
Trbovlje, četrtek, 30. 1. 2014 Občina Trbovlje Časopis, 9. številka

Intervju ob mesecu kulture
Marjan Knez 
Vodja in pevec moške vokalne skupine Un’ s Trboul
Stran 12

Zinka Bregar 
Učiteljica razrednega pouka in zborovodkinja
Stran 13

Nagrada Tončke Čeč za leto 2013
Stran 15

Nova rubrika Kuolmčki
Stran 17

Fotoutrinki decembrskega praznovanja
Stran 20

Koledar dogodkov do meseca maja
Stran 21 

NEDELJA
2. 3.
ob 15. uri

DPM Trbovlje in Občina Trbovlje vabita na 

sprevod pustnih mask po ulicah našega mesta 
in pustno rajanje pred Delavskim domom 
Trbovlje.
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OBČINSKE NOVICE

Pridobljena evropska sredstva
Adaptacija in energetska sanacija Enote Pikapolonica

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz naslova prednostne usmeritve 
Regionalni razvojni programi, razvojne prioritete razvoja regij, operativnega progra-
ma krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2013–2014. 

Vrtec Trbovlje je javni zavod, katerega ustanoviteljica in lastnica 
je Občina Trbovlje. Javni zavod izvaja svojo dejavnost v štirih 
objektih, in sicer v enotah Pikapolonica, Ciciban, Mojca in 
Barbara. Enota Pikapolonica na naslovu Rudarska cesta 10 a 
je največja izmed enot s sedežem uprave, centralno kuhinjo, s 
pralnico in z vzdrževalci. 

Vrtec Trbovlje in ustanoviteljica Občina Trbovlje se vsako leto 
srečujeta s presežnim številom vpisanih otrok. Srečujemo se s 
primeri potrebe po vključitvi otrok iz preostalih občin, katerih 
starši so na delu tukaj, in priselitvami v našo občino iz drugih 
občin. To so le nekateri izmed razlogov, zaradi katerih je po 
trebna adaptacija objekta, s katero bomo pridobili nove upora 
bne površine in tako dobili možnost za vključitev večjega števila 
otrok v vrtec. Poraba energentov, predvsem toplotne energije 
in elektrike, ter predvsem gibanje njihovih cen je spodbudilo 
upravo Vrtca Trbovlje in ustanoviteljico, Občino Trbovlje, da 
poleg adaptacije objekta izvedemo tudi energetsko sanacijo.

Predvideno je, da bomo prenovo izvedli v mesecih od junija 
do septembra letošnjega leta. Pridobili bomo nove notranje 
uporabne površine in s tem povečali zmogljivosti za sprejem 
dodatnih otrok, izvedli energetsko sanacijo objekta z novo fa-
sado in izolacijo strehe, prenovili centralno kuhinjo, s tem pa 
bomo vplivali na prihranek energije za približno  30 odstotkov. 
V sklopu tega bomo dobili tudi nove okenske stene in okna, 
vhodna vrata, izolirali streho in terase nad kletjo ter pod razši-
ritvami igralnic.

Občina Trbovlje je za navedeno operacijo pridobila nepovratna 
finančna sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo v višini do 521.333,67 evrov oziroma 85 odstotkov upravi-
čenih stroškov operacije.

Kristjan Dolinšek

Drage Trboveljčanke, spoštovani Trboveljčani,
cenjeni Zasavčanke in Zasavčani! 

Kultura ni samo tisto, kar lahko vidimo, preberemo, sliši-
mo. Kultura so vrednote in dosežki, ki jih je ustvaril človek 
v dobro človeštva, je spoštovanje teh vrednot in je ravnanje 

po njih. Skozi kulturo se kaže naše notranje, duhovno 
bogastvo. 

Skozi zgodovino smo se Slovenci oklepali kulture, ki je bila 
vir naše narodne identitete. V naši narodovi samobitnosti 
sta materni jezik in kultura igrala pomembno vlogo. Brez 

kulture ne bi dosegli osamosvojitve in oblikovali svoje 
lastne države. 

Kultura je naša življenjska izbira, naša sopotnica in vodnica 
narodove samozavesti.

Ob slovenskem kulturnem prazniku, Prešernovem dnevu, 
vam iskreno čestitam 

in želim, da bi spoštovali in negovali slovenski jezik, kultu-
ro in zgodovino.

Ob tej priložnosti vas vljudno vabim na 
osrednjo slovesnost v gledališko dvorano Delavskega 

doma Trbovlje, ki bo
v petek, 7. februarja 2014, ob 18. uri.

Letošnjim nagrajencem bomo podelili nagrado Tončke 
Čeč in uživali ob kulturnem programu.

Vljudno vabljeni!

Župan
Vili Treven
s sodelavci

Županova čestitka ob kulturnem prazniku
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Pridobljena evropska sredstva
Prenova mestne ulice Kešetovo–Rudar-
ska 
Razvoj, sanacija in prenova urbanih obmo-
čij 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz 
naslova prednostne usmeritve Regionalni razvojni pro-
grami, razvojne prioritete razvoja regij, operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 

2007–2013 za obdobje 2013–2014.

Glavni namen investicije je ureditev širše-
ga mestnega jedra Trbovelj, od naselja Ke-
šetovo do Rudarske ceste, kjer so številne 
javne zgradbe (bolnišnica, zdravstveni 
dom, vrtec, športni park Rudar …), ter 
stanovanjskih in gospodarskih objektov. 
Operacija se osredinja na ureditev par-
kovnih površin, hortikulturno ureditev 
zelenic, prenovo in ureditev pločnikov in 
drugih sprehajalnih površin v tem delu 
mesta, na ureditev mestne ulice, zamenja-
vo javne razsvetljave ter v manjšem delu 
tudi na zamenjavo komunalne infrastruk-
ture.

Občina bo z ureditvijo zagotovila večjo 
prepoznavnost širšega mestnega jedra, 
optimalno izkoriščenost prostorske infra-
strukture, izboljšanje kakovosti življenja 
prebivalcev in boljšo mobilnost, povečala 
bo privlačnost kraja, zagotovila osnov-
ne pogoje za razvoj različnih dejavnost 
ter povečala povezanost znotraj širšega 
mestnega središča.

V letu 2013 smo prenovili ulico na 
odseku ZD–Rudar. Dela so se začela 
izvajati v mesecu juliju in so bila v  
glavnem končana septembra 2013. V 
letu 2014 bomo nadaljevali s prenovo 
mestne ulice Kešetovo–Rudarska cesta 
na odseku od Kešetovega do ZD.

Prenova ulice Kešetovo–Rudarska cesta 
bo vključevala naslednja dela: 

Ureditev prostora med stanovanjskim 
objektom K 4 in stolpnico

Ureditev je potrebna zaradi potrebe po 
premostitvi višinske razlike med naseljem 
Kešetovo in ulico. Načrtovani rešitvi sta 
postavitev stopnišča in klančine. Stopni-
šče bo ob stanovanjskem objektu K 4. 
Klančina bo prislonjena k novemu opor-
nemu zidu, pilotni steni. Klančina se bo 
začela ob objektu K 4, od tam pa se bo 
vzpenjala ob novi pilotni steni proti pla-
toju pred trgovskim lokalom. Naprej bo 
prek obstoječih stopnic in klančine urejen 
dostop na mestno ulico Kešetovo–Rudar-
ska.

Ureditev degradiranega prostora nad 
opuščenim skladiščem premoga pod stol-
pnico Kešetovo 7

Ob stolpnici bomo uredili zelenico. S tem 
se bo motorni in peš promet odmaknil od 
objekta. Odstranili bomo betonska cvet-
lična korita, prostor pa ogradili ter zasuli 
s prstjo in hortikulturno uredili. 

Mestna ulica

Od križišča pri gostilni Dimnik do kri-
žišča pri Zdravstvenem domu sta predvi-
deni obnova ulice ter ureditev hodnika za 
pešce na levi strani ceste, kjer so tudi tr-
govine in lokali. Na nasprotni strani ces-
te bomo uredili 21 vzdolžnih parkirnih 
mest za osebna vozila. 

Križišče pri Zdravstvenem domu Trbovlje 
bomo na novo uredili kot mini krožno 
križišče premera 18 metrov s sredinskim 
otokom. Namen krožnega križišča je umi-
ritev prometa pred nadaljevanjem prome-
ta mimo zdravstvenega doma in bolnice. 
S prenovo bomo začeli v pomladnih me-
secih, odvisno od vremenskih razmer, 
končana pa bo do konca septembra 2014.

Jana Kneževič

Pridobljena evropska sredstva
Obnavljamo OŠ Trbovlje

Občina Trbovlje od meseca oktobra nap-
rej intenzivno izvaja investicijo v rekon-
strukcijo in energetsko sanacijo Osnovne 
šole Trbovlje. V mesecu oktobru so se 
izvajala predvsem rušitvena dela po ce-
lotnem objektu, in sicer v telovadnici, 
osrednjem ter JV-delu objekta, in strojne 
instalacije. Največ rušitvenih del je bilo 
pri odstranjevanju tlaka v pritličju in lese-
nega stropa v telovadnici. Dobavljena in 
nameščena je bila strešna kritina na telo-
vadnici.

V mesecu novembru so se izvajala zi-
darska dela na steni telovadnice, ki je na 
novo zastekljena, vgrajeni so bili novi tla-
ki; poleg tega so se nadaljevala rušitvena 
dela v drugih prostorih objekta.

Naročili smo opremo za telovadnico, kjer 
bomo oblazinili stene, zaščitili okna z 
mrežo in na igrišče zarisali talne označbe.  

Do konca decembra je bila dokončana 
večina rušitvenih del, zamenjan je bil 
večji del kritine z novo, vključno s to-
plotno izolacijo. Namestili smo kabelske 
police in prezračevalne kanale. Pozidana 
je večina okenskih parapetov v učilnicah, 
v posameznih učilnicah so nova okna, v 
telovadnici je končana montažna fasadna 
stena. 

V mesecu januarju že potekajo pogovori 
o izbiri barv finalnih tlakov v posameznih 
učilnicah. Vseskozi potekajo intenzivne 
koordinacije med izvajalcem, strokovnim 
nadzorom, projektantskim nadzorom in 
med naročnikom za optimalno izvedbo 
investicije. Celotna investicija je ocenjena 
na 2,9 milijona evrov.

Operacijo delno financira Evropska 
unija, Kohezijski sklad – Energetska 
sanacija Osnovne šole Trbovlje, JV-
del. Operacija se sofinancira iz Ope-
rativnega programa razvoja okoljske 
in prometne infrastrukture za obdob-
je 2007–2013, 6. razvojne prioritete 
Trajnostna raba energije, 1. predno-
stne usmeritve Energetska sanacija 
javnih stavb.
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Kristjan Dolinšek
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Sprejet je bil proračun Občine Tr-
bovlje za leto 2014 

Občinski svet Občine Trbovlje je na 23. 
redni seji, ki je bila 16. decembra 2013, 
sprejel Proračun Občine Trbovlje za 
leto 2014. Prihodki iz bilance prihod-
kov in odhodkov so predvideni v višini 
16.441.757 evrov, odhodki pa v višini 
19.713.752 evrov, račun finančnih ter-
jatev in naložb v višini 252.038 evrov in 
račun financiranja v višini 240.596 evrov; 
ob tem smo za konec leta 2013 načrto-
vali ostanek sredstev na računu v višini 
3.260.553 evrov.

Na področju družbenih dejavnosti bomo 
financirali redno delovanje vseh javnih za-
vodov v naši občini, prek javnih razpisov 
pa tudi delovanje društev, klubov in dru-
gih organizacij. Poleg tega bomo končali z 
investicijo v rekonstrukcijo in energetsko 
sanacijo OŠ Trbovlje, v poletnih mesecih 
pa bomo izvedli adaptacijo in energetsko 
sanacijo Enote Pikapolonica. Zdravstve-
nemu domu Trbovlje bomo sofinancirali 
nakup novega reševalnega vozila z medi-
cinsko opremo, del sredstev bo prispevalo 
tudi Ministrstvo za zdravje RS. 

Na področju gospodarskih javnih služb 
bomo izvajali obnovitvene investicije v 
vročevodno, vodovodno in kanalizacijsko 
omrežje ter v infrastrukturo pokopališča. 
Dokončali bomo rekonstrukcijo mestne 
ulice na odseku Kešetovo–Rudarska cesta 
in rekonstruirali lokalno cesto na odseku 
Potoška vas–Šrubar. Sofinancirali bomo 
nadaljevanje investicije v ureditev odlaga-
lišča na območju CEROZ – II. faza. 

Na področju okolja in prostora bomo so-
financirali delo energetskega menedžerja 
ter financirali izdelavo Občinskega pro-
storskega načrta, Okoljskega poročila, 
izvedbenih prostorskih aktov in drugih 
strokovnih podlag. Na področju premo-
ženjskopravnih zadev bomo tekoče in 
investicijsko vzdrževali stanovanja ter po-
slovne prostore in uredili bivalne enote. V 
vseh krajevnih skupnostih bomo tekoče 
in investicijsko urejevali ceste ter okolico. 

Proračun za leto 2014 je tudi varčeval-
no naravnan. Zaradi vse večjih izdatkov 

občinskega proračuna, ki nam jih nalaga 
med drugim tudi socialna slika naše obči-
ne, in zaradi novih obveznosti, ki jih ima 
občina iz naslova davka na nepremični-
ne, smo bili primorani zmanjšati sredstva 
za tekoče odhodke ter transferje na vseh 
področjih proračunske porabe. Zmanj-
šali smo sredstva za materialne stroške za 
delo občinske uprave in javnih zavodov. 
V javnih zavodih ne načrtujemo nakupa 
opreme in investicijskega vzdrževanja. V 
manjšem obsegu kot sicer pa bomo inve-
sticijsko vzdrževali tudi ceste v naši ob-
čini. 

Kristjan Dolinšek 

Odlok o načrtu za kakovost zuna-
njega zraka na območju Zasavja

V Zasavju in tudi v nekaterih drugih 
mestih po Sloveniji se soočamo z visoki-
mi vrednostmi prašnih delcev, ki presega-
jo dovoljeno zakonsko določeno dnevno 
mejno vrednost večkrat na leto. Tako je 
Vlada RS sprejela Operativni program 
varstva zunanjega zraka pred onesnaževa-
njem s PM 10. Z njim je določila ukre-
pe na nacionalni ravni ter potrdila cilje 
zmanjšanja onesnaženja in nameravane 
ukrepe.

