Avtor fotografije na naslovnici 
je Žiga Žibert. Preostale foto-
grafije so iz arhivov trboveljskih 
društev, zavodov in občine.

z namenom, da bi se drug od 
drugega tudi kaj novega nau-
čili. Rezultat tega druženja in 
sodelovanja je tudi uspešen 
projekt Trbovlje, novomedij-
sko mesto, ki že pridobiva na 
veljavi. 

Si avtorica mnogih video-
inštalacij. Kakšne teme obrav-
navaš pri posameznih proje-
kih? 

»Predvsem prehod med re-
alnim in virtualnim svetom, 
ker se mi zdi, da to področje 
zahteva vse več raziskovanja. 
Nekateri so res mnenja, da je 
bila ta tematika že neštetokrat 
obdelana in da o njej vemo že 
praktično vse, vendar temu ni 
tako. Vse pogosteje živimo v 
virtualnem svetu. Je del naše 
vsakdanjosti in zato mislim, da 
ga je potrebno raziskati in od-
kriti vse njegove skrite podrob-
nosti.« 

Ena od tvojih novejših in-
štalacij je tudi projekt, imeno-
van Monolit. Kaj je bil namen 
tega projekta?

»Monolit je posledica vseh 
mojih raziskovanj o odnosih 
med realnim in virtualnim sve-

tom. Ideja je nastala na podlagi 
drugega projekta, poimenova-
nega MIKKEL. Gre za organi-
zem, ki sicer živi v virtualnem 
svetu, vendar se je z vsako raz-
stavo za nekaj trenutkov prese-
lil tudi v realni svet in njegova 
zadnja reinkarnacija je priso-
tna ravno v Monolitu. Projekt 
je bil prvič predstavljen na fe-
stivalu Speculum Artium, kjer 
je doživel velik uspeh, pozneje 
pa je našel tudi pot do presti-
žnega festivala ARS Electro-
nicav Linzu. Tam je prišlo do 
ideje, da bi Linz povezali s Tr-
bovljami, in sicer tako, da sta 
bila istočasno postavljena dva 
Monolita – eden na festivalu v 
Linzu, drugi pa v domu upo-
kojencev v Trbovljah. Objekta 
sta ves čas medsebojno komu-
nicirala tako, da je Monolit iz 
Linza ujel podobe obiskoval-
cev festivala in te je bilo moč 
istočasno videti v Trbovljah.« 

Se ti zdi, da imajo mladi 
primeren odnos do kulture? 

»Z njihove strani pogrešam 
več aktivnega udejstvovanja. 
Zdi se mi, da so se mnogi mla-
di že malce preveč navadili na 
ta virtualni svet in mislijo, da 

je klikanje poFacebooku že 
dovolj, da se kaj premakne. Ne 
bi jim škodilo, če bi obiskali 
kakšno razstavo in se še doda-
tno izobraževali. Vse rešitve se 
žal ne najdejo zgolj v virtual-
nem svetu.« 

Kakšen se ti zdi položaj 
kulture v Trbovljah?

»Obetaven. Vidi se, da se 
v zadnjem času veliko dogaja 
na področju kulture in ume-
tnosti. Mladi se udeležujejo 
mnogih koncertov in ustvar-
jalnih delavnic, tudi s pomo-
čjo občine in drugih društev v 
bližnji okolici se uresničujejo 
mnogi projekti in v primeru 
VAT-a lahko rečem, da smo v 
zadnjem letu doživeli korenite 
premike na bolje. Seveda pa je 
v prvi vrsti vse odvisno od nas 
umetnikov, ki smo že dokazali, 
da se lahko z ogromno dobre 
volje premagajo še tako težke 
ovire.« 

Za konec me zanima, kate-
ri je tvoj najljubši citat, ki te 
spremlja skozi vse življenje? 

