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Podpis pogodb o 
štipendiranju
  Občina Trbovlje že od leta 2002 dodeljuje občinske štipendije 
študentom na dodiplomskih študijskih programih. Štipendije se 
dodeljujejo za obdobje enega leta, letno pa občina zanje nameni 
približno 23.000,00 evrov. Ker je naša občina že od leta 2005 tudi 
Občina po meri invalidov, vsako leto razpišemo vsaj eno 
štipendijo za osebe s posebnimi potrebami, sicer pa skupaj 
štipendiramo 13 štipendistk in štipendistov. Bodoče štipendistke 
in štipendisti obiskujejo fakultete na treh slovenskih univerzah, in 
sicer programe, kot so: rehabilitacijska pedagogika, zdravstvena 
nega, razredni pouk, kemija, krajinska arhitektura, zootehnika, 
uprava, varstvoslovje, management ipd. Ena izmed dvanajstih 
razpisanih štipendij je bila dodeljena osebi s posebnimi 
potrebami. 
  Ob podpisu pogodb vam čestitamo in želimo uspešen študij.

Zadnji mesec v letu 2015 je v prostorih občine 
potekal slavnostni podpis pogodb o štipendiranju 
in sprejem štipendistk ter štipendistov pri županji 
Jasni Gabrič.

Občina Trbovlje uspešna na 
razpisu za kohezijska evropska 
sredstva
  Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v oktobru objavilo 
razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje 
»Celostne prometne strategije« v občinah, na katerega se je 
prijavila tudi Občina Trbovlje. Z veseljem sporočamo, da smo  
prejeli sklep, s katerim nas ministrstvo obvešča, da smo bili na 
razpisu uspešni in da smo prejeli 60.000 evrov za sofinanciranje 
operacije »Celostne prometne strategije«. Izdelana strategija je 
izrednega pomena zato, ker bo podlaga za projekte, povezane s 
prometno ureditvijo, za katere naj bi bila v prihodnje razpisana 
sredstva.

  Omenjena strategija je strateški dokument, s katerim občina 
oriše učinkovito zaporedje ukrepov na področju prometa, ki ji 
med uresničevanjem pomagajo doseči celostne spremembe na 
področju potovalnih navad, urejanja prometa in javnih površin 
ter posledično višje kakovosti bivanja.
  Vrednost Strategije trajnostne mobilnosti v Občini Trbovlje 
je ocenjena na 90.000 evrov glede na velikost naše občine in 
število prebivalcev. S kandidiranjem za dodelitev kohezijskih 
evropskih sredstev je občina prejela sredstva v višini 85 % 
upravičenih stroškov, kar smatramo za izredno uspešno. 

Čistilna akcija »Očistimo in 
uredimo Trbovlje« bo letos 
potekala 19. marca 
  V Občini Trbovlje tudi letos načrtujemo izvedbo 
spomladanske čistilne akcije »Očistimo in uredimo Trbovlje«.  K 
sodelovanju želimo pridobiti čim več naših občanov. Akcija bo 
19. marca, v primeru slabega vremena pa 2. aprila.
  V ta namen bomo prvi teden v februarju organizirali sestanek 
predstavnikov šol, vrtcev, društev, zavodov in krajevnih 
skupnosti, da se pogovorimo o tem, kako bi akcija potekala.
  Sestanek bo v sredo, 3. 2. 2016, ob 14. uri v veliki sejni dvorani 
Občine Trbovlje (v pritličju). Vabimo vas, da se sestanka 
udeležite. 
  Za vse informacije v zvezi z akcijo lahko stopite v stik z  
Andrejo Bienelli Kalpič, ki bo koordinirala akcijo s strani Občine 
Trbovlje, pokličete na št. 56 34 810 ali pišete na e-naslov 
andreja.bienelli-kalpic@trbovlje.si.

S kandidiranjem za dodelitev kohezijskih evropskih 
sredstev je občina prejela sredstva v višini 85 % 
upravičenih stroškov.

Utrinek lanskoletne akcije.



3

Proračun 2016
  Na decembrski seji občinskega sveta je bil, po drugi 
obravnavi, sprejet Odlok o proračunu Občine Trbovlje za leto 
2016. Drugi predlog proračuna je bil oblikovan na enak način, kot 
smo pristopili že k pripravi 1. predloga, poleg tega pa smo med 
drugim upoštevali tudi, da je znesek primeren porabi na 
prebivalca v RS v višini 522 evrov, ki ga je določila Vlada RS, da je 
bil dosežen Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in 
drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, upoštevali smo 
pripombe, prejete v javni obravnavi 1. predloga proračuna ter 
vključili projekte, ki jih je Občina Trbovlje prijavila na javni poziv 
RCR, d. o. o., za prijavo regijskih projektov, z namenom 
sofinanciranja iz evropskih skladov in proračuna RS. Tako v 
predlogu proračuna med drugim načrtujemo izgradnjo 
nadomestnega vročevodnega omrežja, prenovo ceste Opekarna 
z ureditvijo parkirišča, rekonstrukcijo Keršičeve ceste, ureditev 
vodovodov Čeče, Dobovec in vodovoda ob železnici, ureditev 
vrtičkarske cone, ureditev Ledenice v Zasavski center urbane 
kulture ter celostno ureditev območja Ojstro. Začeli bomo z 
nameščanjem tabel, ki bodo obiskovalce našega mesta usmerjale 
do želenega cilja, in ureditvijo pristajalnega mesta za nujne 
prevoze helikopterjev. V proračun sta vključena tudi projekt 
obnove in ureditve opuščenega objekta nekdanje tovarne 
Mehanika v centru mesta, ki bi zagotovil ustrezne prostorske 
pogoje ter možnost razvoja podpornega okolja za spodbujanje 
socialnega podjetništva, kreativnih industrij, inkubiranih podjetij 
itn., in energetska prenova OŠ Ivana Cankarja.

Sprejem nagrajencev ob 
koncu leta
  V decembru je v sejni dvorani naše občine potekal vsakoletni 
sprejem občinskih nagrajencev. Županja Jasna Gabrič je s 
podžupanom Tadejem Špitalarjem gostila častne občane, 
prvojunijske nagrajenke in nagrajence Tončke Čeč.

Obisk Vrtca Trbovlje
  Direktorica občinske uprave Občine Trbovlje Urša Poznič 
Goršek je s sodelavkami ob koncu leta obiskala vse enote vrtca v 
Trbovljah in ob tem otrokom izročila darila, ki jih je občina 
namenila vrtcu.

Obdaritev otrok iz socialno 
ogroženih družin
  Obdaritev ob podpori Občine Trbovlje, Društva prijateljev 
mladine Trbovlje in Mladinskega centra Trbovlje je Območno 
združenje Rdečega križa Trbovlje pripravilo v decembru v MCT. 
Dedek Mraz je obdaril prek 100 otrok od 4 do 10  let starosti. Prav 
tako so včeraj obdarili učence oddelkov s prilagojenim 
programom OŠ Tončke Čeč, za najmlajše otroke do štirih let pa 
so na sedežu Rdečega križa pripravili darila – igrače in sladkarije.

Svetnice in svetniki 
Občinskega sveta Občine 
Trbovlje proti nižanju 
povprečnine
  Svetniki in svetnice so sprejeli sklep v zvezi z Zakonom o 
izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017 in z njim odločno 
nasprotujejo spremembam zakona, s katerimi se znižuje višina 
finančnih sredstev za občine. Svetnice in svetniki so ugotovili, da 
Vlada RS in Državni zbor RS s tako dodeljeno višino finančnih 
sredstev ogrožata smisel in obstoj lokalne samouprave ter še 
dodatno siromašita prebivalke in prebivalce občin, ki so zaradi 
socialne ter ekonomske krize že tako zelo prizadeti. Prav tako pa 
državna raven deluje v nasprotju s pravili pravne države, saj že 
nekaj let določa višino povprečnine v nasprotju z Zakonom o 
financiranju občin. 
  S sklepom zahtevajo višino povprečnine 536,00 evra na 
prebivalca za leti 2016 in 2017. Sredstva investicijskega transfera 
se lahko skladno z ZFO-1 uporabijo tudi za plačilo tistih stroškov 
projektov strukturne in kohezijske politike Evropske unije, ki so 
nujno potrebni za izvedbo projekta, vendar jih organ upravljanja 
ne pripozna kot upravičene stroške. 