Sledila je priprava načrta ukrepov za iz-
boljšanje kakovosti zraka s tremi delov-
nimi podskupinami (ukrepi za zniževa-
nje onesnaženja, ki ga povzroča promet; 
nabor ukrepov na področju obnovljivih 
virov energije oziroma učinkovite rabe 
energije; načrt vseh preostalih ukrepov, 
npr. ozaveščanje javnosti, uvajanje doda-
tnih ukrepov v industriji …). Decembra 
2013 je bil osnutek odloka obravnavan na 
treh zasavskih občinskih svetih, sledil je 
sprejem odloka Vlade RS. V treh mese-
cih po sprejetju odloka bo sledil sprejem 
podrobnejšega programa ukrepov, v ka-
terem bo vsaka občina skupaj z ministr-
stvom pripravila nabor ukrepov, ki jih bo 
financirala in izvajala v tekočem letu. 

K temu, da so prekoračitve prašnih delcev 
izključno v zimskem obdobju, nedvomno 
veliko prispevajo individualna kurišča in 
vremenske razmere skupaj z geografski-
mi značilnostmi zasavskih dolin. Največji 

poudarek bo zato na izvajanju ukrepov na 
področju obnovljivih virov energije oziro-
ma njene učinkovite rabe. Država bo tako 
prek razpisov Eko sklada RS zagotovila 
večje subvencije za občane na območjih, 
kjer je sprejet omenjeni odlok, in na ta 
način spodbujala obnovljive vire energi-
je (zamenjava starih kotlov za ogrevanje 
stavb z novimi) ter večjo energetsko učin-
kovitost zgradb (zamenjava stavbnega po-
hištva, izolacija stavb). Takšen razpis naj 
bi bil objavljen v kratkem, vendar datum 
še ni znan. Naloge občine bodo natančne-
je opredeljene v letnem programu, skla-
dno s finančnimi zmožnostmi, ki bo ob-
javljen tudi na naši spletni strani. Namen 
odloka je z ukrepi zmanjšati  onesnaže-
nosti zasavskega zraka s prašnimi delci in 
posledično doseči večjo kakovost okolja, 
v katerem živimo. 

Andreja Bienelli Kalpič

V letu 2013 manj odpadkov kot 
prejšnja leta

V letu 2013 se je trend naraščanja odpad-
kov ustavil. V Trbovljah smo aktivneje 
začeli z ločenim zbiranjem odpadkov leta 
2002, ko je Komunala Trbovlje, d. o. o., 
namestila ekološke otoke za embalažne 
odpadke in papir. Julija 2011 smo uved-
li ločeno zbiranje bioloških odpadkov in 
mešane embalaže od vrat do vrat. S tem 
so količine ločeno zbrane embalaže precej 
poskočile in najbolj narasle v letu 2012. 

Leta 2013 smo opazili kar nekaj spre-
memb. Količina zbranih mešanih ko-
munalnih odpadkov, ki je bila odložena 
na regijskem odlagališču na Uničnem, je 
približno enaka kot v letu 2012, prav tako 
tudi količina bioloških odpadkov. Precej 
manj kot v prejšnjih letih smo zbrali pa-
pirja in pločevine, to je tržno zanimivih 
odpadkov, ki sploh niso prišli v naš sis-
tem zbiranja. Manj je bilo zbrane celo 
steklene embalaže. Mešane komunalne 
embalaže smo zbrali več kot v letu 2012, 
vendar je družbe za ravnanje z odpadki 
niso v celoti prevzele in jo je kar nekaj 
na začetku leta še vedno na skladiščenju. 
Razlogov za to je žal veliko. Upamo, da 
bo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS 
čim prej dopolnilo zakonodajo tako, da je 
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vsaka embalažna družba ne bo razumela 
po svoje. Precej manj je bilo zbranih tudi 
odpadnih računalnikov in televizijskih 
sprejemnikov, kar kaže, da se je prehod 
na velike LCD-televizijske sprejemnike že 
zaustavil. Delež odloženih odpadkov se ni 
zmanjšal v primerjavi z letom 2012 in za 
leto 2013 predstavlja 60 %.

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

Novosti v Zasavju na področju 
odpadkov

Dejavnost zbiranja gradbenih odpadkov 
v zbirnem centru Neža bo v letošnjem 
letu prevzela družba CEROZ, Center za 
ravnanje z odpadki Zasavje, d. o. o. Poleg 
zbiranja se bo ukvarjala tudi s predelavo 
gradbenih odpadkov. Odpadne ruševine 
se bodo zmlele s posebno drobilno napra-
vo, pri čemer se bodo odpadki pretvorili 
v nove surovine, ki se bodo lahko ponov-
no uporabile, npr. za utrjevanje cestišča 
pred asfaltiranjem. Za namen predelova-
nja gradbenih odpadkov je bil v zbirnem 
centru Neža v lanskem letu zgrajen pose-
ben asfaltni plato, za lažje zbiranje loče-
nih frakcij pa t. i. prekladalna rampa; v 
kratkem bo dograjena tudi nadstrešnica.

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

Cene komunalnih storitev v letu 
2014 in nadzor komunalne in-
špekcije

V letu 2012 je zakonodaja s področja 
oblikovanja cen komunalnih storitev uve-

dla kar nekaj novosti, ki smo jih morala 
komunalna podjetja uveljaviti v petnaj-
stih mesecih po sprejetju nove uredbe. 
Tako so se cene marsikje spremenile že 
v lanskem letu, januarja 2014 so se tudi 
v Trbovljah. V ta namen so v oktobru 
2013 občinski svetniki obravnavali in 
potrdili elaborate o novih cenah na po-
dročju oskrbe s pitno vodo, odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda ter ravnanja 
z odpadki. Pri odpadkih po novem ob-
računavamo tudi odvoz in obdelavo bi-
oloških odpadkov. V januarju je Medob-
činski inšpektorat in redarstvo Zasavje 
ponovno aktivneje preverjal ustreznost 
ločevanja odpadkov v namenskih zbiral-
nikih. Še vedno se namreč ugotavlja, da 
je med mešanimi komunalnimi odpadki 
precej embalaže, primerne za reciklažo, 
ki bi morala biti odložena v zbiralnike z 
rumenim pokrovom. Poleg tega se med 
mešanimi komunalnimi odpadki in celo 
med embalažo pojavljajo biološki odpad-
ki. Ti sodijo samo v rjave zbiralnike ali v 
kompostnike na vrtovih. S preverjanjem 
vsebine zbiralnikov želimo opozoriti na 
nujnost doslednega ločevanja odpadkov. 
Nepravilnosti pri ločevanju na izvoru na-
mreč zelo otežijo nadaljnje sortiranje in 
recikliranje odpadkov. Preidimo iz ne-
vestne potrošniške družbe v odgovorno 
družbo recikliranja!

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

V letu 2013 več paketov za novo-
rojenčke kot v letu 2012

Občina Trbovlje že od leta 2005 podeljuje 
pakete za novorojenčke. V paketu so ple-
ničke, otroška kozmetika, nogavičke in 
igračka. Ob veselem dogodku starši paket 
prevzamejo na občini, potem ko prejmejo 
županovo čestitko. Leta 2013 je županova 
čestitka romala na 138 naslovov, kar je 15 
več kot v letu 2012 in 14 manj kot v letu 
2011.

Pridobivanje evropskih sredstev
Priložnosti za razvoj zasavskega pode-
želja od leta 2014 do 2020

»Kakšne nove priložnosti najdem v Za-
savju?« bi se vprašal kdo, ki ne pozna na-
ših krajev in vidi Zasavje le v povezavi z 
rudarstvom in industrijo. Zasavje kljub 
majhnosti premore mnogo zanimivega, 
skrivnostnega in neodkritega. Zasavsko 
podeželje boste našli skoraj neokrnjeno, 
kot bi spalo vsa ta leta, ko je bila industri-
alizacija na višku. 

V letu 2007 je bila na pobudo lokalnih 
skupnosti, civilne družbe in preostalih 
akterjev na podeželju ustanovljena Lokal-
na akcijska skupina (LAS) Društvo za ra-
zvoj podeželja Zasavje. Prek LAS pridobi-
mo za Zasavje še kako potrebna evropska 
sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP), natančne-
je LEADER sredstva. Ta sredstva so bila 
od ustanovitve dalje preko javnih pozivov 
dodeljena različnim, kar 37 izvedbenim 
projektom. Projekti so razdeljeni na 4 
prednostna področja:

• ohranjanje okolja in naravnih virov 
(5 projektov),

• podjetništvo in podeželje (12 projek-
tov),

• turizem (6 projektov) in 
• kakovost življenja na območju LAS 

(14 projektov). 

Tudi v novem programskem obdob-
ju (2014–2020) so predvidena sredstva 
za razvoj podeželja. V letošnjem letu bo 
LAS, Društvo za razvoj podeželja, izve-
del vsaj dve delavnici z namenom zbira-
nja projektnih predlogov. Vabljena bodo 
društva, mladi, podjetniki, kmetje, skrat-
ka vsi, ki delujejo in živijo na podeželju. 
Spremljajte objave na občinskih spletnih 
straneh in predvsem na spletni strani 
društva (www.las-zasavje.si), kjer si lahko 
pogledate zgodovino delovanja društva in 
aktualne objave. 

Karmen Skalič Holešek, KGZS – Zavod 
LJ, upravljavec LAS, Društvo za razvoj 

podeželja Zasavje

Količina zbranih odpadkov je povezana z ugotovitvijo 
trgovcev, ki pravijo, da so v letu 2013 prodali znatno 
manj blaga kot v prejšnjih letih. Bo že držalo, da bla-
ginja veča količino odpadkov, gospodarska kriza pa jo 
zmanjšuje.



Podelili smo 13 občinskih štipen-
dij

Štipendiste so sprejeli župan Vili Treven, 
podžupanja Jasna Gabrič in višja svetoval-
ka za družbene dejavnosti Mateja Camplin 
Tahirovič.

Občina Trbovlje že od leta 2002 dodeljuje 
občinske štipendije študentom na dodi-
plomskih študijskih programih. Skladno 
s Pravilnikom o občinskih štipendijah v 
Občini Trbovlje je občina dolžna obja-
viti javni razpis v mesecu septembru za 
naslednje študijsko leto. Štipendije se do-
deljujejo za obdobje enega leta, letno pa 
občina zanje nameni približno 23.000,00 
evrov. Naša občina je že od leta 2005 
tudi Občina po meri invalidov. Tako 
vsako leto razpišemo vsaj eno štipendijo 
za osebe s posebnimi potrebami. Skupaj 
štipendiramo 13 štipendistk in štipendis-
tov. Letos sta na javni razpis prispeli tudi 
dve prijavi oseb s posebnimi potrebami, 
zato smo obe razpisani štipendiji dodelili, 
kar se je zgodilo prvič.

Mateja Camplin Tahirovič
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V letu 2012 je Občina Trbovlje pristopi-
la k naročilu raziskave o vsebnosti težkih 
kovin v tleh in živilih rastlinskega izvora. 
Odvzetih je bilo 30 vzorcev tal, 29 vzor-
cev korenja in 30 vzorcev solate, v času od 
1. 6. 2012 do 29. 10. 2012 je bilo izpol-
njenih 30 anketnih vprašalnikov. Lokaci-
je so bile razporejene v tri kategorije, in 
sicer mestno, industrijsko in podeželsko 
okolje. 

Rezultati so pokazali, da je bila v 33 % 
vzorcev tal presežena mejna vrednost za 
kadmij, v 60 % pa opozorilna vrednost. 
Kritična vrednost za kadmij ni bila prese-
žena. Kritične vrednosti za arzen in cink 
so bile presežene v po enem vzorcu. 

Rastline različno sprejemajo težke kovine 
iz tal. Korenje in solato uvrščamo v sku-
pino z visokim sprejemom, vendar so bile 
kljub temu vrednosti kadmija presežene 
le v dveh vzorcih korenja, v solati pa mej-
ne vrednosti vsebnosti kadmija in svinca 
niso bile presežene. Za preostale težke ko-
vine ni določenih mejnih vrednosti, zato 
se naredi ocena tveganja glede na količi-
no zaužite zelenjave. Ta je pokazala, da bi 
uživanje doma pridelane zelenjave lahko 
predstavljalo tveganje za zdravje malčkov, 
ki so stari od 2 do 3 leta. Pri odraslih je 
sprejemljivi tedenski vnos presežen pri 

kadmiju. Uživanje zelenjave z največjimi 
izmerjenimi vsebnostmi kovin bi zaradi 
vnosa kadmija lahko predstavljalo tvega-
nje tudi za zdravje odraslih. 

Glede na obremenjenost tal s težkimi ko-
vinami (predvsem s kadmijem) so avtorji 
poročila izdelali tudi zloženko z naslo-
vom Onesnaženost tal – kako ravnati?, 
v kateri je podrobneje razloženo, kakšne 
ukrepe priporočajo pri vrtnarjenju na 
takšnem območju. Predvsem je priporo-
čljivo, da se upoštevajo nekateri ukrepi, 
kot so uporaba rokavic pri delu na vrtu, 
umivanje rok, temeljito pranje zelenjave 
in podobno. Ti ukrepi preprečujejo vnos 
delcev, ki se nahajajo na zelenjavi, v telo. 
Poleg tega je v zloženki zelenjava razdelje-
na v skupine glede na intenzivnost spre-
jema težkih kovin iz tal. Tako so med ze-
lenjavo z največjim sprejemom solata, ki 
jo najpogosteje gojimo na naših vrtovih, 
za njo pa na primer še špinača, artičoka, 
endivija, kreša, repa in korenje. Za to 
skupino zelenjave se priporoča, da jo po-
sadimo v lesene zabojnike za vrtnarjenje, 
v katere damo neonesnaženo zemljo, na 
vrtu pa posejemo vrtnine, ki imajo nizek 
sprejem težkih kovin, kot so fižol, grah, 
paradižnik, kumare, paprika, bučke in 
nekatere druge.  

Rezultati raziskave
Kakšne povrtnine pridelujemo v Trbovljah?