“Umetnost je to, karustvar-
jamo. Kultura je tisto, kar nam 
je dano.” Carl Andre 

Območna izpostava JSKD Trbovlje v 
sodelovanju s Srbskim kulturnim dru-
štvom Sava Hrastnik razpisuje regij-
sko srečanje folklornih, pevskih in god-
čevskih skupin manjšinskih etničnih 
skupnosti in manjšin, ki bo potekalo v 
soboto, 16. februarja, ob 18. uri v Dela-
vskem domu Trbovlje.

Na srečanje se lahko prijavijo otroške, 
mladinske in odrasle folklorne, pevske in 
godčevske skupine manjšinskih etničnih 

skupnosti; tj. skupine, ki poustvarjajo ne-
slovensko izročilo in delujejo na območ-
nih izpostavah JSKD Celje, Velenje, Ravne 
na Koroškem, Slovenj Gradec, Maribor in 
Lendava. 

Več informacij o pogojih za nastop dobite 
pri Območni izpostavi JSKD.

Zdravko Pestotnik,  
vodja Območne izpostave JSKD 

Trbovlje

Regijsko sRečanje folkloRnih,  
pevskih in godčevskih skupin manjšin-

skih etničnih skupnosti in manjšin
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Pridiga o delu
Bogdan Šteh 

Je ta trenutek, ko več kot 
115.000 uradno registriranih 
oseb nima kaj delati, primeren 
za kratek, a temeljit razmislek 
o tem, kaj delo sploh je in kaj 
nam pomeni v življenju? Mi-
slim, da je. Začnimo najprej z 
dojemanjem dela pri Slovencih. 
Kaj si slovenska javnost misli o 
delu, bomo najlažje razumeli, 
če se odpravimo na spletne stra-
ni časopisov in forume. Splošno 
prepričanje spletnih komenta-
torjev je, da so brezposelni tisti, 
ki niso pripravljeni na garanje, 
kar v njihovih glavah pomeni 
enako kot lenoba in nezainte-
resiranost za kakršno koli delo. 
V takšnih sodbah prednjači 
skupina komentatorjev, ki po-
udarjajo, da so podjetniki, ki 
ves dan »garajo«, medtem ko se 
po njihovem mnenju »lenuhi« 
ugodno pasejo na račun podpo-
re, za katero plačujejo oni. 

Napak v njihovih predstavah 
je kar veliko. Začnimo kar pri 
samih komentatorjih – podje-
tnikih, ki cele dni garajo. Človek 
bi jim še verjel, če ne bi pogled 

na prispevke teh garaških ko-
mentatorjev razkrival, da svoje 
komentarje pošiljajo v rednih 
časovnih intervalih ves dan in 
so tudi zelo ažurni pri odgo-
varjanju na komentarje drugih 
obiskovalcev spletnih strani. 
Kdaj torej ti gospodje podjetniki 
garajo? Tudi lagodno življenje 
brezposelnih na račun podpore, 
ki jo plačujejo ravno oni, je bolj 
kot ne le konstrukt v njihovih 
glavah. Nadomestilo za brezpo-
selnost razen v redkih primerih 
ne traja dlje od 3 mesecev in še 
to le za tiste, ki so bili v delov-
nem razmerju več kot 9 mese-
cev. V času zaposlitve plačuje 
delavec od svoje plače zavaro-
vanje za primer brezposelnosti, 
ki je tudi pogoj za izplačilo tega 
nadomestila. Torej bolj kot ne 
uživajo pravice, do katerih so 
upravičeni zaradi svojih pred-
hodnih prispevkov. In potem 
še floskula o nezainteresirano-
sti brezposelnih za zaposlitev: 
številko iskalcev zaposlitve smo 
že omenili, na spletni strani 
Zavoda za zaposlovanje RS pa 
boste našli tudi število razpisa-
nih delovnih mest. Giba se med 
številkama 500 in 1000, od tega 
je 70 % objav namenjenih zgolj 

zadostitvi formalnih zakonskih 
pogojev. Smo pač v času rece-
sije, ko je delovnih mest malo, 
kar veliko za delo sposobnih in 
motiviranih pa žal ne bo uspelo 
najti zaposlitve, čeprav si jo res 
zelo želijo.