V zobnih ordinacijah M-Mediko Trbovlje in Vitana Izlake

smejte se samozavestno

040 545 378
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Županja in podžupan sta 
sprejela predstavnike verskih 
skupnosti
  Sprejema so se udeležili predstavniki župnije sv. Martin 
Trbovlje in župnije Trbovlje, Župnijskega urada Dobovec, 
predstavnik Baptistične cerkve in Islamske skupnosti, medtem ko 
so bili povabljeni tudi predstavniki Skupnosti za zavest Krišne, 
predstavniki Jehovovih prič ter Pravoslavne cerkve. 
  Županja jim je v svojem pozdravnem nagovoru zaželela 
dobrodošlico, njim in njihovim vernikom zaželela vse dobro v 
letu 2016 ter se zahvalil za celoletno duhovno oskrbo občanov. 
Tradicionalno ponovoletno srečanje, ki je eno redkih v Sloveniji 
in poteka že od sedemdesetih let, je v prvi vrsti namenjeno 
izmenjavi pogledov na položaj verskih skupnosti v občini, 
obenem pa se spodbuja medsebojni stik različnih veroizpovedi. 
Županja je opisala nekaj najpomembnejših projektov, ki potekajo 
v občini, in se gostom zahvalila, da z redno duhovno oskrbo 
občanov pomagajo omiliti stiske, ki se v naši skupnosti pojavljajo. 
  Predstavniki verskih skupnosti so se zahvalili za sprejem in 
podali svoje poglede na delo, ki ga opravljajo večinoma brez težav. 
Vsi so soglašali, da je potreben medsebojni stik različnih verstev, 
saj je sožitje med različnimi tisto, česar si vsi želimo. Hvaležni so 
za vzdrževanje stikov med njimi in občino. 

Predstavnike verskih skupnosti, ki delujejo na 
območju Trbovelj, sta na tradicionalnem 
ponovoletnem sprejemu gostila županja Jasna 
Gabrič in podžupan Tadej Špitalar. 

Voda iz vodovoda tudi za 
prebivalce ob železnici
  Kot smo že pisali, je Občina Trbovlje  prisluhnila večletnim 
opozorilom prebivalcev v okolici železniške postaje in pristopila 
k izgradnji vodovoda. Ta  je obsegala obnovo obstoječega 
vodovodnega cevovoda ter dograditev vodovoda v skupni izmeri 
2.814 metrov in v obsegu, ki bo vključil v sistem vse lokalne 
porabnike na tem območju. Vsa dela po pogodbi so bila že 
dokončana, potrebno je bilo vgraditi še vodomere in izvesti 
dezinfekcijo vodovoda. Prav tako je bilo potrebno spremljati 
rezultate vzorcev vode, ki so bili neoporečni, tako da zdaj 
pripravljamo še vso dokumentacijo, ki jo je potrebno predložiti k 
vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja. Po pridobitvi uporabnega 
dovoljenja bomo vodovod prenesli v najem in upravljanje 
Komunali Trbovlje. 

Odpust dolgov v Občini 
Trbovlje
  Na osnovi sprejetega Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa 
odpusta dolgov (Uradni list RS, št. 57/15) in povabila Vlade RS je 
Občina Trbovlje pristopila k podpisu Sporazuma o izvedbi 
odpusta dolgov. S tem je skladno s 6. členom zakona omogočila, 
da za dolg, ki izvira iz neplačila vrtca oziroma šolske prehrane v 
osnovnih šolah, dolžnik in javni vrtec oziroma osnovna šola 
skleneta dogovor o odpustu, občina, ki je ustanoviteljica javnega 
zavoda, pa določi, do katere višine lahko javni zavod odpusti 
dolgove.
  Dolžnik, ki je lahko do 31. 10. 2015 zaprosil za odpust dolga, 
je fizična oseba, ki ima dolg do upnika in je kadar koli v obdobju 
med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015 prejemnica oziroma prejemnik 
pomoči iz 2. člena zakona. Dolg po tem zakonu pa je veljavna 
denarna obveznost dolžnika do upnika, ki je na dan 31. 12. 2014 
zapadla več kot 12 mesecev, glede katere v trenutku sklenitve 
dogovora med upnikom in dolžnikom obstoji izvršilni naslov ali 
verodostojna listina ter zajema glavnico, obresti in stroške. 
Dolžnik po tem zakonu ne more biti fizična oseba, nad 
premoženjem katere se vodi postopek osebnega stečaja.
  Po pregledu prispelih vlog za odpust dolgov se je Občina 
Trbovlje odločila, da dopusti javnim zavodom, torej Vrtcu 
Trbovlje, OŠ Trbovlje, OŠ Ivana Cankarja in OŠ Tončke Čeč, da 
odpustijo dolgove v celoti, ob tem, da bodo odpuste javni zavodi 
pokrili iz lastnih sredstev.
  V Odlok o proračunu Občine Trbovlje za leto 2016 smo 
vključili člen, ki določa možnost odpusta dolgov, in sicer:
ź javni zavod Osnovna šola Trbovlje odpusti dolgove v skupni 

vrednosti 2.658,72 evrov oziroma do celotne vrednosti dolga 
posameznega dolžnika;

ź javni zavod Osnovna šola Ivana Cankarja odpusti dolgove v 
skupni vrednosti 2.859,89 evrov oziroma do celotne 
vrednosti dolga posameznega dolžnika;

ź javni zavod Osnovna šola Tončke Čeč odpusti dolgove v 
skupni vrednosti 4.187,97 evrov oziroma do celotne 
vrednosti dolga posameznega dolžnika;

ź javni zavod Vrtec Trbovlje odpusti dolgove v skupni 
vrednosti 2.503,75 evrov oziroma do celotne vrednosti dolga 
posameznega dolžnika.

Sprejem novorojenčkov
  V letu 2015 smo organizirali tri sprejeme staršev 
novorojenčkov s stalnim prebivališčem v Trbovljah. Zadnjega, ki 
je bil 10. 12. 2015, smo organizirali v sejni dvorani, vabljenih pa je 
bilo 70 staršev, katerih otroci so privekali na svet v času od junija 
do novembra 2015.
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Okrogla miza Občina po meri 
invalidov
  Skupni projekt Občine Trbovlje in Društva invalidov 
Trbovlje je že deset let stalnica v življenju naše občine. Delo na 
tem področju seveda ni nikoli končano, vedno je mogoče kaj 
dodati ali izboljšati, zato vsako leto pripravimo okroglo mizo, na 
kateri se predebatirajo razne nove ideje in predlogi. Udeleženci so 
pregledali in ocenili dosežke preteklega obdobja. V letu 2015 smo 
npr. v mestnem parku namestili gugalnico za invalidne otroke, 
dokončali smo klančino pred OŠ Trbovlje, prejeli projektno 
dokumentacijo za izdelavo klančine pri Delavskem domu in 
podelili eno štipendijo študentki s posebnimi potrebami. 
Zabeležili smo nove predloge in mnenja, ki bodo dobrodošla 
usmeritev za naše delo v prihodnje. Največ besed je bilo 
namenjenih ploščadi za invalide v podhodu, ki jo bo Občina 
Trbovlje zaradi neuporabnosti donirala Zvezi Sonček. Namestili 
jo bodo ob objekt Rekreacijskega centra Sonček Vrtiče, ki je 
namenjen izvajanju počitniških in rehabilitacijskih programov za 
otroke in odrasle osebe z invalidnostmi ter za izvajanje 
izobraževanj, posvetov in drugih programov za potrebe zveze in 
društev. Letošnja okrogla miza je, glede na vse storjeno, 

Okrogla miza Občina po meri invalidov je 
potekala 9. decembra v sejni dvorani Občine 
Trbovlje.

razočarala s slabo udeležbo s strani zavodov in društev. Upamo in 
želimo si, da se bomo naslednje leto srečali v večjem številu, saj je 
skrb za urejenost tudi na tem področju naša skupna odgovornost. 