Rezultati raziskave so bili javnosti predstavljeni 19. novembra 2013 v sejni dvorani Občine Trbovlje. 
Predstavitve so se udeležili tudi župana občin Zagorje ob Savi in Hrastnika ter podžupanja Občine Trbovlje.

Andreja Bienelli Kalpič
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Naj javno stranišče 2013

Že peto leto zapored je v letu 2013 pote-
kal izbor za naj javno stranišče v Sloveniji. 
Izvajalo ga je Društvo za kronično vnetno 
črevesno bolezen (KVČB) v povezavi z 
medicinsko fakulteto. Glavni namen ak-
cije je bil osveščati javnost o potrebah lju-
di s kronično vnetno črevesno boleznijo, 
ki morajo stranišča pogosto obiskovati. 
Hkrati je želelo Društvo za KVČB spod-
buditi občine in druge javne ustanove k 
razmisleku o čistih in primerno urejenih 
straniščih. Ta niso pomembna le za ljudi s 
KVČB, temveč tudi za širšo javnost. 

Pred petimi leti je komisija najprej pregle-
dala in ocenila stranišča po slovenskih ob-
činah, leto pozneje pa so akcijo okrepili in 
jo širili na bencinske servise ob avtocestah, 
pod drobnogled so vzeli tudi stranišča v 
bolnišnicah. Letos so dodali še ocenjeva-
nje stranišč po zdravstvenih domovih po 
vsej Sloveniji. Stranišče v Zdravstvenem 
domu Trbovlje je med vsemi pregledani-
mi in ocenjenimi stranišči v zdravstvenih 
domovih zasedlo prvo mesto v Sloveni-
ji. Razlogi za pridobitev prve nagrade so 
bili: pacienti imajo v vsakem nadstropju 
na voljo dve stranišči za ženske in dve 
stranišči za moške. Eno stranišče v prvem 
nadstropju je urejeno za invalidne osebe. 
Stranišča so dostopna vsem invalidnim, 
bolnim in zdravim ljudem, ki obiščejo 
ZD Trbovlje. Niso zaklenjena, so vedno 
urejena, vzdrževana in čista, umivalniki 
so v predprostoru.

Sklepna prireditev in podelitev priznanj 
je potekala 15. 11. 2013 v gledališki dvo-
rani mestne občine Koper. Ponosni in ve-
seli smo sprejeli priznanje, ki celotnemu 
kolektivu veliko pomeni, saj se zavedamo, 
da je na prvem mestu pacient, ki potre-
buje, poleg strokovne zdravstvene oskrbe, 
tudi primerno urejene prostore, med ka-
terimi pa so stranišča še kako pomembna, 
saj so lahko vir okužb. Urejena stranišča 
so tudi ogledalo čistoče in urejenosti ce-
lotne zgradbe.

K urejenosti vseh naših prostorov po-
membno prispevajo zaposleni in seveda 
tudi vsi uporabniki, zato vsem ob tej pri-
ložnosti čestitamo in se za njihov prispe-
vek zahvaljujemo.

Utrinek ob izidu publikacije 
Občina Trbovlje 1894-1941

Redki posamezniki lahko napišejo zgod-
bo na podlagi le enega dokumenta. Jaz ne 
sodim mednje. V 26 letih, odkar iščem 
zapise in dokumente o preteklosti Za-
savja (pri tem nimam v mislih fotografij, 
ki jih proučujem že 36 let), sem morala 
prebrskati goro arhivskih in drugih do-
kumentov. Za obravnavo različnih tem iz 
zgodovine Trbovelj in Hrastnika, ki sem 
jima posvetila največ časa, sem dneve in 
dneve presedela v Zgodovinskem arhivu 
Celje, kjer sta ohranjena fonda obeh ob-
čin. K sreči je njuno zgodovino do leta 
1918 obdelal Janko Orožen, tako da se 
mi ni bilo potrebno spopadati z obdob-
jem, ko je bila večina dokumentov na-
pisana v nemščini in poleg tega v gotici. 
Moje iskanje gradiva se je začelo v letih, 
ko je bil Zgodovinski arhiv Celje stisnjen 
v starih prostorih v bližini mestne hiše. V 
novih prostorih in s sistematičnim popi-
som fondov je dostopanje do gradiva laž-
je. Seveda se je bilo potrebno v Celje za-
peljati vsakič, ko sem potrebovala kakšno 
gradivo, za katerega sem na podlagi vo-
diča po fondih in zbirkah zgodovinskega 
arhiva mislila, da ga je bilo vredno pre-
gledati. Mnogokrat je arhivska škatla, v 
kateri sem pričakovala številne uporabne 
dokumente, vsebovala le kakšnega ali pa 
sploh nobenega. 

Za ogled dokumentov se bo potrebno 
tudi zdaj zapeljati v Celje, a z izdajo knji-
ge Občina Trbovlje 1849–1941, v kateri 
je mag. Hedvika Zdovc združila vse do-
kumente fonda trboveljske občine oziro-
ma njenega podfonda, bomo imeli iskalci 
mnogo lažje delo. Poleg tega lahko tisti, 
ki jih preteklost Trbovelj zanima in so 
prebrali že izdane publikacije o preteklo-
sti Trbovelj, z omenjeno knjigo oziroma 
s seznamom gradiva poiščejo gradivo, ki 
do zdaj še ni bilo obdelano in objavljeno. 
Na predstavitvi knjige, ki je bila 26. no-
vembra v prostorih Občine Trbovlje, sem 
potožila, da bi bilo krasno, če bi bila knji-
ga napisana takrat, ko sem začela iskati 
gradivo, a soglašam, da bi bilo prelahko. 
Včasih se na poti, ki pelje do cilja, več 
naučimo, kot če nam je vse ponujeno na 
pladnju.

Irena Ivančič Lebar

Poročilo policije za leto 2013
V letu 2013 beležimo porast kaznivih 
dejanj

Policisti PP Trbovlje so v letu 2013 obrav-
navali skupno 695 (490 v letu 2012) ka-
znivih dejanj, kar predstavlja 29,5 %. V 
primerjavi z letom 2012 je preiskanost 
kaznivih dejanj v letu 2013 večja za 10,50 
%, in sicer znaša 68,16 % (prej 57,63 
%). V letu 2013 smo petim osumljen-
cem odredili policijsko pridržanje zaradi 
storjenih kaznivih dejanj, od tega smo šti-
ri osumljence privedli k preiskovalnemu 
sodniku. Od navedenega števila kaznivih 
dejanj smo v letu 2013 obravnavali 18 ka-
znivih dejanj, ki so bila povezana s prepo-
vedanimi drogami, in 16 kaznivih dejanj 
z elementi nasilja v družini. Za prepreče-
vanje nasilja v družini je policija izrekla 
ukrep prepovedi približevanja določene-
mu kraju oziroma žrtvi nasilja šestim osu-
mljencem tovrstnih kaznivih dejanj.

Delo na področju varstva javnega reda in 
miru je potekalo ustaljeno v  načrtovanem 
ritmu, čeprav smo v letu 2013 na tem po-
dročju obravnavali 416 kršitev (lani 544). 
Na podlagi Zakona o javnem redu in 
miru smo obravnavali  277 (414) kršitev. 
Številčno so na drugem mestu ukrepi po 
Zakonu o proizvodnji in prometu s pre-
povedanimi drogami, obravnavali smo jih 
40 (32), sledi Zakon o zaščiti živali, na 
podlagi katerega smo obravnavali 40 (18) 
kršitev. Na podlagi Zakona o javnih zbi-
ranjih pa smo obravnavali 12 (8) kršitev. 
Zaradi kršenja javnega reda in miru smo 
pridržali 19 oseb.

Obravnavali smo 80 (135) prometnih 
nesreč, od tega 34 (45) nesreč s telesno 
poškodbo in 46 (89) nesreč z materialno 
škodo; prometne nesreče s smrtnim izi-
dom nismo obravnavali. V nesrečah se 
je hudo telesno  poškodovalo 5 (3) oseb, 
lahke telesne poškodbe je utrpelo 47 (61) 
oseb. Zaskrbljujoče je stanje na podro-
čju alkohola, saj je delež pijanih povzro-
čiteljev v vseh prometnih nesrečah večji 
in znaša 10 % (6.6 %). Pozitivnih pre-
izkusov alkoholiziranosti je bilo 87 (80). 
Vozniki so v petih (5) primerih odklonili 
preizkus alkoholiziranosti. Policisti so v 
letu 2013 ugotovili 2.565 (1.841) kršitev 
cestnoprometnih predpisov, kar je 39 % 
več kot v letu poprej. Pridržali smo de-

Tatjana Jevševar,  direktorica ZD Trbovlje
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vet (24) voznikov in začasno zasegli osem 
(15) motornih vozil večkratnim kršilcem 
prometnih predpisov. Policisti smo v letu 
2013 opravili tudi ogromno preventiv-
nih aktivnosti, da bi občanom približali 
in predstaviti delo policistov. Naše delo je 
v minulem letu temeljilo na partnerskem 
odnosu med policijo in javnostjo.

Andrej Jurič, 
komandir Policijske postaje Trbovlje

Poročilo Knjižnice Toneta 
Seliškarja Trbovlje za leto 2013
Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje 
v letu 2013 zabeležila velik obisk

Leto 2013 je pokazalo, da je knjižnica vse 
bolj prepoznaven prostor, kjer se poleg 
izposoje knjig ukvarjamo s kulturo bra-
nja in vseživljenjskim izobraževanjem za 
različne starostne skupine. Na  zadnji dan 
lanskega leta smo imeli v knjižnici 71.808 
enot knjižničnega gradiva in 4.202 aktiv-
na člana. V letu 2013 se je v knjižnico 
vpisalo 491 novih članov, knjižnično zbir-
ko smo obogatili z 2.995 enotami knji-
žničnega gradiva, 2.068 smo jih namenili 
odraslim, 927 pa mladim uporabnikom. 
Knjižnico ste obiskali 71.862-krat in si 
izposodili 128.929 enot gradiva različnih 
oblik. Največkrat ste v knjižnico prišli z 
namenom izposoje, podaljšanja in vračila 
gradiva, in sicer 55.823-krat, 4.548-krat 
ste nas obiskali zaradi uporabe računalni-
kov. V čitalnici smo našteli 7.130 obisko-
valcev, ki so brali zlasti časopise in revije. 
Na 289 prireditvah se je zvrstilo 4.361 
obiskovalcev. Prek medknjižnične izposo-
je ste si gradivo izposodili 129-krat, mi pa 
smo drugim knjižnicam posodili 32 enot 
gradiva. Otroci iz vrtca, osnovnošolci in 
srednješolci so bili pri nas v organizira-
ni skupini 102-krat; tako nas je obiskalo 
790 otrok in mladostnikov. 

Simona Solina,
direktorica KTS Trbovlje

Vpis v vrtec

Tudi letošnje leto bo vpis v Vrtec Trbo-
vlje zadnji teden v februarju in prvi te-
den meseca marca. Zadnja tri leta je so-
delovala tudi komisija za sprejem, ki je s 
točkovanjem določila prednostni vrstni 
red vključitve otrok. Vsako šolsko leto 
nam uspe vključiti večino otrok. Največ 
prostih mest bi potrebovali za malčke od 
prvega do tretjega leta starosti. Starši, ka-
terih otroci so rojeni v jesensko-zimskem 
času, bi želeli otroka vključiti tudi med 
šolskim letom, kar pa skoraj ni mogoče, 
ker ni prostih mest. Poleg vpisov se sreču-
jemo vsako leto tudi z izpisi otrok. Tako 
posamezni starši odstopijo že pri podpi-
sovanju pogodbe, drugi izpišejo otroka 
zaradi zdravstvenih ali drugih težav. 

Razveseljivo je, da se otroci v vrtcu dobro 
počutijo, se marsičesa naučijo in sklepajo 
nova prijateljstva v širšem socialnem oko-
lju. Večina staršev je zadovoljna s strokov-
nim delom vzgojiteljic, z opremo igralnic 
s kakovostnimi didaktičnimi sredstvi.
 

Redni letni vpis v Vrtec Trbovlje za šol-
sko leto 2014/2015 poteka v upravi, v 
Enoti Pikapolonica, od 24. 2. do 7. 3. 
2014. 
Dragi otroci in spoštovani starši, vljudno 
vabljeni na teden odprtih vrat, ki bo v 
času od 24. do 28. 2. Otroci in strokov-
ne delavke vas pričakujejo med 9. in 11. 
uro. Pridružili se jim boste pri različ-
nih aktivnostih, spoznali boste, kaj vse 
ustvarjajo, na kakšen način otroci pri-
dobivajo nove izkušnje in znanja, kaj 
ponujajo naša dobro opremljena igrišča. 
Za obisk v vrtcu morate imeti s seboj 
copate. Veseli bodo vsakega, ki se jim bo 
pridružil v tem času. Radi bodo odgovo-
rili na vaša morebitna vprašanja.

 
Gordana Vranešič, ravnateljica

Prednovoletni čas na OŠ Tončke 
Čeč

V mesecu novembru smo imeli tehniški 
dan za vse razrede. Tema je bila novoletna 
okrasitev. Ob koncu dneva je bila šola prav 
lepo okrašena in pripravljena na bližajoče 

se praznike. Izdelki so bili pripravljeni za 
sejem, ki smo ga za starše organizirali 26. 
novembra v avli naše šole. Tam smo zbi-
rali prostovoljne prispevke za šolski sklad 
oziroma za pomoč učencem iz socialno 
ogroženih družin pri vključevanju v de-
javnosti šole. Zbrali smo veliko, zato smo 
sejem ponovili tudi 19. decembra in pri-
spevke prav tako dali v šolski sklad.

Naša šola je letos vključena v projekt 
Dvig socialnega in kulturnega kapitala. 
Skupaj z GESŠ, OŠ Trbovlje in OŠ To-
neta Okrogarja iz Zagorja tvorimo mre-
žo šol, znotraj katere sodelujemo in se 
skupaj vključujemo v lokalno okolje. V 
sklopu tega projekta smo se 3. decembra 
z ročnimi izdelki naših učencev predstavi-
li tudi na Miklavževem sejmu na OŠ To-
neta Okrogarja in na Miklavževem sejmu 
na GESŠ. V okviru projekta je mreža šol 
organizirala dobrodelni koncert šolskih 
pevskih zborov, kjer so se spet predstavili 
naši trije pevski zbori in plesna skupina. 
Izkupiček od prodanih kart se je razdelil 
med vse štiri šole. 