Precej Slovencev očitno enači 
pojma delo in garanje. Samo ti-
sti, ki gara, zares dela. Garanje 
je seveda neke vrste delovna ak-
tivnost, a z izrazito negativnim 
predznakom in skoraj izklju-
čuje možnost zadovoljstva na 
koncu delovnega procesa.  Delo 
je ravno nasprotno – nekaj več 
od zgolj izpolnitve nujnih ciljev 
in zadovoljitve osnovnih mate-
rialnih potreb. Je nekaj ustvar-
jalnega, opravek, kjer lahko 
pokažemo vse svoje sposobnosti 
in znanja, za njim pa na kon-
cu ostane občutek zadovoljstva 
nad opravljenim. To enačenje 
dela z garanjem ima pri Slo-
vencih morda svoje korenine 
v kolektivni zgodovinski zave-
sti naroda. Roko na srce, imeli 
smo zelo sposobne ljudi, ki so 
uresničili svoje visoke cilje, a 
žal prevečkrat šele, ko so obrnili 
hrbet svoji rodni grudi. Večina 
Slovencev do pred kratkim ni 
poznala drugega kot garanja in 

zato niso mogli pravilno ovre-
dnotiti intelektualnih dosežkov, 
ki se gradijo na dolgi rok. 

Končajmo s pogledom na ne-
kaj konkretnih primerov uspe-
šnih ljudi iz naše doline, katerih 
imena z veseljem omenjamo, 
ko govorimo z ljudmi, ki še ne 
vedo mnogo o Trbovljah. Vze-
mimo za primer skupino Lai-
bach, podjetnika Jureta Kneza 
in nogometaša Miša Brečka. 
Vsi so si v življenju zastavili 
visoke cilje in jih tudi dosegli, 
pa čeprav so bili prvi že ob svoji 
predstavitvi v Trbovljah prepo-
vedani, drugi je iz nič postavil 
podjetje, kakršnih ni veliko v 
naši okolici, tretji pa se je kot 
zelo mlad fant odločil poskusi-
ti srečo v tujini, kjer se je pre-
bil do prve enajsterice moštva 
v eni najmočnejših lig na svetu 
in dresa državne reprezentance, 
ki je bila udeleženka svetovnega 
prvenstva. Gotovo njihova pot 
ni bila lahka in je zahtevala ve-
liko odrekanja, a dvomim, da bi 
svoje početje opisali kot garanje. 
Če delaš to, v čemer si dober in 
v tem početju uživaš, tudi dolgi 
delovniki in ogromno vložene 
energije niso nekaj, kar bi ti bilo 
v breme. Prej nasprotno, prina-
šajo ti zadovoljstvo, ker si doka-
zal v prvi vrsti sebi, nato pa tudi 
drugim, da nekaj zmoreš. Na ta-
kšnih osnovah se bo gradil izhod 
iz krize, ki smo ji trenutno priča, 
ne pa na garanju »kar tako« ali 
celo na prisilnem delu. Da bi se 
le uresničilo v tem letu. 

Bogdan Šteh je delaven in 
produktiven tudi, ko nima 
sklenjenega formalnega 
delovnega razmerja. 

kolUmnA

Vse za gradnjo, obnovo in nego doma

SAM TRBOVLJE
Nasipi 6a
1420  Trbovlje
tel.: 03/56 14 780
e-pošta: trb@sam.si

gradbeni material

vodovod, ogrevanje

barve, laki

vijaki, okovje

vrtni program

keramika in kopalniška 
oprema

elektro

2% 
popusta

SAMOVA KARTICA ZAUPANJA

S Samovo kartico 
zaupanja do 
takojšnjega 

popusta!

VALENTINOV KONCERT

HELENA
BLAGNE
Delavski dom Trbovlje
petek, 15. 2. 2013
ob 20. uri

Prodajna mesta: Delavski dom Trbovlje, Bencinski servisi 
Petrol, poštne poslovalnice, www.eventim.si