Terezn'čan
  "Terezn'čan" bo na podaljšani liniji vozil tudi v novem letu. 
Odziv občanov na avtobusno linijo "terezn'čan" je bil pozitiven, v 
poskusnem času pa smo prejeli nekaj predlogov, ki smo jih 
poskušali kar v največji meri upoštevati. »Terezn'čan« bo tako od 
4. januarja 2016 vozil na relaciji Bolnica–DDT–Trg revolucije–za 

Kupolo–Polaj–Keršičeva–Neža–Dom upokojencev Franca 
Salamona–OŠ Trbovlje–Občina Trbovlje–bolnica. Ukinili smo 
postajo pri muzeju in postavili novi pred DDT in na Neži. Vožnje 
bodo tudi v prihodnje potekale ob ponedeljkih, sredah in ob 
sobotah. Cena je 50 centov, nakup vozovnice je mogoč na 
avtobusu, ki vozi med 8.50 in 12.45 ter med 15.20 in 19.45.
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Nova gugalnica v parku
  Ideja za projekt Nasmeh z gugalnice, katerega namen je 
obogatitev javnih in drugih igralnih površin z gugalnicami za 
gibalno ovirane otroke, je nastala v sodelovanju Urada 
predsednika Republike Slovenije in dveh vzgojiteljic. Vzgojiteljici 
sta uradu predsednika predstavili zgodbo Hanina božična želja, ki 
je nastala po resničnem dogodku, ko si je deklica v posebnem 
oddelku vrtca za božič zaželela, da bi lahko hodila. Željo je 
napisala v pismo Božičku. Zgodba je bila podlaga za akcijo 
zbiranja sredstev za postavitev gugalnice za gibalno ovirane 
otroke, katere namen je spodbuditi k vzpostavljanju novih 
vrednot in prispevati k strpnosti ter sprejemanju drugačnosti. 
Tudi v naši občini smo sledili projektu, zato smo v mestnem 
parku postavili gugalnico za gibalno ovirane otroke. S tem jim 
želimo omogočiti aktivno preživljanje prostega časa v mestnem 
parku, možnost igre, vključevanje v družbo in spoznavanje novih 
prijateljev. Postavitev gugalnice sledi aktivnostim, zapisanim v 
akcijskem načrtu za leto 2015 projekta Občina po meri invalidov. 
Vrednost investicije znaša 3.419,74 evra. V znesek so všteti vsi 
stroški nabave in montaže gugalnice ter blažilne podlage. 
Sredstva je Občina Trbovlje v celoti zagotovila iz proračuna za 
leto 2015.

Nasmeh z gugalnice tudi za trboveljske otroke.

Sprevod Dedka Mraza
  Dedek Mraz s pravljičnim spremstvom je prišel tudi v 
Trbovlje. Začetek sprevoda je bil v mestnem parku. Sprehodili 
smo se po ulicah Trbovelj do trga med Delavskim domom in 
MCT, kjer je za zabavo poskrbela Romana Krajnčan. 

FOTO: Matjaž Kirn

Javni razpisi s področja 
družbenih dejavnosti
  V decembru smo objavili javne razpise in javne pozive s 
področja družbenih dejavnosti za leto 2016, in sicer javni razpis 
za sofinanciranje programov, ki so predmet splošne porabe 
proračuna Občine Trbovlje (30.600 evrov), javni razpis za 
sofinanciranje športnih programov v Občini Trbovlje (140.000 
evrov), javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in 
humanitarnih organizacij (17.784 evrov), javni poziv za 
sofinanciranje programa Droga 2016 (3.870 evrov) ter javni 
razpis za izbiro kulturnih programov in projektov s področja 
ljubiteljske kulturne dejavnosti (30.600) ter javni poziv za zbiranje 
predlogov za sofinanciranje programov in projektov s področja 
ljubiteljske kulturne dejavnosti. V januarju so se društva na 
razpise in poziva prijavljala, februarja bodo strokovni sodelavci 
pripravljali pogodbe, prva nakazila pa lahko posamezna društva 
pričakujejo v marcu.  
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Izboljšave na vodovodu 
Čeče
  V letu 2015 je Občina Trbovlje skupaj s Komunalo Trbovlje, 
d. o. o., pristopila k urejanju vodovodnega sistema Čeče, ki ga 
upravlja KS Čeče oz. vaški vodovodni odbor. Vsi udeleženi imajo 
skupni cilj, da bi vodovod prešel v upravljanje usposobljenega 
upravljavca, vendar pa je pred tem potrebno urediti vse pravne in 
tehnične zadeve. Tako se je že v lanskem letu začelo urejanje 
pravnih zadev, kot so odkupi zemljišč in ureditev služnosti za 
potrebe vzdrževanja, ki so osnova za nemoteno delovanje in 
vzdrževanje vodovodnega sistema. Prav tako je bil sprejet 
dogovor, da enota Vodovod Komunale Trbovlje nudi vso 
tehnično in drugo podporo vaškemu vodovodnemu odboru pri 
upravljanju vodovodnega sistema. Občina Trbovlje je z 
namenom ureditve vodovoda Čeče za leti 2015 in 2016 zagotovila 
dodatna finančna sredstva, ki bodo oz. so delno že bila porabljena 
za ureditev, obnovitev in ograditev zajetij, izgradnjo novega 
raztežilnika, ureditev prenosa podatkov v center za vodenje 
vodovodnega sistema Trbovlje, delno obnovitev cevovoda, 
zamenjavo zapornih elementov na cevovodih ipd. 
  Poleg izgradnje novega raztežilnika na cevovodu, ki vodi od 
zajetij do vodohrana Katarina, se je zamenjal tudi obstoječ 
dotrajan cevovod na omenjeni trasi, kar je bil pogoj za vgradnjo 
plovnih ventilov v vodohranu Katarina in za začetek 
avtomatskega kloriranja vode. Ta je bil vzpostavljen v decembru 
in omogoča ustrezno dezinfekcijo vode pred njeno distribucijo. 
Odpravili smo tudi več puščanj v sistemu, zaradi katerih je prišlo v 
septembru in oktobru do pomanjkanja vode. S strani trboveljskih 
gasilcev je bila potrebna dostava dodatnih količin pitne vode iz 
sistema Trbovlje (skupaj 256 cistern) v vodohran Katarina. V letu 
2016 nas čaka veliko dela predvsem z urejanjem vodnih zajetij in 

zamenjavo določenih starejših delov cevovoda v sistemu. Za 
zanesljivo in zadostno vodooskrbo v Čečah pa je potrebno 
zagotoviti dodatno količino vode na strani dotoka vode iz zajetij v 
vodohran Katarina. Zaradi vzpostavitve sistema za dezinfekcijo 
vode in rednega nadzora nad kakovostjo vode pričakujemo, da bo 
odslej voda zdravstveno ustrezna. V prihodnost zremo z 
optimizmom in se veselimo novih izzivov, ki nas pri tem čakajo. 
Hkrati bi se radi zahvalili Občini Trbovlje in krajevnemu 
vodovodnemu odboru za odlično sodelovanje, brez katerega bi 
postopke težje premikali naprej.