V petek, 13. 12., so učenci iz oddelkov z 
nižjim izobrazbenim standardom (od 2. 
do 6. razreda), tako kot vsako leto, okrasi-
li novoletno jelko v Mladinskem oddelku 
Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje. Kra-
sitev novoletne jelke je postala že tradici-
ja, učenci se tega še posebej veselijo. Sami 
izdelajo okraske in okrasijo jelko, nato jih 
prijazne knjižničarke nagradijo s pravlji-
co.  

Da smo dobrodelni, dokazuje tudi dej-
stvo, da v šolskem letu najmanj dvakrat 
organiziramo dobrodelno akcijo. Med 
20. 11. in 13. 12. smo za Rdeči križ Tr-
bovlje zbrali 128 paketov bonbonov ozi-
roma kar 41 kilogramov, ki so jih podarili 
otrokom iz socialno ogroženih družin.

Leto 2013 smo uspešno končali, a pred 
nami se je že odprl mavrični sijaj priho-
dnosti. Iščemo močna področja naših 
učencev, jih spodbujamo, da jih razvija-
jo. Le tako bodo odrasli v mladostnike, 
ki bodo videli prihodnost, in odrasle, ki 
bodo znali živeti polno življenje.

Katarina Pajer Povh, ravnateljica



SLOTCAR RACING ali tekmova-
nje z električnimi avtomobilčki v 
žlebu na Osnovni šoli Trbovlje

V okviru projekta Popestrimo šolo, ki ga 
financirata Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport Republike Slovenije in 
Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada, poteka na naši šoli kup dejavnosti. 
Med temi so tudi Dirke, dejavnost, ki jo 
vsak četrtek popoldne obiskuje 10 učen-
cev 7., 8. in 9. razreda. 
Tekmovanje poteka z avtomobili v meri-
lu 1 : 32. Tekmovalec mora v določenem 
času prevoziti čim več krogov, pri tem pa 
paziti, da mu avtomobila ne odnese s pro-
ge oz. iz žleba.

Progo za tekmovanje smo izdelali in pos-
tavili v eni od učilnic na Podružnični šoli 
Alojza Hohkrauta. Za pošteno tekmo-
vanje smo določili pravila in bonton ter 
sestavili preglednico za obdelavo časov 

tekmovanja in točkovanje. Učenci so s 
prošnjami pridobili donacijska sredstva, s 
katerimi so kupili 6 avtomobilov za tek-
movanje ter orodje za vzdrževanje proge 
in avtomobilov. Obiskali smo podjetniški 
tečaj na Gimnaziji in srednji ekonomski 
šoli, na obisku smo imeli dolgoletnega 
tekmovalca Dalija Pompeta, ki nam je 
dal precej nasvetov za uspešno dirkanje, 
vzdrževanje proge in »pimpanje« (lepoti-
čenje) avtomobilčkov.

Naše elektrotehniško znanje bomo izbolj-
šali in sestaviti e-test, ki bo služil kot iz-
pit za vožnjo avtomobilčkov. Od januarja 
do maja načrtujemo izvedbo več tekem s 
temi avtomobili. Prijavil se bo lahko vsak 
učenec, tudi iz sosednjih osnovnih šol. 
O tekmovanjih bomo vodili točkovan-
je, zmagovalec z največ točkami pa bo v 
maju prejel  pokal. Več o pravilih in da-
tumih tekmovanj bo objavljeno na www.
ostrbovlje.si.

mag. Gregor Guna

Sklepna konferenca projekta 
Mladi ambasadorji medkulturne-
ga dialoga

V Mladinskem centru Trbovlje bomo, 
skupaj z Mladinskim centrom Dravinj-
ske doline in s Celjskim mladinskim cen-
trom, 31. januarja 2014 gostili sklepno 
konferenco projekta Mladi ambasadorji 
medkulturnega dialoga, ki ga sofinancira 
Evropska komisija v programu Progress. 
Temeljni cilj projekta MAMD, ki se bo 
izvajal eno leto (do meseca marca 2014) 
v vseh 12. slovenskih statistični regijah, 
je ustvarjati priložnosti za spoznavanje in 
sožitje različnih kultur v multikulturnem 
svetu z namenom razvijanja občutka do 
skupnosti in pripadnosti ter gojenja vza-
jemnega spoštovanja in razumevanja drug 
drugega.

Namen konference je predstavitev  na-
cionalne raziskave o strpnosti med mla-
dimi, ki jo je pripravil MCT;  podelitev 
potrdil šolam, ki so sodelovale v projektu 
MAMD in Mladim ambasadorjem, ki 
skrbijo za spodbujanje medkulturnega 
dialoga med mladimi.
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Z NOVO MOBILNO

APLIKACIJO

Zdravstveno zavarovanje 

z medicinsko asistenco 

na potovanjih v tujini 

lahko sklenete kjerkoli 

z brezplačno mobilno 

aplikacijo mVzajemna, 

preko spleta ali v kateri 

izmed naših poslovalnic po 

vsej Sloveniji. Ob sklenitvi 

zavarovanja prejmete 

darilo. 
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BREZSKRBNI.
 Zavarovanje Vzajemna Tujina. KJerKOLI!

Zastopstvo Trbovlje 
Mestni trg 5a
Telefon: 03/56 25 171

Delovni čas: 
pon. 8:00 - 12:30 in 13:00 - 17:00
tor. 8:00 - 12:30 in 13:00 - 15:00
sre. 8:00 - 12:30 in 13:00 - 16:30
pet. 8:00 - 14:00

080 20 60
www.m-vzajemna.si

Oglas Tujina_zima-190x131__(8-1-2014).indd   1 8.1.2014   15:49:17
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Trboveljski prostovoljci se 
predstavijo
Zgodba Bebe Fink

»Moje otroštvo je bilo lepo in srečno sku-
paj s sestro in bratom. Med vojno se je 
družina povečala še za enega člana – mlaj-
šo sestro. Po drugi svetovni vojni, kot je 
bilo tudi v drugih družinah, smo doživ-
ljali težke čase, po več letih pa se je tudi 
naše življenje spremenilo in postalo dokaj 
normalno za tisti čas.

Že kot majhna deklica sem želela posta-
ti prodajalka, da bi bila čim več v stiku 
z ljudmi, in to mi je tudi uspelo. Postala 
sem poslovodkinja manjše trgovine. Mo-
ram omeniti svojo mamo, dobro in zelo 
urejeno žensko (gospo). Zelo je spoštova-
la ljudi okrog sebe, posebno starejše, in 
me v rani mladosti vzgojila tako, da sem 
na vsakem koraku priskočila na pomoč 
ljudem, ki so pomoč potrebovali. Taka 
sem tudi danes. Poročena sem že lepih 
oseminpetdeset let. Imam dve hčeri, tri 
vnuke in enega pravnuka, tako da sem 

zelo srečna prababica. 

Moje intenzivno delo s starostniki in na 
drugih področjih se je začelo pred pe-
tindvajsetimi leti, ko sem se upokojila. 
Postala sem aktivistka Rdečega križa Tr-
bovlje, vpisala sem se na Univerzo za tretje 
življenjsko obdobje, v Društvo invalidov, 
Društvo upokojencev, Društvo onkolo-
ških bolnic, Evropo Dono ter v Zasavski 
muzej Trbovlje k muzealcem. 

Pred dvaindvajsetimi leti pa je moje delo 
s starostniki postalo še bolj intenzivno, ko 
sem v Domu upokojencev Franca Sala-
mona Trbovlje postala voditeljica skupin 
za samopomoč. Danes vodim skupino za 
samopomoč, ki se imenuje Vigred, kjer 
smo poleg druženja aktivni tudi v izdelavi 
ročnih del.

Prek Rdečega križa sem prirejala druženja 
starostnikov in jim polepšala dneve z iz-
leti po naši lepi domovini, za kar so mi 
bili vedno hvaležni. Zadovoljni in nasme-
jani obrazi – to je plačilo za moj trud. Na 
svoj dom občasno povabim večje število 

malčkov iz Enote Mojca na mali piknik, 
kjer jim pripovedujem o pridelkih, rožah 
in tudi o starejših, ki so pomoči potrebni. 
Pri odhodu mi zapojejo pesmico Kili, ki 
si jo vedno tudi sama izberem. V Osnovni 
šoli Tončke Čeč, kamor so me povabili, 
smo z učenci kuhali naše znane zasavske 
jedi in jih seveda tudi preizkušali.

DRUŽBA 
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Imela sem samostojne razstave raznih 
ročnih del, razstave s skupinami za samo-
pomoč, razstave nakita v Domu upoko-
jencev Franca Salamona in razstave s Tu-
rističnim društvom Trbovlje, s katerim še 
danes občasno sodelujem. Moje življenje 
je polno, nikoli mi ni dolgčas, saj si čas 
zapolnim z ročnimi deli, svoje znanje pa 
prenašam na mlajše rodove. Za konec pa 
naj dodam, da me najbolj prizadene, če se 
ljudem zgodi krivica.

To, kar sem napisala, in še veliko več 
drobnih del se je zvrstilo v mojem do-
brodelnem življenju. Ponosna in vesela 
sem, da sem taka. Rada imam ljudi in jim 
pomagam, kolikor je v moji moči. Plači-
lo za moj trud je, med drugimi priznanji 
in pohvalami, ki jih ni malo, priznanje za 
aktivistko leta 2013. Nanj sem zelo po-
nosna.« 

Zlata vrtnica 2013

V petek, 13. decembra 2013, je bila v De-
lavskem domu Trbovlje že tradicionalna 
prireditev Zlata vrtnica 2013. Turistično 
društvo Trbovlje skupaj z Občino Trbovlje 
podeljuje priznanja tistim, ki so v minu-
lem letu s svojim delom predstavljali našo 
občino doma in v tujini. Prejemniki leto-
šnjih priznanj so bili: Stane Bizjak, Boris 
Gunzek, Vinko Pfeifer in Nina Pirnovar. 
Najprestižnejšo nagrado – zlato vrtnico 
– je prejelo podjetje Dewesoft, d. o. o. 
Prireditev so popestrili citrarka Janja Br-

lec, godalni orkester Poco Meno Mosso, 
mažorete in Lovski pevski zbor z rogisti.  

Turistično društvo Trbovlje

11DRUŽBA
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Na fotografiji so letošnji dobitniki priznanj s predse-
dnico Turističnega društva Trbovlje Marijo Juraja.  

VALENTINOV KONCERT
& PROMOCIJA TRETJE PLOŠČE
                     N A  D A N  Z A L J U B L J E N I H

P E T E K | 1 4 . F E B R U A R  2 0 1 4 | 2 0 . 0 0
D V O R A N A  D E L AV S K E G A  D O M A  T R B O V L J E

Ž E N S K A  V O K A L N A  S K U P I N A  L I P A  L I T I J A
ZASAVSKI GODALNI ORKESTER POCO MENO MOSSO

ALI SLIŠITE TAM NA OBZORJU NOVO 
GLASBO SKUPINE 

?
Foto: Peter Jamnik
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Kdo je bil tisti, ki je Marjana Kneza 
usmeril na glasbeno pot in kako se je 
začelo?

»Menda si je mama vedno želela, da bi 
njen sin igral harmoniko in prepeval, saj 
je izhajala iz številčne kmečke družine na 
Dolenjskem, kjer se je veliko pelo, igra-
lo pa tudi plesalo. Ena prvih »ta zares-
nih« igrač je bila mala harmonika, ki mi 
jo je za rojstni dan iz Ljubljane prinesla 
teta. Na ulici sem skupaj s sosedovimi 
otroki ustanovil ansambel, v katerem so 
glasbila predstavljali metle, stari »piskri« 
in pokrovke ter seveda moja harmonika. 
V prvem razredu sem začel prepevati v 
otroškem zborčku OŠ Ivana Cankarja v 
Trbovljah, ki ga je vodila tovarišica, tako 
smo takrat naslavljali učitelje v šolah, 
Bogdana Hvala. V drugem razredu so me 
starši zaradi velikega veselja do harmoni-
ke vpisali v trboveljsko glasbeno šolo. Moj 
prvi učitelj je bil Franci Vrtačnik, ki me je 
učil dve leti, potem pa je, na mojo veliko 
žalost, dobil poziv za služenje vojaškega 
roka in odšel je služit domovini.«

Pogosto po prvi vnemi otroka mine ve-
selje do glasbila. Kako je bilo to?

»Moja vnema in veselje do glasbila sta bila 
velika. Zelo kmalu so mi tudi dopovedali, 
da brez rednega dela ni napredka, sem pa 
tudi sam rad vadil in me k temu ni bilo 
potrebno veliko siliti. Spomnim se, da me 
je veselje minilo, ko je tovariš Franci od-
šel v vojsko in so me dodelili k učiteljici 
klavirja, ki naj bi me naprej učila harmo-
niko, čeprav se ji, po moji oceni, o igranju 

basov na harmoniki še sanjalo ni. Bil sem 
tako razočaran, da sem doma zagrozil, da 
ne bom več hodil v glasbeno šolo. Takrat 
je na glasbeni šoli višje letnike harmoniko 
poučeval tovariš Tine Jelen. K njemu so 
me, na prošnjo staršev, k sreči prestavili, 
še preden bi uresničil svojo grožnjo. Po 
prihodu k njemu se je pravzaprav vse šele 
zares začelo. Bil je odličen pedagog s širo-
kim glasbenim znanjem, ki nam ga je v 
vseh oblikah glasbenega ustvarjanja tudi 
predajal. V tem času smo kot solisti veli-
ko nastopali na internih in javnih nasto-
pih, raznih tekmovanjih, pa tudi nastopi 
s harmonikarskim orkestrom in narodno-
zabavnim ansamblom niso bili redkost. 
Glasbeno šolo in tovariša Jelena sem za-
pustil šele, ko sem končal srednjo šolo.«    

Ob igranju na harmoniko ste kmalu 
postali tudi pevec v zboru.

»Ja. V 1. letniku srednje šole so me zvabi-
li k mešanemu pevskemu zboru Svoboda 
II Trbovlje, kjer sem prepeval skoraj štiri 
leta. To so bili časi, ko je bil zbor zelo šte-
vilčen. V njem je bilo veliko starih, preka-
ljenih pevcev in precej mladih, takih, kot 
sem bil sam. Zbor pod vodstvom Staneta 
Ponikvarja, prof., je bil zelo ambiciozen, 
tako sem imel veliko srečo, da sem so-
deloval pri pripravah in na tekmovanju 
Naša pesem v Mariboru, kjer je zbor do-
segel enega od svojih največjih uspehov. 
Spletla so se tudi trajna prijateljstva, ki so 
vsekakor pripomogla k temu, da sem se 
mnogo let pozneje spet pridružil zboru.« 

Velika prelomnica na vaši glasbeni poti 

je bila odločitev, da se pridružite an-
samblu Slovenija, kjer ste ostali kar dve 
desetletji harmonikar in pevec.

»Pravzaprav sem bil eden izmed ustanov-
nih članov ansambla, ki je leta 1977 nas-
tal v trboveljsko-savinjski navezi in si za 
tiste čase nadel precej provokativno ime – 
ansambel Slovenija. Mladi in ambiciozni 
smo z novim zvenom v narodnozabavni 
glasbi osvajali srca poslušalcev, pobirali 
najvišje nagrade na festivalih, zaradi česar 
nam je bila odprta pot do domačih in tu-
jih radijskih in televizijskih postaj. Seveda 
sem se zaradi ansambla moral odpovedati 
prepevanju v zboru.

To je bilo zelo lepo, čeprav tudi izjemno 
naporno obdobje v mojem glasbenem 
ustvarjanju. Veliko smo nastopali (v glav-
nem »v živo«), snemali, sodelovali na šte-
vilnih velikih prireditvah, istočasno spoz-
navali svet in domovino ter si v dvajsetih 
letih nabrali ogromno glasbenih izkušenj. 
Nekaj let sem svoje glasbeno znanje in iz-
kušnje prenašal tudi na mlade harmoni-
karje v trboveljski in hrastniški glasbeni 
šoli.«

Pred leti pa ste se z nekaj pevci istega 
zbora odločili, da ustanovite vokalno 
skupino Un 's Trboul, ki jo tudi uspeš-
no vodite.

»Po prenehanju delovanja ansambla Slo-
venija sem bil, po pravici povedano, kar 
malo utrujen in zdelo se mi je, da tudi 
naveličan glasbe. Hotel sem si malo od-
počiti. Prepričan sem bil, da bom odslej 

INTERVJU OB MESECU KULTURE

MARJAN KNEZ,
vodja in pevec moške vokalne skupine Un ’s Trboul
Pripravila: Joža Ložak

Ob mesecu kulture, februarju, smo se odločili, da vam v 
dveh intervjujih predstavimo dva trboveljska kulturnika, 
moškega in žensko, ki jima je skupna glasba. V prvem inter-
vjuju, ki ga prebirate, smo vprašanja namenili osebi, ki se 
z glasbo ukvarja več desetletij. Prek televizijskih sprejemni-
kov smo ga lahko spremljali v narodnozabavnih oddajah, 
nekaj časa je svoje znanje prenašal tudi na mlajše generacije 
v Glasbeni šoli Trbovlje. Danes pa je med drugim tudi vodja 
moške vokalne skupine Un 's Trboul. Moška vokalna skupina Un ’s Trboul. 

Foto: Žiga Žibert



lahko živel brez glasbe. Pa mi je sčasoma 
vedno bolj manjkala. In tu nastopijo pri-
jatelji, saj veste, tisti iz prvih let Svobode. 
Beseda je dala besedo in spet sem postal 
član tega zbora. S seboj sem prinesel lju-
bezen do slovenske ljudske pesmi, ki smo 
jo z velikim spoštovanjem prepevali tudi v 
ansamblu. Pa smo jo poskusili zapeti tudi 
pevski prijatelji. Zvenelo je dobro, naši 
prvi poslušalci so bili navdušeni, zato smo 
začeli razmišljati o ustanovitvi skupine, ki 
bi gojila slovensko ljudsko pesem. Tako 
smo nastali Un 's Trboul. Začeli smo z 
resnim delom. Nastajale so prve skladbe, 
sledili so prvi nastopi.«

Kam vse vas je že vodila pot s to sku-
pino?

»Prepevali smo že v številnih krajih po 
Sloveniji, dobro nas poznajo ljubitelji 
petja v Zasavju, s svojim petjem smo že 
nekajkrat razveseljevali tudi naše zdomce 
v Franciji in Banja Luki. Prirejamo lastne 
koncerte, sodelujemo na nastopih naših 
glasbenih somišljenikov. Smo redni gostje 
na mednarodnih revijah Pesem ne pozna 
meja, udeležujemo se revij malih vokal-
nih skupin. Pohvalimo se lahko tudi z 
zgoščenko s pomenljivim naslovom Pojte 
jih z nami. Z nami jih pojejo novopeče

ne mamice v bolnišnicah, mladi, stari, na 
koncertih in podobnih prireditvah, Abra-
hami ter drugi jubilanti, starostniki v do-
movih starejših, obiskovalci odprtij različ-
nih razstav in še marsikdo bi se našel.«

Pri vas gre vse nekako na desetice.  20 
let ansambla Slovenija, zdaj 10 let Un 
's Trboul. Kam in kako pa naslednjih 
10 let?

»Res je. Tako ansambel Slovenija kot       

Un 's Trboul zavzemajo kar lep del moje-
ga življenja. Skoraj prepričan sem, da pri 
ustanovitvi tretje skupine ne bom sodelo-
val, čeprav se rek, da gre v tretje rado, ve-
likokrat uresniči. Čisto zadovoljen bi bil, 
če bi na koncu moje glasbene poti lahko 
zapisali: 20 let v ansamblu Slovenija in 20 
let v  Moški vokalni skupini Un 's Trboul, 
vmes pa še marsikaj drugega.«
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ZINKA BREGAR
Učiteljica razrednega pouka in zborovodkinja
Pripravila: Enesa Marković in Vid Šteh

Spoštovana gospa Zinka Bregar, po 
rodu niste Trboveljčanka.

»Ne, saj se mi to že po naglasu pozna 
(smeh). Drugače sem doma iz Maribora, 
a sem se v Trbovlje preselila leta 1980 na 
kmetijo na Čebine skupaj s svojim mo-
žem. Pred tem sem Trbovlje poznala samo 
z vlaka, ko smo se s šolo peljali na izlete 
v Postojno. Spomnim se, da sem takrat 
glasno rekla, da si ne predstavljam, da bi 
lahko živela v takšnem mestu. No, zare-

čenega kruha se največ poje in ljubezen 
me je pripeljala sem pa seveda služba na 
Osnovni šoli Tončke Čeč.« 

Kje ste bili zaposleni pred tem? Kako 
težko se je bilo prilagoditi na življenje 
v Trbovljah?

»Dve leti sem delala na podeželski šoli 
v Šentilju, vmes pa še v šoli v Sladkem 
vrhu. Ko sem se preselila v Trbovlje in za-
čela poučevati otroke na Tončki Čeč, je 

bila razlika. To je bil zame velik preskok, 
saj so takrat na to šolo hodili skoraj vsi 
otroci iz Trbovelj in treba je priznati, da je 
tako veliko število učencev za vsakega uči-
telja svojevrsten izziv. Po svoje sem imela 
tudi srečo, ker je bila šola celodnevna in je 
bila zato prilagoditev še toliko hitrejša. Je 
pa tudi res, da sem potrebovala kar nekaj 
časa, da sem se prilagodila na utrip tega 
mesta in njegove prebivalce. Štajerci na-
mreč že od nekdaj veljamo za zelo odprte 

Naša, vaša tovarišica, gospa Zinka Bregar. Poznamo jo kot energično, nasmejano 
in vedro govornico, ki zna povesti za sabo trume otrok, utišati nemirneže in jim 
hkrati na usta zvabiti nasmehe. Le kdo ne pozna vrle Štajerke, ki se ni nikoli 
odpovedala svojemu narečju in katero je ravno ljubezen povedla v naše kraje. 
Izraz prave ljubezni na njenem licu prepoznate takrat, ko se glasovi njenih pevcev 
prepletejo v čudovite pesmi.

Marjan Knez kot član takratnega ansambla Slovenija. 
Foto: osebni arhiv

Zinka Bregar v študentskih letih. 
Foto: osebni arhiv
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ljudi. Pri Trboveljčanih še danes čutim 
neko zadržanost, kar je verjetno posledi-
ca zaprtosti same doline. Ne razumite me 
narobe. V Trbovljah živi ogromno dobrih 
ljudi, vendar se kljub temu čuti to »drža-
nje nazaj« v medsebojnih odnosih. Trbo-
veljčani potrebujejo kar nekaj časa, da se 
nekomu odprejo in z njim navežejo pogo-
vor. Ne bi bilo slabo, če bi malce omehča-
li to svojo »trdo« mentaliteto.« 

Večina ljudi vas pozna predvsem po 
vaši neskončni zvestobi do glasbe, 
predvsem petja in plesa. Je bila ta lju-
bezen do glasbe podedovana ali ste va-
njo zajadrali po naključju?

»Moja mama in oče sta bila pevca v zboru 
in to se je verjetno preneslo tudi name. 
Že od malih nog sem bila navezana na 
glasbo, čeprav me starši niso nikoli sili, 
da se moram vpisati v glasbeno šolo in 
podobno. Tja sem se vpisala sama, igrala 
tudi violino, kitaro in klavir. Preizkusila 
sem tudi druga glasbila. Med njimi so 
vsaj zame najbolj zahtevne citre, pri teh 
sem še vedno v začetniški fazi (smeh). V 
samo poučevanje glasbe sem sicer vstopila 
po naključju; na pedagoški akademiji, ki 
sem jo obiskovala, so bile razpisane mno-
ge smeri, med njimi tudi preizkus glasbe, 
kamor sem bila sprejeta in sem potem 
tam tudi ostala. Pozneje je padla odloči-
tev, da bi to združevala z razrednim pou-
kom, kar mi je zelo pomagalo pri iskanju 
službe po končani akademiji. Vse to sem 
storila prostovoljno, ker mi je glasba že od 
nekdaj veliko pomenila.« 

Svoje glasbeno znanje prenašate na 
mlajše rodove. Kako ti dojemajo glas-
bo?

»Priznati moram, da so mladi zadnja leta 
vse bolj dovzetni za učenje na glasbenem 
področju, kar me zelo veseli. Tukaj bi se 
rada zahvalila moji nekdanji mentorici in 
vodji Pedagoške enote OŠ Ivana Cankar-
ja, gospe Nandi Guček, ki je v prvih letih 
poučevanja na OŠ Tončki Čeč name pre-
nesla ogromno praktičnega znanja, med 
drugim tudi, kako spodbuditi mlade za 
delo na različnih področjih, med katere 
spada tudi glasba. Ona je že takrat spod-
bujala mlade, da naj se pridružijo pevskim 
zborom, kar ji je tudi zelo dobro uspevalo. 

Je pa interes v prvi vrsti odvisen predvsem 
od mladih; so šole, ki imajo več zborov, in 
so tudi takšne, kjer zaradi majhnega inte-
resa mladih ali pomanjkanja časa nimajo 
nobenega. Moram priznati, da sem zad-
nja leta zelo zadovoljna z aktivnostjo mla-
dih v glasbi, še posebej v pevskih zborih. 
Počasi se odpravlja tisto klasično prepri-
čanje, da se punce držijo petja, fantje pa 
nogometne žoge. Verjetno je pomembno 
tudi to, da mladim predstaviš petje in ples 
kot neke vrste sprostitev, kar se kaže tudi 
pri naših vajah in pripravah za nastope. 
Je pa tudi res, da ob primernih trenutkih 
zahtevam red in disciplino, saj mora biti 
vsak nastop izveden strokovno in kakovo-
stno. Od vsega, kar sem povedala, je naj-
pomembnejše predvsem to, da se otrok 
čim prej seznani z glasbo, da jo dojame in 
pozneje tudi začuti. Če ni strasti, potem 
ne moreš pričakovati uspeha.« 

Kako sebe vidite kot učiteljico oz. zbo-
rovodkinjo?

»Sebe dojemam kot zelo pozitivno osebo 
in tudi otroci pravijo, da prenašam smeh 
nanje. Sem takšne vrste človek, ki ločuje 
med službo in zasebnim življenjem. Svo-
je osebne težave vedno pustim doma in 
skušam po najboljših močeh pozitivno 
vplivati na otroke. Po svoje sem še vedno 
otrok in mislim, da mora v vsakem uči-
telju ostati del otroka, da lahko uspešno 
sodeluje z njimi in jih spodbuja za delo. 
Otroško dušo je potrebno razumeti, se-
veda se mora tudi ta zavedati svojih dolž-
nosti in imeti občutek za red in discipli-
no. To velja še posebej za zbore, kjer vodja 
predstavlja otrokom avtoriteto oz. osebo, 

od katere črpajo znanje. Letos naš zbor-
ček sestavlja kar 45 otrok, ki jih je potreb-
no voditi, in brez ustrezne discipline nam 
ne bi uspevalo.« 

V preteklem letu 2013 ste bili deležni 
mnogih pohval, predvsem zaradi vaše-
ga nastopa na prireditvi 60 let Društva 
prijateljev mladine Trbovlje, kjer ste 
vodili celo štiri združene zbore. Kako 
se odzivate na pohvale ljudi, še posebej 
pa staršev otrok, ki so v zboru?

»Vsekakor mi prija slišati kakršno koli 
pohvalo (smeh). Rada imam pohvale, 
prav tako pa sprejemam tudi graje, saj se 
iz njih marsičesa tudi naučim. Mislim, 
da se človek skozi vse življenje uči in zato 
je vsako opažanje, pohvalno ali kritično, 
dobrodošlo. Je pa res, da je uspeh, kar se 
zborov tiče, odvisen predvsem od otrok. 
Če teh ne uspeš pripraviti za kakovosten 
nastop, ti nobeno znanje ne more poma-
gati. Zborovodja in otroci v zboru morajo 
sodelovati.« 

Imate mogoče še kakšen nasvet za mla-
de generacije ob koncu našega inter-
vjuja?