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

Novozgrajeni raztežilnik na vodovodu Čeče.
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Intervju: Barbka Špruk, nekdanja 
psihiatrična bolnica

Hudo psihično nasilje v 
srednji šoli je pobralo 
svoj davek 
Vir: Ona, 22. 9. 2015
Avtorica: Sabina Brečko

Barbka Špruk, danes uspešna ženska, ki je bila kar 20-krat 
hospitalizirana v psihiatričnih bolnišnicah. Pogum, 
neomajen optimizem in izostren čut za sočloveka. Tako bi 
lahko podpisali 33-letno Barbko Špruk, danes samostojno 
in uspešno žensko, ki je bila v mladosti kar 20-krat 
hospitalizirana v psihiatričnih bolnišnicah. Po večkratnih 
poskusih samomora med zdravljenjem s psihiatričnimi 
zdravili in osmih letih sizifovskega vztrajanja v neuspešnem 
zdravljenju je sama stopila na pot 
življenja, se pogumno spopadla z 
depresijo in opustila psihiatrična 
zdravila, ki so, kot pravi, pohabljala 
njen um in telo. Kot ptič feniks se je 
dvignila iz lastnega pepela strahu, 
neuspešnih hospitalizacij  in 
psihoaktivnih tablet ter pogumno 
podala roko življenju, ki ga zdaj 
najbolj  osmišljata pomoč in 
svetovanje ljudem v stiski. 

»Krivica, ki jo doživi otrok, se 
zaseka v mlado srce ter ostane tam 
za zmerom neizbrisljiva,« je nekoč 
zapisal veliki literat Ivan Cankar. 
Kaj je vašega duha tako ranilo, da 
ste se v komaj dobrih dvajsetih 
letih zatekli po strokovno pomoč v 
psihiatrično bolnišnico? 
  »Moje otroštvo je bilo zelo lepo. 
Rada sem hodila v osnovno šolo v 
Komendi, kjer sem uživala v krogu 
sošolcev in sošolk. Bila sem sprejeta in 
nasmejana. Kalvarija pa se je začela z 
vstopom v srednjo aranžersko šolo v 
Ljubljani, kjer sem doživela osebni 
polom. Bila sem tarča posmeha 
sošolcev in sošolk, ker sem bila preprosta, motil jih je moj 
gorenjski dialekt, križ za vratom … Domačim in prijateljem si o 
svoji stiski nisem upala govoriti, bilo me je sram, ker so me 
poznali kot veselo in trdno. V najstniških letih sem, kot številni 
mladostniki, prišla v konflikt še s starši. Počasi je šlo vse navzdol. 
Križ hudega psihičnega nasilja v srednji šoli je terjal svoje. 
Zlomila sem se. Skrivala sem to bolečino, ker me je bilo tako sram, 
da se ne da povedati. Ko sem končala srednjo šolo, sem se 
povsem zaprla v domačo hišo, nisem si upala niti stopiti ven, saj 
sem se bala srečati sošolke in sošolce, ki so me zbadali.« 

Kalvarija neuspešnega zdravljenja se je vlekla kar osem let, 
dokler ji niste naredili konca sami. Česa vse ste bili deležni? 
  »Pri prvi hospitalizaciji so me prisilili v jemanje psihiatričnih 
zdravil; vedno bolj so me omamljala in me potisnila v peklenski 
krog, iz katerega je izredno težko izstopiti. Psihiatrična zdravila te, 

kot vsaka druga droga, priklenejo nase in pohabljajo. Zato se 
vedno znova vračaš. Pri skoraj vsaki hospitalizaciji je bil drug 
psihiater, ki je postavil novo diagnozo in predpisal več tablet. 
Diagnozo so postavili v nekaj minutah, brez temeljitega pregleda 
in pogovora. Ko sem dvignila kartoteko v psihiatrični bolnišnici 
Polje, sem se prav nasmejala. En psihiater je celo napisal, da 
"imam intuicijo", ker mi ni verjel, da mi je pisal nekdanji 
predsednik Milan Kučan, ki sem mu ob svoji samostojni slikarski 
razstavi poslala povabilo, saj se za dušo ukvarjam tudi s 
slikarstvom. In kot sem vam pokazala, mi je resnično pisal. To 
potrjuje, da ne znajo poslušati, še manj pa videti v dušo človeka, v 
katero dejansko ne more videti nihče.« 

In prav pogovor in razreševanje vzrokov za stiske je tisto, kar 
ste v vseh teh letih zdravljenja najbolj pogrešali. 
  »Res je, tega ni bilo. S pogovori so mi še najbolj pomagali 
sopacienti, največ pa domači, predvsem mami in njena velika 
ljubezen. Ugotovila sem, da psihiatri nimajo dovolj znanja, da 
znajo le pisati recepte in kaznovati, že samo, če si na primer 
prehitro govoril ali hodil. Bog ne daj, da si bil dobre volje, so te že 
napadli s kapljicami haldol, po katerih ne čutiš rok in nog. 
Nehumano. Nečloveško zdravljenje, ki vodi človeka v prepad. 
Bili smo kot piščanci na tekočem traku. Žal. Kdor je zvozil trak, je 

preživel. Kdor ga ni, je pač umrl. 
Žalostno, a resnično.« 

Zdaj že sedem let živite polno 
življenje brez psihiatričnih zdravil 
in opozarjate na nepravilnosti, ki se 
dogajajo za zidovi psihiatričnih 
bolnišnic. Neverjetno se zdi, da se v 
21. stoletju pri nas še vedno 
uporablja ponižujoča praksa, kot je 
prisilni privez. Kako to vpliva na 
osebo, ki je že sicer v hudi stiski? 
  »Grozno. Takrat se mi je povsem zrušil 
svet. S "soborci" smo se družili, 
prepuščeni smo bili drug drugemu, 
dejansko smo se "zdravili" med seboj, 
dokler ni prišla usodna ura, ko je sestra 
zavpila: "Gremo v vrsto!" Bila sem 
šokirana, nisem vedela, čemu zdravila, 
saj sem prišla prostovoljno, zato sem jih 
avtomatsko in vljudno odklonila. Ker 
sem jih zavrnila, so se fizično spravili 
name medicinski tehniki in sestre ter 
me dobesedno kot prašiča vlekli v 
drugo sobo ter me za roke in noge 
privezali z jermeni na posteljo. Jokala 
sem in kričala, a nič ni pomagalo. 
Privezana sem bila vsaj tri dni, samo 

zato, ker nisem hotela vzeti tabletk. Hvala Bogu so me sopacienti 
skrivaj obiskovali in me prosili, naj se ne upiram, sicer bo še huje.« 

Prestal i  ste kar 20 hospital izaci j .  Pod vplivom 
medikamentoznega zdravljenja ste začeli celo halucinirati 
in izgubljati razum. Katere stranske učinke so še imela ta 
zdravila? 
  »Pred vstopom na psihiatrijo sem imela dober spomin. Po 
jemanju psihiatričnih zdravil, od uspaval, pomirjeval do 
antidepresivov in antipsihotikov, pa sem začela veliko pozabljati. 
Pridobila sem tudi do 15 kilogramov in postala zabuhla. Še hujše 
je bilo zastajanje blata. Pomagalo ni nobeno odvajalo, tako da so 
me klistirali s cevjo. Moje gibanje je bilo zelo počasno, čustev pa 
sploh nisem imela več. Živi mrlič. Zdravila so povzročala hude 
napade tesnobe in panike, slina mi je tekla iz ust. Ker sem se zaradi 
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zdravil včasih preveč tresla in mi je oči potegnilo navzgor, so mi 
dali še akineton – zdravilo proti stranskim učinkom. Skratka, 
zdravilo na zdravilo. Nekega večera so mi sestre dale prevelik 
odmerek. Slišala sem vpitje: "Barbka se ne zbudi, kličite 
predstojnico!" Spomnim se njenih besed: "Pustite jo do jutra, 
bomo videli, kaj bo." Ker sem bila tako zadeta, sem najprej celo 
mislila, da me je rešila, v zahvalo sem ji narisala sliko Marije z 
Jezusom. Šele pozneje sem dojela, kaj so mi storili. Drugi pacienti 
pa so mi povedali, da so me komaj rešili.« 

Pod vplivom zdravil ste večkrat delali samomor. Zadnji 
poskus, ki ga je vaše srce po čudežu preživelo, je bil med 
jemanjem cymbalte, ki danes v Sloveniji velja za 
najpogosteje predpisani antidepresiv. 
  »Pod tem antidepresivom sem več kot stokrat dnevno dobila 
misli na samomor. Nenehno so se mi vsiljevale misli, da se moram 
ubiti. In res, nekega dne sem se "najedla" uspaval in cymbalte. 
Komaj so me rešili. Takrat mi je prvič postalo povsem jasno, da je 
to blaznost, v katero me pehajo psihiatrična zdravila, in da je moja 
edina možnost preživetja, če stvari vzamem v svoje roke, 
odvržem vse tablete ter ne iščem več pomoči na psihiatriji.« 

Kaj je vam najbolj pomagalo pri odvajanju od zdravil? 
  »Delo, delo in še enkrat delo. Veliko aktivnosti, čiščenje, 
pospravljanje, pomoč na domači kmetiji. Veliko sem tekla, brala 
spodbudno literaturo. Pomagala sta mi pisanje dnevnika in 
slikanje. Samo da sem preusmerila negativne misli. Bilo je grozno 
težko opustiti zdravila, živela sem iz trenutka v trenutek. Pojavili 
so se hudi odtegnitveni simptomi, a sem vztrajala in k sreči mi je 
uspelo. Sčasoma sem spoznala moč misli in da človek lahko vpliva 
nanje, jih oblikuje.« 

Psihiater, ki je prav tako dajal prednost moči misli in 
psihoterapiji že v prvi polovici prejšnjega stoletja, Viktor 
Frankl, ki je preživel celo holokavst, je menil, da »človek 
zmore biti močnejši od zunanje usode in vsak dan stoji pred 
odločitvijo, ali bo iz svojega trpljenja napravil notranji 
uspeh«. Vam je uspelo. Vaše poslanstvo je pomagati in 
svetovati ljudem v stiski, o svoji osebni izkušnji predavate 
po Sloveniji, pripravljate različne delavnice. 
  »Ljudje so zelo veseli, ko naletijo na nekoga, ki je sam 
premagal depresijo. Jaz sem se osredinila predvsem na tiste, ki se 
spopadajo z depresijo in so v moji zgodbi našli sebe. Ni 
enostavno, ker so že več let otopeli od pomirjeval in 
antidepresivov. Name se obračajo tudi številne žrtve 
psihiatričnega zdravljenja in nevarnih stranskih učinkov teh 
zdravil. Ampak kjer je volja, je tudi pot. Vedno pravim, da je 
zdravje v nas samih in v naravi. Človek se mora soočiti s svojimi 
strahovi in ponovno najti ravnovesje med dušo in telesom. 

Vsakega skušam naučiti poslušati sebe, le on sam je lahko 
zdravnik svoje duše. Samo slišati jo mora.« 

Pri svetovanju poudarjate predvsem moč pogovora, ki ste ga 
sami tako pogrešali. 
  »Pogovor je nujen, tako kot spodbujanje ljudi in kovanje 
načrtov za prihodnost. Kar je bilo, je bilo. Hodimo naprej, ne 
nazaj. Najbolj sem vesela, če sodeluje vsa družina ali pa vsaj 
kakšen prijatelj tistega, ki poišče mojo pomoč. Vesela sem, ko me 
obiščejo mladi pari, ko fant ali dekle želi pomagati svojemu 
partnerju, in skupaj se veselimo malih korakov.« 

Nedavno ste spregovorili tudi na mednarodni konferenci o 
deinstitucionalizaciji. 
  »Deinstitualizacija je več kot nujna. O tem je že vrsto let pisal 
tudi profesor dr. Vito Flaker, aktivist na tem področju, ki dobro 
ve, da današnji sistem pušča za seboj ogromno pohabljenih 
življenj. V Sloveniji je zaprtih več kot 30.000 ljudi in v javnih 
ustanovah, vključno s psihiatričnimi bolnišnicami, se dogaja 
preveč kršitev. Rešitev vidim v aktivnem bivanju v naravi, na 
kmetiji, s temi ljudmi se je treba veliko pogovarjati, jih spodbujati, 
razreševati probleme iz preteklosti in jim pomagati načrtovati 
prihodnost, pač v skladu z njihovimi možnostmi.« 

V tem ponorelem neoliberalističnem in razosebljenem 
svetu ni nič čudnega, da se človek zlomi pod imperativi 
uspeha, materialnih dobrin in »užitka«. Kljub temu je pri 
nas psihiatrično zdravljenje še vedno nekakšen tabu. 
  »Sama nisem imela nikdar problema s tem, da sem bila na 
psihiatriji. Prvič sem celo prostovoljno prestopila prag 
bolnišnice, bolj iz mladostniške stiske, upora. Je pa res, da sem se 
morala s kartoteko "skrivati" pri delodajalcih. Kakšen posel je 
padel v vodo, a sem se naučila, da je vse za kaj dobro. Skoraj vsi 
moji najstniški prijatelji so me takrat zapustili. Saj razumem, 
najbrž so se ustrašili, ker je pri nas še vedno zakoreninjena 
miselnost, da je z nekom nekaj zelo narobe, če se znajde na 
psihiatriji. Kljub vsemu sem vesela, da je Bog oziroma vesolje 
položilo breme psihiatrije na moj hrbet. Bog je vedel, da bom ta 
križ nosila optimistično in pogumno.« 

Kakšna je Barbka danes? Delujete zelo radostno, 
ustvarjalno in pogumno. 
  »Zadnjih sedem let je moje življenje res radostno in pestro, 
končno živim svoje sanje. Svetujem o moči pozitivnega 
razmišljanja, ki je meni spremenilo življenje, predavam in se 
veselim vsakega dne posebej. Kujem načrte za prihodnost. 
Predvsem pa živim danes. Vsak dan je zame velika hvaležnost in 
veselje. Vesela sem, da imam nekaj res tesnih prijateljev in da sem 
spet našla stik s svojo družino, ki mi jo je psihiatrično zdravljenje 
skoraj vzelo.« 

Kakšno je vaše sporočilo psihiatrom? 
  »Ljudje smo duhovna bitja s čustvi, v stiski pogosto 
potrebujemo vse kaj drugega kot kup tablet. Naj bodo človek 
človeku. Vsi smo enakovredni. Nihče ni varen pred čustvenim 
zlomom. Sama poznam tudi dva psihiatra v Sloveniji, ki sta se žal 
zlomila in napravila samomor.« 