»Tisti, ki misli, da ima dar za petje, naj 
poje. Nikoli ne veš, kam te bo življenje 
popeljalo. Če imaš v sebi nadarjenost za 
glasbo, je potrebno ta talent ves čas nego-
vati. Vključi se v pevski zbor, v roke vze-
mi glasbilo in predvsem uživaj v tem, kar 
ti glasba ponuja.« 



Za leto 2014 prejme nagrado Tončke Čeč Kulturno društvo Lutkovna skupina Lučka Trbovlje za večletno nadpovprečno 
uspešno delo ter uveljavitev na kulturnem in umetniškem področju v občini. 

Nagrada Tončke Čeč za leto 2014

V predlogu za podelitev nagrade je bilo 
med drugim zapisano: »Lutkovna skupi-
na Lučka, ki deluje v Trbovljah že več kot 
50 let, je dodobra zaznamovala vrtec in 
kulturno življenje v Trbovljah. Lutkarice 
so aktivne in ustvarjalne. Ker so poklic-
no vezane na otroke, jim je blizu njiho-
vo doživljanje in pričakovanje, na tem pa 
gradijo predstave. Izdelajo lutke, napišejo 
igrice, izberejo glasbo, pripravijo scensko 
opremo, se ukvarjajo z režijo in drama-
turgijo, iščejo izvirne animacijske rešitve. 
V 20- do 30-minutnih predstavah pre-
senečajo enkrat z rekviziti, drugič z glas-
bo, pa spet z besedno igro in seveda z 
animacijo, primerno za malčke in mlajše 
šolarje. 

Pred 22 leti so z Zvezo kulturnih društev 
Trbovlje poskrbele, da imajo tudi predšol-
ski otroci svoj lutkovni abonma. S tem se 
lahko pohvali le malo občin v Sloveni-
ji. Njihovo poslanstvo je razveseljevati 
otroke v vrtcu in zunaj njega na različnih 
prireditvah v občini, še posebej v veselem 
decembru. Sodelujejo tudi na občinskih 

in področnih srečanjih lutkovnih skupin, 
na republiških revijah in izobraževanjih, 
kjer si bogatijo strokovne podlage lut-
kovne umetnosti. Od lutke, scene, glas-
be, vsebine in režije – vse naredijo same. 
Ustvarjajo z ljubeznijo, kar se nedvomno 
izžareva v predstavah za otroke. Tak žar je 
prepoznala tud strokovna komisija na XX. 
republiškem srečanju lutkovnih skupin v 
Celju leta 1990 in Lučki podelila nagrado 
za avtorsko igrico Ježek in žvečilni gumi. 
Leta 1992 je lutkovna skupina Lučka na 
srečanju lutkovnih skupin v Rušah pre-
jela najvišje priznanje, zlato Linhartovo 
značko, za zanimivo likovno podobo in 
kakovostno interpretacijo za predstavo 
Svetlane Makarovič Pekarna Mišmaš. V 
tej predstavi so sodelovali tudi starši otrok 
Enote Kekec. Ta skupina je pod okriljem 
Lučke in mentorstvom Slavka Guliča pri-
pravila kar tri predstave, ki jih je uglasbila 
Nuša Kukman. 

Lutke že od tistega davnega 1962. leta 
niso bile doma samo v Vrtcu Trbovlje 
in Delavskem domu, nastopale so še 

marsikje po Zasavju in Sloveniji. V vseh 
teh letih delovanja so pripravile številne 
predstave. Pohvale in pozitivne ocene jim 
dajejo voljo in energijo za nadaljnje delo. 
A brez pomoči Vrtca Trbovlje, Zveze kul-
turnih društev, Javnega sklada za kulturne 
dejavnosti, Delavskega doma Trbovlje in 
Občine Trbovlje ne bi šlo. Danes je v lut-
kovno skupino vključenih 24 članic, svo-
je prostore pa imajo v Delavskem domu. 
Lutkovna dvorana povezuje lutkarje, 
pretežno upokojene vzgojiteljice in nove 
mlade člane, z novimi svežimi idejami. 
Tako trenutno delujeta dve skupini lut-
karic; upokojene superbabice, kot jih radi 
imenujejo, in mlade članice, ki bodo na-
daljevale lutkovno tradicijo. Zaradi vse-
ga navedenega je delo lutkovne skupine 
Lučka nadpovprečno uspešno in zelo po-
membno za ljubiteljsko kulturo v Občini 
Trbovlje in vredno nagrade Tončke Čeč 
za leto 2014.«
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Nagrado bo skupina prejela na letošnji osrednji slovesnosti ob kulturnem prazniku, 
ki bo v petek, 7. februarja, ob 18. uri v gledališki dvorani DDT. Foto: Tomaž Zupan
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Trboveljski pevci in rogis-
ti za 35 let

V 35 letih so pevci in rogisti, združeni v 
Društvo LPZ in rogistov Zasavje Trbo-
vlje, nastopali doma in v tujini. Doslej je 
z lovskim zborom sodelovalo pet zboro-
vodij. Zdaj pevski zbor uspešno vodi Ida 
Virt iz Trbovelj. Razveseljivo je, da se je 
k zboru v zadnjem času priključilo nekaj 
mlajših pevcev, kar je pomladilo glasove 
sorazmerno »opešanim štimam«. Pred de-
vetimi leti so se jim pridružili tudi rogisti 
– mladi fantje, ki so zelo poživili tovrstno 
pevsko aktivnost. Verjetno smo edini lo-
vski zbor v Sloveniji, ki združuje pevce in 
rogiste v eno skupno in enotno društvo. 
Zbor je za svoje delo dobil vrsto priznanj 
in odlikovanj, najbolj je ponosen na ob-
činsko nagrado Tončke Čeč, ki jo je prejel 
v letu 2011. 

Pojemo že 35 let je bil tokratni naslov ju-
bilejnega koncerta, ki je bil decembra v 

Delavskem domu Trbovlje. V goste smo 
povabili lovski pevski zbor Zlatorog iz Vi-
pave. Všečno povezovanje programa sta 
opravila Joža Ložak in naš pevec Zdravko 
Hace. Vodja trboveljske izpostave JSKD 
Slovenije Zdravko Pestotnik je podelil 
Gallusove značke, predsednik komisije 
za lovsko kulturo pri LZS pa je imenoval 
dobitnike priznanj za lovsko kulturo.

Marjan Palčič, Društvo LPZ in rogistov 
Zasavje Trbovlje

Javni razpis za sofinan-
ciranje kulturnih pro-
jektov in programov za 
kulturna društva in zveze 
kulturnih društev 

Javni razpis za sofinanciranje kultur-
nih projektov in programov za kulturna 
društva in zveze kulturnih društev 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti pra-
viloma enkrat na leto, na začetku januar-
ja, objavi razpis za financiranje projektov 
v tekočem letu. Sredstva so namenjena so-
financiranju projektov, kot so prireditve, 
izobraževanja in strokovna usposabljanja 
ali video-, založniški in filmski projekti.

Razpis poteka od 3. 1. do 3. 2. 2014, in 
sicer za izbor kulturnih projektov na po-
dročju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, 
za izbor kulturnih projektov na področju 
različnih manjšinskih etničnih skupnosti 
in priseljencev v RS ter za izbor kulturnih 
projektov za delovanje mreže multimedij-
skih centrov za leto 2014.
 
Prijavitelji lahko dobijo več informacij 
na naslovu JSKD Območna izpostava Tr-
bovlje, Trg svobode 11 a, in telefonski šte-
vilki 03 56 32 590 (Zdravko Pestotnik). 

Spletni naslov:  https://razpisi.jskd.si
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IZ TRBOUSKIGA ZGUDOVINSKIGA LADLCA 
oz. kaj bi moral o Trbovljah vedeti vsak Trboveljčan

Lahko bi se začelo takole: V časih, ko so v Trbovljah še ko-
pali premog, je na travniku pod gozdom, nasproti današnje 

Policijske postaje Trbovlje, živelo malo bitje, škrat imenovano. 
Bilo je zeleno kot travnik, na katerem se je igralo, spalo in iskalo 
hrano. Bilo je nagajivo kot travne bilke, ki so mu segale komaj 
do brade, in bilo je modro kot nebo, ki se je bočilo visoko nad 
njegovo glavo. Bitje je živelo tiho, človeškim očem nevidno živ-
ljenje. Le tu in tam, kadar je opazilo otroka, ki je sam samcat na 
travniku duhal cvetice ali se pogovarjal s pticami, je bitje stopilo 
predenj in mu pripovedovalo pravljice. Otroci so o takšnih do-
življajih pripovedovali odraslim, a ker so le-ti povedano imeli 
za plod domišljije, škrata nikoli ni šel nihče pogledat. Otroci so 
travniku potihem pravili Škratovina. Ko so odrasli, so o travni-
ku in tamkajšnjih stanovanjskih objektih še vedno govorili kot 
o Škratovini. Ime se je preneslo na njihove otroke in na otroke 
njihovih otrok ter se ohranilo do danes.

V resnici pa je bilo takole: Leta 1801 je na območju Lok, 
točneje na današnji Obrtniški cesti,  Matija Rak, po do-

mače imenovan Škrat, od Matije Mivca kupil del zemlje s hišo. 
Tine Lenarčič v knjigi Trbovlje – po dolgem in počez ugotavlja, 
da so gospoda klicali Škrat, ker je bil škratu pač podoben ali pa 
je bil le po škratje navihan. Hišni lastniki so bili še Janez Rak, 
Martin Vodenšek in Karel Logar. Slednji je bil župan Trbovelj 
in je obstoječo hišo porušil ter zgradil novo. V hiši je bila ves 
čas gostilna, ki se je imenovala Škrat oz. Pri Škratu. Karel Logar 
je dal izdelati tudi zaščitni znak gostilne – sliko z dvanajstimi 

škrati z vilami v rokah. V času Logarjevega lastništva pa naj bi v 
hiši celo strašilo, kar je ljudem delalo kurjo kožo. Z gostilno je 
šlo navzdol po letu 1935, ko je v njej lokalni žandar ustrelil svo-
jega tovariša in še eno od prisotnih oseb. Leta 1976 so na mestu 
gostilne, na današnji Obrtniški cesti, zgradili stanovanjsko-po-
slovni objekt, ki ga je načrtoval arhitekt Ivan Štrukelj – objekt 
še danes nosi ime Škratovina.

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

Katra Hribar Frol
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Prva sobota v letu 2014. Sivo jutro ne obeta sonca, vlaga v zraku 
in rosenje napovedujeta turoben dan. Temperatura zraka v do-
lini 7 °C, 1000 metrov višje, na vrhu Kuma, tudi nad lediščem 
– vse skupaj prav nič zimsko. Le nekaj dni nazaj je bila na Kumu 
prava zimska idila, že nad Lontovžem so bila pobočja zasnežena 
in pod nogami je škripalo, kot se za pravo zimo spodobi. A od-
juga je v dobrem dnevu opravila svoje, sneg je skopnel in ostale 
so le razmočene poti. Pa vendar se proti Kumu že v ranem jutru 
podajajo planinci na novoletni pohod, ki ga v tem letu naše pla-
ninsko društvo Kum pripravlja že 32. leto. 

Večina jih krene proti vrhu kar po cesti, prek Dobovca proti 
Lontovžu in naprej na Kum. Tu pa tam uberejo bližnjico sko-
zi gozd, da je malo bolj planinsko. Tisti, ki ne marajo asfalta, 
vzamejo pot pod noge čez Čebulovo dolino ali pa začnejo svoj 
pohod v Hrastniku in jo mahnejo čez Matico proti Kumu. Lepo 
število planincev pa se po planinski poti povzpne na Kum z juž-
ne strani, čez sedlo Vidence. Opazujem jih, te planince, kako 
dobrovoljno se odpravijo na pot. Tam nekje pod Dobovcem si 
že razpenjajo oblačila in tu pa tam so komu dolgi rokavi že od-
več. No, proti vrhu si spet ogrnejo svoja oblačila, hladna megla 
ovija vrh, rahel veter pa tudi ne dene dobro zagretemu telesu. 
Zadovoljstvo po prehojeni poti jim sije z obraza, zaslužen poči-
tek, malica, napitek in srečanje s planinskimi prijatelji jim odpre 
dušo in srce. 

Tudi letos se je pohoda udeležilo lepo število pohodnikov in 
približno 700 jih je svojo udeležbo tudi potrdilo. Približno pe-
tina udeležencev je vsako leto takih, ki pridejo na pohod prvič, 
preostali so stari pohodniki, ki se leto za letom vračajo na Kum. 
Letos smo potrdili 11 veteranov,  ki imajo potrjenih vseh 32 
pohodov. Četrtina pohodnikov je tokrat Trboveljčanov, nekaj 
manj Ljubljančanov, preostali so iz drugih krajev Slovenije, oko-
li 30 pohodnikov pa je prišlo iz Zagreba. Veseli smo enih in dru-
gih, prav zaradi njih se ta pohod ohranja že več kot tri desetletja.

Marjeta Bricl, PD Kum Trbovlje

Za nami je 32. Novoletni pohod na KumČaroben plišasti večer na rokometni 
tekmi

Odziv obiskovalcev na dobrodelno akcijo je bil neverjeten in nad vsemi našimi 
pričakovanji, saj ste na parket vrgli 526 plišastih igrač.

Veliko število obiskovalcev 
je konec decembra v dvorani 
Polaj ustvarilo čarobno vzduš-
je na prvenstveni tekmi med 
domačim Rudarjem in gosti 
iz Hrpelj Kozine. Tekma je 
imela dobrodelno noto, saj 
smo prvič na rokometni tek-
mi pripravili plišasti večer ter 
zbirali igrače za Pediatrični 
oddelek Bolnišnice Trbovlje in 
Rdeči križ.

Na peti zadetek Rudarja, ki je 
sprožil navdušenje ob meta-
nju »pliškov« na parket, nismo 
dolgo čakali. V 6 minuti in 56 
sekundi ga je dosegel Gregor 
Jukič in tako postal prvi »gos-
pod plišasti gol«.
Prijetno in nepričakovano so 

nas presenetili rokometaši RD 
Jadran 2009 Hrpelje Kozina, 
ki so s seboj pripeljali dve zvr-
hani vrečki plišastih igrač in se 
pridružili naši dobrodelni ak-
ciji. Peter Hrvatin je v imenu 
gostujoče ekipe igrače predal 
Gašperju Povhu. RD Rudar 
se vam za to nepozabno gesto 
zahvaljuje.