Kaj pa ljudem v stiski? 
  »Verjemite, vedno verjemite, da bo tudi za vas posijalo sonce. 
Vsak dan je priložnost za nov začetek. Začeti je treba z majhnimi 
koraki. Če je meni uspelo prebroditi najhujše boje svojega 
življenja, potem lahko tudi vam. Le odločiti se je treba in v to 
verjeti.« 
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Odprtje urgentnega centra 
pri Splošni bolnišnici Trbovlje
  »Vzpostavitev in delovanje urgentnega centra bosta 
pripomogla k hitrejši, bolj kakovostni in bolj varni obravnavi 
pacientov. Boljša organizacija, način dela in primernejši prostori 
ter sodobna medicinska oprema bodo vsem zdravstvenim 
delavcem omogočili tudi bistveno boljše pogoje za delo. 
Predvsem pa izgradnja in delovanje urgentnega centra pomenita 
hitrejši dostop do nujnega zdravljenja za vse bolnike, katerih 
življenje je ogroženo,« so bile besede direktorice trboveljske 
bolnišnice Marine Barovič ob slavnostnem odprtju urgence. 
Govor ob odprtju je imela tudi Jasna Gabrič, županja Občine 
Trbovlje, ki je poudarila: »Najpomembnejše je zavedanje, da je 
današnje odprtje zgrajenega urgentnega centra najdragocenejše 
darilo za ljudi iz celotne regije. Želimo si, da bi ga kar najmanj 
potrebovali in bili čim bolj zdravi. V primeru, da pa ne bo šlo 
drugače, na vse, ki potrebujejo nujno pomoč, čaka sodobno 
opremljen center z usposobljeno ekipo.«
  Objekt Urgentni center pri Splošni bolnišnici Trbovlje 
obsega dve etaži. Prva etaža v pritličju je namenjena izvajanju 
nujne medicinske pomoči, druga etaža v kleti pa je namenjena 
pomožnim prostorom za izvajanje nujne medicinske pomoči in 
nekaterim drugim dejavnostim, ki v bolnišnici do zdaj niso bile 
najustrezneje urejene, npr. prostori za opravljanje specialistične 
ambulantne dejavnosti ter verskih obredov, prostori za umrle in 
medicinski arhiv.

2
  V vsaki etaži je okoli 510 m  (neto površina). Objekt je 
kombinacija novogradnje in adaptacije dela starega objekta. V 

2vsaki etaži novogradnja obsega neto 433 m , adaptacija starih 
2prostorov pa 78 m  neto. Bruto površine je v vsaki etaži okoli 750 

2
m . V prvi etaži Urgentni center pri SB Trbovlje obsega prostore 
za internistično in kirurško nujno medicinsko pomoč, 
opazovanje in nadzor, triažo, izolacijo ter za prostore za izvajanje 
nujne medicinske pomoči primarnega nivoja (dežurno službo, ki 
se izvaja v ZD Trbovlje), prostor za reanimacijo, prostore za 
septične in aseptične posege. Kot nova dejavnost se v okviru 
urgentnih centrov uvaja triažiranje bolnikov glede na stopnjo 
nujnosti pregleda in vrsto obolevnosti (bolezni, poškodbe, hitri 
pregledi). Triažiranje bolnikov bodo izvajale posebej 
usposobljene medicinske sestre po tako imenovanem 
manchesterskem triažnem sistemu. Glede na nujnost pregleda so 

Urgentni center pri Splošni bolnišnici Trbovlje je 
eden izmed desetih urgentnih centrov, ki so se 
gradili v okviru mreže urgentnih centrov v Sloveniji. 
Na fotografiji županja občine ob predaji čestitk 
direktorici SB Trbovlje Marini Barovič.

bolniki lahko obravnavani takoj in vse do štirih ur. Nova 
pridobitev je tudi prostor za opazovanje in nadzor, kjer bodo 
bolniki glede na bolezensko stanje/poškodbo določen čas na 
opazovanju in bodo glede na stanje lahko sprejeti na posamezni 
bolnišnični oddelek ali pa odpuščeni v domačo oskrbo.
  Obravnave bolnikov v UC so namenjene kritično bolnim in 
poškodovanim bolnikom, s strani družinskih/osebnih 
zdravnikov pa tudi obravnavi bolnikov, ki niso življenjsko 
ogroženi, imajo pa akutne zdravstvene težave. Urgentni centri 
praviloma niso namenjeni določenim specifičnim obolenjem, 
npr. s področja oftalmologije, psihiatrije, zobne medicine, 
pediatrije. Pediatrična nujna pomoč se bo še naprej izvajala na 
zdajšnji lokaciji – v urgentni pediatrični ambulanti Pediatričnega 
oddelka Splošne bolnišnice Trbovlje, ki je nekaj deset metrov 
oddaljen od urgentnega centra. Prav tako se bo ginekološko-
porodna nujna medicinska pomoč izvajala na dozdajšnji lokaciji – 
v urgentni ginekološki ambulanti in ne v urgentnem centru.

Decembrsko dogajanje v 
Turističnem društvu Trbovlje
  Sodelovali smo na dobrodelnem Miklavževem sejmu pred 
GESŠ, kjer smo se predstavili z ročno izdelanimi novoletnimi 
vizitkami, s slastnimi piškoti in z mandeljčki. Teden pozneje je 
sledila 24. podelitev zlate vrtnice. V kulturnem programu so se 
predstavili pevska skupina Eho, otroški pevski zbor Osnovne 
šole Tončke Čeč, mlada pevka Anja Pustak Lajovic in člana 
Mladinskega gledališča Svoboda Trbovlje, prireditev je 
povezovala Menči Klančar. Dobitniki priznanj zlata vrtnica so bili 
v letošnjem letu: Roman Ledinek, Mili Burger, Osnovna šola 
Ivana Cankarja, Združenje borcev za vrednote NOB Trbovlje in 
Petra Gačnik. Zlato vrtnico je prejel dr. Boris Skalin za svoj 
obsežen fotografski opus našega mesta. Seveda nismo pozabili na 
Franca Vozla Tockija, ki je v resničnostnem šovu Kmetija – nov 
začetek predstavljal nas Trboveljčane in Zasavčane. Bližal se je 
konec leta, zato smo se v ta namen poslovili od starega leta z 
zabavo v gostilni Račič. Druženje je bilo prijetno, ob harmoniki 
smo zapeli in zaplesali. Za novo leto smo si zaželeli vse dobro, 
obilo zdravja in sreče.

Podelitev zlate vrtnice in priznanj, ki je potekala v 
Delavskem domu Trbovlje.
Foto: Peter Jamnik
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Kako do nove kurilne naprave
  Vsi tisti Trboveljčani in Trboveljčanke, ki ste prejemniki 
denarne socialne pomoči in ste solastniki stanovanja ali 
stanovanjske stavbe na območju, kjer se ne morete priklopiti na 
vročevod, v tem trenutku že lahko kandidirate za nepovratna 
sredstva za nakup nove kurilne naprave. Za nakup vam bodo 
povrnili do 100 % stroškov, denarja pa vam ne bo potrebno 
zalagati. S tem boste pripomogli k večji energijski učinkovitosti 
vašega bivanja, k čistejšemu in boljšemu okolju, predvsem v 
naseljih, kjer ni možnosti priklopa na vročevod; npr. Bevško, 
Nasipi, Ribnik, Terezija … Za pomoč pri prijavi na javni poziv 
smo vam na voljo tudi na Občini Trbovlje, in sicer na tel. št. 03 56 
34 810 oz. pri strokovni sodelavki Andreji Bienelli Kalpič v času 
uradnih ur.