Hvala vsem, ki ste se odzvali in 
podarili igrače, s katerimi ste 
skupaj odraščali. Dokazali ste, 
da v Trbovljah bije veliko srce.

Žare Sladič, RD Rudar

Košarkarice ŠD Felix prvič s člansko ekipo
V soboto, 4. januarja 2014, je bil za ŠD Felix Zasavje in za za-
savsko košarko pomemben dan. Ekipa ŠD Felix Zasavje je na-
mreč prvič, po le štiriletnem delovanju kluba, nastopila s svojo 
mlado člansko ekipo. Felixove igralke so prijavljene v 2. člansko 
ligo. Njihova prva članska tekma je bila tako odigrana na Je-
senicah proti ekipi KK Kranjska Gora - Jesenice. Po odigrani 
tekmi so Zasavčanke sicer morale priznati premoč izkušenejšim 
in starejšim domačinkam s končnim izidom 74 : 56, vseeno so 
na parketu prikazale zelo dobro in borbeno igro. 

Glede na to, da naše igralke skupaj kot članska ekipa trenirajo 
komaj dobra dva tedna, smo s prikazano igro v klubu zadovolj-
ni. Prepričani smo, da se bo igra po kakovosti le še stopnjevala. 
Iz tekme v tekmo bo več uigranosti, naša mlada članska ekipa, 

katere povprečna starost znaša manj kot 19 let, pa bo bistve-
no pridobila na izkušnjah – ekipa in igralke posameznice. Pri 
tem lahko omenimo, da so vse igralke, razen Urše Svetič, na 
tej tekmi prvič zaigrale za članice. Najboljša strelka za ŠD Felix 
Zasavje je bila Urša Svetič, ki je dosegla 17 točk.
KK Kranjska Gora - Jesenice : ŠD FELIX ZASAVJE 
74 : 56 (24 : 13, 12 : 9, 21 : 23, 17 : 11)

Strelke za Felix Zasavje: Urša Svetič 17, Nika Razgoršek 12, 
Karmen Povše 10, Lea Kirn 5, Sara Jukič 4, Manja Slapšak 3, 
Merima Aliji 3 in Nikita Vrbnjak 2

Več podrobnosti o prvi članski tekmi ŠD Felix Zasavje si lahko 
preberete na:  http://www.sdfelix.com/novice/prva-clanska-tekma/.



19ŠPORT
četrtek, 30. 1. 2014  

V soboto in nedeljo, 18. in 19. januarja, 
je potekal v Samoboru pri Zagrebu med-
narodni karate turnir, 23. Grand Prix 
Croatia 2014. Na letošnjem turnirju je 
nastopilo prek 1.500 tekmovalcev iz 17 
evropskih držav. 

Tekmovanje v športnih borbah za kate-
gorije kadetov, mladincev, mlajših članov 
in članov je bilo v soboto. Vse kategorije 
so bile zelo zapolnjene, saj je številnim 
reprezentancam tekmovanje služilo kot 
zadnja kontrolna tekma pred 41. mla-
dinskim in kadetskim prvenstvom, ki bo 
naslednji mesec na Portugalskem. Poleg 
tega so organizatorji poskrbeli za denarne 
nagrade v članski kategoriji, kjer je samo 
zmagovalec kategorije prejel 2.000 evrov, 
kar je pripomoglo k temu, da so se tek-
movanja udeležili res kakovostni tekmo-
valci. Turnir je spet potrdil sloves enega 
najkakovostnejših v tem delu Evrope.

Trboveljske barve so v soboto v Samobo-
ru zastopali: Tadej Kolander, Luka Ferlin, 
Luka Perc, Stefan Joksimović in Blaž Hri-
bovšek. Vodila sta jih trenerja Miha Ko-
vačič in Jernej Simerl. Tekmovanje sta si 
ogledala tudi podpredsednik kluba Borut 
Markošek in predsednik Bogdan Simerl. 

Vse kategorije so bile zelo številčne, kar 
ni ravno pogosta praksa na tovrstnih tek-
movanjih. Kljub temu da so Trboveljčani 
nastopili solidno, se nikomur ni uspelo 
zavihteti na zmagovalni oder. Ker je tur-
nir v Samoboru služil kot zadnje prip-
ravljalno tekmovanje za vse nastopajoče 
na evropskem prvenstvu, so na njem na-
stopili skoraj vsi slovenski reprezentanti. 
Tudi preostalim ni uspelo osvojiti nobene 
medalje, kar je velika redkost v zadnjih 
letih, saj sodijo slovenski tekmovalci med 
boljše v Evropi. Edino medaljo, bronas-
to, je ta dan osvojil Ljubljančan Sebastjan 
Budinha in to v najprestižnejši kategoriji 
– članski absolutni kategoriji.

Trenerji so dobili dober vpogled v tre-
nutno stanje športne forme za vse tek-
movalce, posnete borbe tekmovalcev 
pa bodo služile za temeljito analizo, na 
osnovi katere bodo načrtovali nadaljnje 
delo na treningih. Po dobrem letu ima-
jo Trboveljčani ponovno dva udeleženca 
na mladinskem evropskem prvenstvu. V 
kategoriji kadetov bo nastopil Tadej Ko-
lander, pri mladincih pa Blaž Hribovšek. 
Tudi drugi trije tekmovalci so člani širše-
ga reprezentančnega seznama in mogoči 
kandidati za uradna mednarodna tekmo-

vanja, evropska in svetovna prvenstva.

Prvič je za Trboveljski klub nastopil Ste-
fan Joksimović. Stefan stanuje v Litiji, 
kjer obiskuje 1. letnik gimnazije. V Tr-
bovlje je prestopil iz Karate kluba SHO-
TOKAN Grosuplje. Stefan je večkratni 
državni prvak in zmagovalec več turnirjev 
v katah in športnih borbah. Trenutno je 
eden izmed najbolj vsestranskih tekmo-
valcev v svoji starostni skupini in je kljub 
komaj petnajstim letom že nosilec črnega 
pasu, stopnje 1. DAN.

Naslednje tekmovanje, ki se ga bodo Tr-
boveljčani udeležili, bo na začetku febru-
arja v Velenju, in sicer 9. mednarodni ka-
rate turnir – Pokal Nestla Žganka. Razen 
Kolandra in Hribovška, ki bosta ta čas že 
pakirala svojo prtljago za pot na Portugal-
sko, bodo preostali trije tekmovalci, ki so 
nastopili v Samoboru, dobili priložnost, 
da z dobrim nastopom okrepijo svojo sa-
mozavest in se odpravijo naprej po zma-
govalni poti.

Bogdan Simerl,
predsednik

Trboveljčani nastopili na Grand Prix Croatia v Samoboru



Planinsko društvo Trbovlje je v soboto, 7. 
decembra, povabilo na večerno druženje na 
Mrzlico. Otroke je obdaril Miklavž, ki je 
pred tem obiskal tudi enote Vrtca Trbovlje 
in otroke v trboveljski bolnišnici.

Miklavžev sejem GESŠ je privabil mnogo 
obiskovalcev, ki so za dober namen zbrali 
prek 4.000 evrov. 

Dobrodelni koncert v okviru projekta Dvig 
socialnega in kulturnega kapitala. 

V decembru Glasbena šola Trbovlje pripravi 
vsakoletni koncert, ki vedno znova napol-
ni dvorano Delavskega doma. Foto: Andrej 
Uduč

Na prazničnem sejmu na stopnišču med 
DDT in MCT se je zbralo okrog 20 ponu-
dnikov. Foto: Žiga Žibert

Dedka Mraza je po trboveljskih ulicah 
pospremilo veliko število ljudi. Pred DDT 
je najmlajše zabavala Damjana Golavšek. 
Foto: Žiga Žibert

Pred DDT nam je na Likufu prepevala 
Nina Pušlar s skupino. Pred njo so nastopili 
Radiovibes in domača zasedba Any colour 
U like. Foto: Žiga Žibert

Kot vsako leto so tudi lanski dan samostoj-
nosti in enotnosti ter konec leta obeležili tr-
boveljski godbeniki s svojim odličnim kon-
certom. Foto: Andrej Uduč

Društvo prijateljev mladine Trbovlje je pra-
znovalo 60 let. Čestitamo! Foto: Žiga Žibert Ob 30. obletnici Plesne skupine mažoret se 

je na odru zbralo kar nekaj generacij deklet, 
ki so vrtela palice. Foto: Andrej Uduč

35 let Lovskega pevskega zbora. 
Foto: Robert Ahlin
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Župan Vili Treven je decembra obiskal lo-
kacije, kjer poteka pouk za učence in učenke 
OŠ Trbovlje.



PREGLED DOGODKOV  

Sobota, 1. 2. ob 10.30 Lutkovna matineja Štirje muzikantje, Lutkovno gledališče Fru fru, kinodvorana, DDT
ob 19.30 Celovečerni koncert simfoničnega orkestra Nova filharmonija iz Nove Gorice, gledališka dvorana 

DDT, Delavska godba Trbovlje
Torek, 4. 2. ob 19. uri Glasbeni abonma in izven Žvižguka, Chicharito jazz Quartet, gledališka dvorana, DDT

ob 19. uri Fotografska razstava avtorja Andreja Uduča, Nova galerija DDT, razstava bo na ogled do 21. 2. 
2014

Sreda, 5. 2. ob 17. uri Po svetu z ljudskimi pravljicami, Prepovedana ljubezen ali kako je nastalo Cerkniško jezero, Odde-
lek za otroke KTS, KTS Trbovlje

ob 19. uri Literarno domoznanski večer v knjižnici: Leopold Odlazek, Med hauzi,  čitalnica oddelka za 
odrasle, KTS Trbovlje

četrtek, 6. 2. ob 10. uri Počastitev slovenskega kulturnega praznika z učenci OŠ Tončke Čeč, Dom upokojencev Franca 
Salamona Trbovlje

Petek, 7. 2. ob 10.15 Recitiramo slovenske pesnike, prireditev pred državnim praznikom v šolski telovadnici. OŠ Ivana 
Cankarja

ob 17. uri Tradicionalna razstava Bogdana Baroviča ob prazniku slovenske kulture, Stara galerija DDT, raz-
stava bo na ogled do 21. 2. 2014 od 17.00–20.00

ob 18. uri Osrednja slovesnost ob kulturnem prazniku s podelitvijo nagrade Tončke Čeč, Delavski dom 
Trbovlje, Občina Trbovlje

Sobota, 8. 2. ob 18. uri Potopisno potovanje Uroša Ritonje o Indiji, prostori društva KPD Tončke Čeč Klek, število 
udeležencev je omejeno (30), KPD Tončke Čeč Klek

ob 19. uri Koncert: predstavitev albuma Wine Cafe Tori trio (Jure Tori – harmonika (Slo), Ariel Cubria – ki-
tara (Kuba), Ewald Oberleitner – kontrabas (Avstrija), Gradič, DDT

Od pone-
deljka, 10. 
2., do petka, 
14. 2. 

ob 10. uri 17. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov iz okolice Ljubljane in Zasavja, GŠ Trbovlje (datum, 
kdaj bo tekmovanje v Trbovljah, bo znan naknadno)

Sreda, 12. 2. ob 9. uri Vsi otroci vabljeni v knjižnico Sovice Pike v Enoto Pikapolonica Vrtca Trbovlje, kjer bodo prisluh-
nili zgodbici Hiška, majhna kot miška, se poigrali z lutkami in še kaj, Vrtec Trbovlje

ob 10. uri Občinski otroški parlament Razmere v družbi, sejna dvorana Občine Trbovlje, DPM Trbovlje
Četrtek, 
13. 2.

ob 18. uri Plesno-literarni večer Plesnega oddelka GŠ Trbovlje, Kim Kern v sodelovanju s knjižničarko Katro 
Hribar Frol:  V barvi srca, predavalnica DDT, GŠ Trbovlje in KTS Trbovlje

Petek, 14. 2. ob 17. uri Nastop flavtistov Barbare Černe in kitaristov Emirja Ibrakića, dvorana Glasbene šole Trbovlje, GŠ 
Trbovlje

ob 19.30 Tradicionalni valentinov koncert skupine Bohem z gosti, gledališka dvorana DDT, skupina Bohem 
in DJ Zupi

Sobota, 
15. 2.

ob 9.30 Sobotne glasbene ustvarjalnice za otroke, Gradič, Blaž Rojko, samostojni ustvarjalec na področju 
kulture – skladatelj

ob 18. uri Območna revija pevcev ljudskih pesmi in folklornih skupin Zasavja, Delavski dom Trbovlje, JSKD 
Trbovlje

17.–21. 2. (v 
času zimskih 
počitnic)

med 9. in 
13. uro

Zimske počitniške dejavnosti, sedež DPM, DPM Trbovlje 

Ustvarjalne pustne delavnice v prostorih društva KPD Tončke Čeč Klek, KPD Tončke Čeč Klek
Torek, 18. 2. ob 10. uri Šahovsko srečanje s šahisti DU Trbovlje,  Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje
Četrtek, 
20. 2.

ob 18. uri Nastop Folklorne skupine Kulturnega društva Svoboda center Trbovlje, Dom upokojencev Franca 
Salamona Trbovlje

Sobota, 
22. 2.

ob 10.30 Lutkovna predstava Pujsa imamo za soseda, DDT, KD lutkovna skupina Lučka

ob 19. uri Anica v čudežni deželi, kavarna DDT
Sreda, 26. 2. ob 17. uri Glasbena pravljica s spremljavo malih godalcev GŠ Trbovlje, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, 

GŠ Trbovlje in KTS Trbovlje
ob 18. uri Koncert vokalne skupine Un ‘s Trboul, Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje
ob 19. uri Predavanje, Marjan Videnšek: Zdrav način življenja, čitalnica Oddelka za odrasle KTS, KTS Tr-

bovlje

Petek, 31. 1. ob  20. uri Plesni performans Iztoka Kovača in Janeza Janše: Sokol! (produkcija Zavod EN-KNAP), DDT
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Sobota, 1. 3. ob 10.30 Lutkovna matineja Peripetije čarovnice hudibabe, Burekteater, kinodvorana, DDT
ob 15. uri Pustni sprevod po Kleku, zbor mask na gasilskem poligonu Klek, KPD Tončke Čeč Klek

Nedelja, 
2. 3.