Tretji kumlanski dan sladic na 
Dobovcu
  V organizaciji Turistično razvojnega društva Krajinski park 
Kum Dobovec je na decembrsko soboto v gostilni Pr' Alkot' na 
Dobovcu potekal 3. kumlanski dan sladic. Prva tovrstna 
prireditev je bila organizirana decembra 2013. Ker je bila zelo 
dobro sprejeta, je padla odločitev, da bo postala tradicionalna. 
Najrazličnejše sladke dobrote so pripravile pridne domačinke, 
nekaj sladic pa je bilo narejenih tudi v drugih koncih Zasavja. 
Osrednji prostor v gostilni je bil namenjen razstavi sladic. V 
sosednjem prostoru je potekala gledališka predstava Rdeča 
kapica, ki so jo uprizorili člani Društva za turizem in kulturo otrok 
z Izlak (DITKO), na hodniku so stojnice ponujale novoletna 
darila, v gostinskem delu pa so se obiskovalci, ki jih je bilo kakšnih 
300, lahko okrepčali z domačimi kolinami. Tudi dobri mož 
Božiček je našel pot do nas. V komisiji, ki je ocenjevala sladice, sta 
bila tudi tokrat Angelca Likovič in Roman Ledinek, tretji član pa 
je bil zgovorni radijski voditelj Klemen Bunderla. Komisija je 
imela kar težko delo, da je izbrala in nagradila tri najboljše sladice, 
saj so bile vse zelo okusne in lepe na pogled. Prvo mesto je 
pripadlo sladici »Rdeča kapica«, ki jo je pripravila Ani Lipovšek z 
Izlak in s tem osvojila prehodni pokal Kumlanskega dneva sladic. 
Drugo mesto je zasedla presna malinova torta Tjaše Gros iz 
Trbovelj, tretje pa sladica  domačinke Mari Trotovšek. Letos so 
tudi obiskovalci izbirali svojo »naj sladico po izboru ljudstva«. Ta 
naziv je pripadel kostanjevi roladi, ki jo je pripravila Marija 
Dolanc z Dobovca. Zanimivo, da je prav Marija osvojila prehodni 
pokal za najboljšo sladico na 1. kumlanskem dnevu sladic. Po 
končanem ocenjevanju, razglasitvi rezultatov ter podelitvi nagrad 
so se vsi obiskovalci in sodelujoči lahko posladkali z 
razstavljenimi dobrotami. Prijeten decembrski večer smo končali 
z odločitvijo, da bomo tudi leta 2016 priredili kumlanski dan 
sladic, in sicer drugo soboto v decembru.

Klemen Bunderla je nazorno pokazal, da 
ocenjevanje sladic ni kar tako.

Humanitarna akcija JUB-a
  Velika humanitarna akcija »Skupina JUB ob svoji 140-letnici 
za 140 pomoči potrebnim« se je 13. januarja končala v dvorani 
Partizan v Trbovljah. Vzporedno s sklepno slovesnostjo, ki se je je 
udeležil tudi podžupan Tadej Špitalar, so prostovoljci iz družbe 
JUB, zavoda Anina zvezdica in lokalni humanitarni slikopleskarji 
končali s pleskarskimi deli v tej veliki športni dvorani, z novo 
preobleko pa zagotovo razveselili vse generacije navdušencev za 
šport in rekreacijo v Trbovljah. 

Hvala družbi JUB, Anini zvezdici in lokalnemu 
podjetniku Francu Merzelu, ki je s svojimi 
zaposlenimi poskrbel za obnovo 2.400 kvadratnih 
metrov stenskih površin ter za obnovo notranjih vrat 
in stopniščne ograje v Partizanu. 

Pri pleskanju je pomagal tudi podžupan Tadej 
Špitalar.

Spremljajte nas 
tudi na spletu.

www.srcnotrbovlje.si
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Gasilska zveza Trbovlje 
predala avtomatski zunanji 
defibrilator (AED) gasilcem 
PGD Čeče

  Gasilci smo pogosto prvi posredovalci na mestu nesreče, kar 
velja tudi za naše še posebej oddaljene kraje: Dobovec, Čeče, Klek 
in Retje. To so zaselki, kjer so povprečni odzivi reševalcev dolgi in 
za kakršno koli resno oživljanje ter defibrilacijo preveč oddaljeni. 
Zaradi navedenega smo si v Poveljstvu Gasilske zveze Trbovlje v 
programu dela za leto 2015 zadali nakup avtomatskega zunanjega 
defibrilatorja tudi za potrebe PGD Čeče (v letu 2014 smo AED 
kupili za PGD Dobovec). Čeče so kraj, kjer je relativno dolg čas 
prihoda ekipe nujne medicinske pomoči, približno 10 minut ob 
normalnih voznih razmerah na cesti iz Trbovelj. Čeče so tudi kraj, 
ki predstavlja pomembno točko na planinski poti proti Kalu in 
Mrzlici. Avtomatski zunanji defibrilator (AED), ki smo ga 
gasilcem in krajanom predali konec decembra, je zelo preprosta 
in uporabna naprava. Ko aparat aktiviramo, nas ta po korakih z 
glasovnimi napotki jasno usmerja, kaj moramo storiti. 
Uporabljajo ga lahko tudi laiki brez medicinskega predznanja. 
Defibrilator je mobilen. Nameščen je na objekt gasilskega doma, 
ki je lociran v središču naselja. Na voljo je tudi ekipi PGD Čeče v 
primeru intervencije. Projekt nakupa je potekal pod okriljem 
Gasilske zveze Trbovlje, PGD Čeče, Krajevne skupnosti Čeče, 
Civilne zaščite Občine Trbovlje in Zavarovalnice Triglav – 
Območne enote Trbovlje. Posebna zahvala in spodbuda za 
opravljeno delo ter nadaljevanje projekta za nakup naprave za 
PGD Klek v letu 2016 gre pobudniku projekta Roku Janežiču, 
pomočniku poveljnika Gasilske zveze Trbovlje za prvo pomoč. V 
imenu Gasilske zveze Trbovlje in svojem imenu se še enkrat 
zahvaljujem za pomoč pri nakupu AED.

Poveljnik GZ Trbovlje, Srečko KERIN, VKGČ II. st.

V Sloveniji povprečno pet ljudi na dan doživi srčni 
zastoj. To se lahko zgodi komur koli in kjer koli. S 
hitrim nudenjem temeljnih postopkov oživljanja 
lahko preprečimo najhujše – smrt. V primeru 
nenadnega srčnega zastoja je poleg izvajanja 
temeljnih postopkov oživljanja nujno potrebna 
zgodnja defibrilacija, v 3 do 5 minutah po 
dogodku, ki zviša dolgoročno možnost preživetja 
kar na 50 do 75 %.

Dobra sporočila, dobre misli 
in dobro počutje – delavnica 
Izobraževanje za mir v 
Mladinskem centru Trbovlje
  Današnji svet je poln negotovosti, nemira in iskanja, zato smo 
se odločili, da v Mladinskem centru Trbovlje organiziramo 
edinstveno delavnico, ki prinaša dobra sporočila, dobre misli in 
dobro počutje. Vsem udeležencem delavnice želimo pomagati, 
da se v desetih nadaljevanjih seznanijo s temami, ki se dotikajo 
prav vsakega od nas. Prem Rawat že več kot 40 let govori o 
notranjem miru. Kot častni govorec je nastopil v italijanskem, 
evropskem in avstralskem parlamentu ter v mnogih drugih 
mednarodnih ustanovah, tudi v Združenih narodih. Do zdaj je 
govoril več kot 12 milijonom ljudi v več kot 50 državah. Obiskal je 
tudi Ljubljano, kjer je bil nazadnje v Cankarjevem domu. Namen 
delavnice je pomagati udeležencem, da lahko raziskujejo 
možnost osebnega miru in odkrijejo notranje vire: notranjo moč, 
možnost izbire in upanje kot oporo v vsakodnevnem življenju.

  Udeležba na delavnicah je brezplačna. Delavnice bodo 
potekale v Mladinskem centru Trbovlje dvakrat tedensko, vsak 
ponedeljek in sredo, trajale bodo eno uro. Prva delavnica bo v 
Mladinskem centru Trbovlje, Ulica 1. junija 18,  v ponedeljek, 14. 
marca 2016, ob 18. uri. Vljudno vabljeni.

Vsebina delavnice
Teme delavnic so: mir, zmožnost cenjenja, 
notranja moč, samozavedanje, jasnost, 
razumevanje, dostojanstvo, izbira, upanje in 
zadovoljstvo. Izobraževanje za mir je zasnovano 
kot delavnica v desetih delih, ki daje 
udeležencem možnost spoznavanja samih sebe. 
Sestavljeno je iz avdio, video in pisnega gradiva, 
posebej izbranega iz mednarodnih nastopov 
Prema Rawata. Vsak udeleženec prejme pisno 
gradivo – zbirko desetih zgodb in delovni zvezek. 
Ob koncu izobraževalnega programa bo dobil 
vsak udeleženec potrdilo o opravljenem 
izobraževanju. 