ob 15. uri Sprevod pustnih mask po ulicah našega mesta in pustno rajanje pred Delavskim domom Tr-
bovlje, DPM Trbovlje

Torek, 4. 3. ob 17.30 Pustni nastop v maskah, dvorana Glasbene šole Trbovlje, GŠ Trbovlje
ob 18. uri  Pustovanje z ansamblom Bojana Kudra, Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje
ob 19.30 Abonmajska predstava Iztoka Mlakarja: SLJEHRNIK, burkaška moraliteta, Gledališče Koper in 

SNG Nova Gorica, DDT
Sreda, 5. 3. ob 17. uri Mednarodna pravljična urica v sodelovanju z MCT, čitalnica Oddelka za odrasle KTS, KTS Tr-

bovlje
Sreda, 5. 3. ob 19. uri Domoznanski večer, Društvo kmečkih žena Trbovlje, čitalnica oddelka za odrasle, KTS Trbovlje 
Četrtek, 
6. 3. 

ob 10. uri Počastitev mednarodnega dneva žena z otroki Enote Mojca, Dom upokojencev Franca Salamona 
Trbovlje

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

Praznovanje dneva žena, v prostorih Turističnega društva Trbovlje, TDT 

ob 17. uri Razstava članic društva RELIK ob dnevu žena, razstava bo na ogled do 21. 3. 2014, Stara galerija 
DDT, RELIK

ob 18. uri Slovesnost ob dnevu žena, DDT, SD in Združenje borcev za vrednote NOB Trbovlje
ob 19. uri Razstava VE-ZA, Nova galerija DDT, razstava bo na ogled do 21. 3. 2014
ob 19.30 Nastop Moške vokalne skupine Un ‘s Trboul, kavarna DDT  

Sreda, 12. 3. ob 19. uri Predavanje, Iztok Ostan: Beljakovine, čitalnica Oddelka za odrasle KTS, KTS Trbovlje
Sobota, 
15. 3.

ob 9.30 Sobotne glasbene ustvarjalnice za otroke, Gradič, Blaž Rojko, samostojni ustvarjalec na področju 
kulture – skladatelj

Sreda, 19. 3. ob 18. uri Koncert Mamicam in ženam, dvorana Glasbene šole Trbovlje, GŠ Trbovlje
Četrtek, 
20. 3.

ob 19. uri Revija odraslih pevskih zborov, gledališka dvorana DDT, ZKD Trbovlje

Petek, 21. 3. ob 17. uri Ob svetovnem dnevu lutk, lutkovna predstava Naja in Vili praznujeta, DDT, KD lutkovna skupina 
Lučka

Sobota, 
22. 3.

ob 9. ur Jožetov pohod v Retje, Turistično društvo Trbovlje

Ponedeljek, 
24. 3.

ob 18. uri Odprtje razstave Društva vojnih invalidov Zasavje, v stari galeriji DDT. Razstava bo odprta do 30. 
3. 

Torek, 25. 3. ob 10. uri Počastitev materinskega dne – skupno srečanje skupin starih za samopomoč, Dom upokojencev 
Franca Salamona Trbovlje

Sreda, 26. 3. dopoldan Območno srečanje otroških gledaliških skupin, DDT, JSKD Trbovlje               
ob 17. uri Glasbena pravljica s spremljavo mladih trobilcev in klarinetistov, Knjižnica Toneta Seliškarja Tr-

bovlje, GŠ Trbovlje
Četrtek, 
27. 3.

ob 16. uri Pevski zbor DKD Svoboda Dobrna, Pozdrav pomladi, Dom upokojencev Franca Salamona Tr-
bovlje

Četrtek, 
27. 3.

ob 19. uri Predstavitev knjige, dr. Miro Cerar, Slovenci na popravnem izpitu, čitalnica Oddelka za odrasle, 
KTS Trbovlje 

Petek, 28. 3. ob 17. uri Iz cikla 75-letnice GŠ Trbovlje: Na odru z najmlajšimi GŠ Trbovlje v glasbeni pravljici Trije fantje 
muzikantje, v dvorani Glasbene šole Trbovlje

ob 17. uri Proslava ob 40-letnici delovanja Društva invalidov Trbovlje, DDT, Društvo invalidov Trbovlje (ob 
16. uri zbor članov)

Sreda, 2. 4. ob 19. uri Domoznanski večer, ŠENT, čitalnica Oddelka za odrasle KTS, KTS Trbovlje 
Četrtek, 
3. 4.

ob 19. uri 25-letnica plesnih revij zasavskih glasbenih šol v organizaciji GŠ Trbovlje, DDT, GŠ Trbovlje

Petek, 4. 4., 
in sobota, 
5. 4.

Noč v knjižnici: Noč z Andersenom, Oddelek za otroke KTS, KTS Trbovlje  

Od poned-
eljka, 7. 4., 
do nedelje, 
13. 4.  

Pletenje butaric, Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje



Torek, 8. 4. ob 16. uri Pomladanski nastop učencev GŠ Trbovlje, Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje, GŠ Tr-
bovlje

ob 16. uri Voden ogled naravoslovno-zgodovinske učne poti Prusnik, zbirališče pri bencinskem servisu MOL, 
regionalna cesta Trbovlje–Zagorje ob Savi, PD Kum Trbovlje

ob 19. uri Glasbeni abonma in izven Pugurelčk, Tvrtko Sarič (kitara), Gradič, DDT
Četrtek, 
10. 4.

ob 18. uri Območna plesna revija Plesno popotovanje 2014, DDT, JSKD Trbovlje

Sobota, 
12. 4.

ob 9.30 Sobotne glasbene ustvarjalnice za otroke, Gradič, Blaž Rojko, samostojni ustvarjalec na področju 
kulture – skladatelj

Od poned-
eljka, 14. 4., 
do petka, 
18. 4.

Barvanje jajčk, Društvo upokojencev Franca Salamona Trbovlje

Torek, 15. 4. ob  17. uri Revija otroških pevskih zborov S pesmijo v pomlad, gledališka dvorana DDT, ZKD Trbovlje
Sreda, 16. 4. ob 18. uri Okrogla miza z dr. Maco Jogan, NOB – vir vrednot za sedanjost in prihodnost, ZBV NOB Tr-

bovlje
Četrtek, 
17. 4. 

ob 20. uri Tradicionalni pohod z baklami na Čebine, TDT

Torek, 22. 4. ob 11. uri Praznovanje svetovnega dneva Zemlje – zasaditev drevesa, TDT    
ob 17. uri Odprtje fotografske razstave ob 75-letnici GŠ Trbovlje (avtor: Andrej Uduč), avla DDT, GŠ Tr-

bovlje
ob 18. uri Premiera dokumentarnega filma o Glasbeni šoli Trbovlje, kinodvorana DDT (avtorji in produkci-

ja: Aljaž Bastič, Laura Zelenšek, Saša Kisovec, Katja Mikula), GŠ Trbovlje
Četrtek, 
24. 4. 

ob 18. uri Koncert Moški pevski zbor DU Trbovlje, Dom upokojencev Franca Salamona

Petek, 25. 4. ob 19. uri Slavnostna akademija Glasbene šole Trbovlje: Naš svet glasbe že 75 let, DDT, GŠ Trbovlje
Ponedeljek, 
28. 4. 

ob 19. uri Slovesnost ob dnevu upora proti okupatorju – Večer domoljubnih pesmi, DDT, Občina Tr-
bovlje in ZBV NOB Trbovlje

Sreda, 30. 4. ob 10. uri Počastitev dneva upora proti okupatorju in 1. maja – srečanje skupin za samopomoč, predstavniki 
OOZB Trbovlje – kresovanje, Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje 
Kresovanje na Kipah

Petek, 9. 5. ob 18. uri  69. obletnica osvoboditve Trbovelj in krajevni praznik KS Franca Fakina Trbovlje, mestni park, 
ZBV NOB Trbovlje in KS Franca Fakina

Sobota, 
10. 5.

Pravljični festival, v mestnem parku, MCT

Ponedeljek, 
12. 5. 

13.30 Fotografija in urejanje fotografije v Picasi, Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje

Torek, 13. 5. ob 10. uri Nordijska hoja po Tereziji za zdravje, moč in razvedrilo, od Doma upokojencev Franca Salamona 
Trbovlje v smeri Pod gozdom, Vreskovo, Neža, Kolonija 1. maja in nazaj do doma, Dom upoko-
jencev Franca Salamona Trbovlje

ob 13.30 Kreativne delavnice – glina, Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje 
Sreda, 14. 5. ob 10. uri Pred davnimi časi – pripovedovanje pravljic, druženje z otroki Vrtca Trbovlje, Dom upokojencev 

Franca Salamona Trbovlje 
ob 13.30 Joga smeha, Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje 

Četrtek, 
15. 5.

ob 10. uri Predavanje o sladkorni bolezni in meritve sladkorja v krvi, Dom upokojencev Franca Salamona 
Trbovlje                                    

Petek, 16. 5. ob 19. uri Letni koncert šolskega pevskega zbora GESŠ ob 5. obletnici, DDT, GESŠ
Petek, 23. 5. ob 18. uri Iz cikla 75. letnice GŠ Trbovlje: Na odru z učenci GŠ Trbovlje in njihovimi družinskimi člani, 

dvorana Glasbene šole Trbovlje, GŠ Trbovlje
Sobota, 
24. 5.

ob 18. uri Revija malih pevskih skupin, dvorana Gasilskega doma Čeče, JSKD o. i. Trbovlje in Prosvetno 
društvo Čeče

Nedelja, 
25. 5.

ob 8. uri 8. tradicionalni Prvojunijski pohod, TDT

ob 11. uri Pomladansko srečanje planincev na Kumu, Planinski dom na Kumu, PD Kum Trbovlje
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DEDIŠČINA NEKEGA MESTA
Pred nekaj dnevi je do mene 
prišla novica, da so neznanci 
iz rudniške kopalnice, Vašha-
ve, kot ji pravimo domačini, 
pokradli precejšen del prvo-
tnega inventarja. Menda pred 
krajo niso ostali varni niti ra-
diatorji na stenah. Žalostno. 
Glede na to, da prihajam iz 
stroke, ki še posebno ceni oh-
ranjene pomnike preteklosti, 
me vsaka takšna novica uža-
losti. A dejansko je s to krajo 
na slabšem vsa naša skupnosti. 
Vašhava in iz nje odtujeni pre-
meti predstavljajo spomin na 
dejavnost, ki je ustvarila Trbo-
vlje, kakršne poznamo danes. 
Seveda drži, da je bila dolina 
naseljena že pred odkritjem 
premoga, a brez premogov-
ništva tu nikoli ne bi zraslo 
mesto, kjer je nekoč že pre-
bivalo več kot 20.000 ljudi. 
Danes je jasno, da je rudarstvo 
v naši dolini stvar preteklosti, 
zato pa naj živi saj v kolektiv-
nem spominu tega kraja. Če 
že ne zaradi dejavnosti same, 
ki je imela tudi svoje temne 
plati (predvsem, ko pomisli-
mo na okolje), pa zaradi vseh 
ljudi, ki so bili povezani z njo. 
Trdo in nevarno delo rudarjev 
je prehranjevalo številčne tr-
boveljske družine, od mezd za 
nevarno delo v jamah ali dnev-
nih kopih so nekateri očetje 
in matere uspeli privarčevati 
dovolj sredstev, da so poslali 
svoje otroke v srednjo šolo ali 
študirat. Vse to z upanjem, da 
jim bodo z boljšo izobrazbo 
zagotovili boljšo prihodnost 
od sedanjosti, v kateri so sami 
odrasli in živeli. Ne pozabimo 
tudi na prispevek vseh zapo-
slenih v Trbovljah pri izgra-
dnji infrastrukture in objektov 
za javno dobro. Premogovnik 
in z njim povezana podjetja, 
največji zaposlovalci v dolini, 
so k pridobitvam dali temu 

ustrezen delež. Udarniško delo 
zaposlenih je pomagalo gradi-
ti ceste, vodovod, stanovanja, 
šole in druge javne zgradbe. 
Brez njihovega prispevka se ži-
vljenjski standard v mestu go-
tovo ne bi tako hitro izboljšal. 
Dodajmo ob tem še občutek 
pripadnosti svojemu poklicu, 
sodelavcem in solidarnost med 
»knapi«, ki so jo ti pokazali ob 
krizah, nesrečah in stavkah za 
izboljšanje svojega položaja. 
To so vrednote, na katere ve-
lja danes še posebej opozoriti. 
Rekli boste, da so vse to že po-
pisali v knjigah in o tem pisali 
v več člankih. To seveda drži in 
tudi prav je, da je ta del zgodo-
vine mesta ustrezno popisan. 
A brez materialnih ostankov 
preteklosti si bodo naslednje 
generacije le stežka predstav-
ljale, kakšno je bilo življenje 
ljudi, ki so tako pomembno 
vplivali na razvoj mesta, ki so 
mu skupaj z njegovimi prebi-
valci tudi marsikaj dali. Pred 
leti sem imel med projektnim 
delom v nemškem Zwickauu 
priložnost videti, kako so tam 
poskrbeli za svojo rudarsko 
dediščino. Rudniško polje je 
bilo, kot se za Nemce spodo-
bi, obnovljeno do potankosti, 
da človek skoraj ne bi misli, 
da so bili tam nekoč rudniški 
jaški. Da pa spomin na pre-
teklo dejavnost ne bi zamrl, 
skrbita dve muzejski zbirki, 
ki predstavljata rudarsko de-
javnost, opremo in rudarja 
kot osebo, njegovo družino 
ter družabno življenje. Nekaj 
podobnega, primerno našim 
zmožnostim, si želim tudi za 
Trbovlje. Veseli me, da po-
dobno razmišljajo še nekateri 
Trboveljčani, zato je še toliko 
bolj pomembno, da se odtuji-
tev predmetov, do kakršne je 
prišlo v Vašhavi, ne bi ponovi-
la, ker je to dediščina vseh nas 

in naših zanamcev. Naj imajo 
tudi prihodnji rodovi prilož-
nost spoznati dejavnost, ki je 
nekoč tako pomembno so-
oblikovala to mesto. To nena-
zadnje dolgujemo vsem tistim, 
ki so skoraj 200 let garali pod 
trboveljskim površjem.

Bogdan Šteh

Časopis Sr(e)čno Trbovlje izhaja 
štirikrat letno.
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