Delavnico je zasnoval Prem Rawat, svetovno znani 
ambasador miru, ki pravi: »Mir je mogoč, ker si živ. 
V življenju lahko najdeš mir,  ker je mir v tebi. Mir je 
temeljna človekova potreba. Čutiti ga moraš v 
sebi.«
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Novičke iz Društva invalidov 
Trbovlje

  Leto 2015 se je poslovilo. To leto za Društvo invalidov ni bilo 
prijazno, saj smo junija izgubili dolgoletnega predsednika Rudija 
Janežiča. A življenje teče naprej. Od septembra društvo vodi 
Vesel Šalja. Vse načrtovane aktivnosti za leto 2015 smo uresničili. 
Društvo invalidov Trbovlje ima v življenju posameznika in 
skupnosti odgovorno vlogo, ker je pomemben dejavnik pri 
vključevanju invalidov v družbo in pri zagotavljanju različnih 
oblik pomoči. S programi, ki jih izvaja društvo, nudimo podporo 
na skoraj vseh področjih življenja – od preprečevanja in blaženja 
socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti, programov 
rehabilitacije do različnih oblik rekreacije za ohranjanje zdravja in 
doseganje boljše telesne kondicije, informiranja članov o njihovih 
pravicah, ustvarjanja v kulturnih dejavnostih: v sekciji ročnih del, 
pevskem zboru Knapovsko sonce ali ob ogledu gledaliških 
predstav oz. koncertov. Tudi za leto 2016 smo pripravili svojim 
članom takšen program dela, ki jih bo, vsaj upamo, zadovoljil. 
Organizirali bomo kopalne dneve, eno- in večdnevne izlete, 
srečanja na zboru članov in prednovoletno srečanje, športno se 
bomo udejstvovali v več panogah, razstavljali svoje izdelke, 
skrbeli za zdravje – rehabilitacije v objektih ZDIS (meritve 
sladkorja, holesterola in krvnega tlaka) … Vsebinski in terminski 
program dela prejme naš član ob plačilu članarine, ki se lahko 
poravna vsak delovni dan od 8.–12. ure v prostorih društva. Že 6. 
februarja vas vabimo na prvi kopalni dan v pustno mesto Ptuj. 
Prijazno vabljeni tudi na vse druge aktivnosti. Več nas bo, lepše 
nam bo.

Stanka Kink, DI Trbovlje

Najpomembnejša komponenta naših programov 
je socialna vključenost na organiziranih srečanjih, 
organiziranih kopanjih, letovanjih, srečanjih v 
prostorih društva ali na enodnevnih oz. večdnevnih 
izletih.

Že 26 let otroških 
parlamentov
  Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo 
izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. 
Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter 
pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah. V 
otroškem parlamentu sodelujejo osnovnošolci, ki so jim v šolah v 
pomoč ravnatelji, mentorji, učitelji, svetovalni delavci ..., izven 
šole pa sodelavci Zveze prijateljev mladine Slovenije. 
Osnovnošolci zaključujejo svoje razprave na državnem otroškem 
parlamentu. Organizator nacionalnega programa otroškega 
parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije, regijskih in 
občinskih pa območna društva prijateljev mladine. 

  Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo 
sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v 
osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu. 
V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški 
parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa zberejo 
delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki 
zastopajo interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, 
ki poteka v dvorani Državnega zbora Republike Slovenije.

Lavra Izgoršek, DPM Trbovlje

Zakaj otroški parlament?
Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, 
da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja 
mnenja, ideje in dileme o vprašanjih, ki so 
pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer 
živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem 
pričakujejo pozornost šolskih in lokalnih oblasti ter 
vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo 
prisluhniti pobudam mladih.

V letošnjem letu obeležujemo že 26. zasedanje 
otroškega parlamenta, tokrat pod naslovom »Pasti 
mladostništva«. Občinski otroški parlament bo v 
Trbovljah potekal 23. februarja ob 10. uri  v sejni 
dvorani Občine Trbovlje. 
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  Stara stavba v zgornjih Trbovljah, na pročelju katere piše 
»GIMNAZIJA«, je stavba znanja, spominov in uspehov. V 
šolskem letu 2015/2016 je prag prestopila 70. generacija 
gimnazijcev, v septembru 2016 pa bo šolanje v Trbovljah začela 
60. generacija ekonomskih tehnikov. Čeprav je stavba stara in 
imata oba programa častitljivo tradicijo, so desetletja prinesla 
marsikatero spremembo. Šolski prostori so prilagojeni izvajanju 
sodobnega pouka, prvi v Zasavju smo imeli optično gigabitno 
medmrežno  povezavo, uporaba tehnologije pri pouku ni več 
posebnost, ampak pravilo, pridobili smo športni oddelek 
gimnazije ... Dijaki pridobivajo široko splošno izobrazbo, ki jim 
odpira praktično vse poti nadaljnjega izobraževanja. Gimnazijski 
program je že po svoji definiciji namenjen univerzitetnemu 
študiju. A tudi klasična znanja se lahko pridobijo na sodoben in 
ustvarjalen način. Naši prvošolci splošne gimnazije bodo v 
okviru obveznih izbirnih vsebin opravili svoje prve resnejše 
raziskovalne projekte. Pri tem bo vse prepuščeno njihovi 
ustvarjalnosti in inovativnosti. Lahko bodo ustvarili napravo iz 
odpadnega materiala, morda raziskali del človeške zgodovine, ki 
jim je uganka, ali pa se lotili resnejše znanstvene raziskave, ki se 
bo, upamo, razvila v pravo raziskovalno nalogo. V zadnjih dveh 
letih so naši dijaki osvojili že lepo število priznanj na 
raziskovalnem področju, kar dokazuje, da so ustvarjalni, vztrajni 
in da so na dobri poti v svet intelektualne elite. O njihovih uspehih 
ste že lahko brali v Sr(e)čno, zadnja novica je bila o Anžetu Vozlju, 
udeležencu tekmovanja IGEM iz mikrobiologije v ameriški 
univerzi MIT v Bostonu. Njegova ekipa je osvojila zlato 
priznanje, kar je Slovenijo in Zasavje postavilo ob bok najboljšim 
na svetu. Upamo, da bodo omenjene obvezne izbirne vsebine, ki 
jih pripravljamo v prvi polovici februarja, spodbudile prvošolce, 
da sledijo uspešnim predhodnikom. 
  Program ekonomski tehnik, ki v slovenskem prostoru 
neupravičeno izgublja na veljavi, je v naši šoli v zadnjih petih letih 
doživel številne spremembe v vsebinskem in didaktičnem smislu. 
Učenje temelji v veliki meri na praktičnem delu in pridobivanju 
izkušenj. Dijaki se usposobijo za opravljanje del, brez katerih si ne 
moremo zamisliti nobenega podjetja – pa naj si bo to s. p., d. o. o. , 
javni ali zasebni zavod … Vsi potrebujejo znanja, ki jih pridobijo 
naši ekonomski tehniki po štirih letih teoretičnega in praktičnega 
izobraževanja. Pa nikar ne imejte v mislih pisarniških moljev, 
birokratov. Ekonomski tehnik omogoča takojšnjo zaposlitev ali 
nadaljevanje študija. V skupnosti ekonomskih šol smo našteli, da 
odpira ta program vrata v več kot 150 poklicev. Le kateri 
srednješolski program se lahko kosa s to številko? In v današnjih 
časih, ko se gospodarstvo razvija z bliskovito hitrostjo, so 
univerzalnost in temeljna podjetniška znanja zagotovo najboljša 
popotnica. Da niso vse to le prazne besede na papirju, priča 
dejstvo, da se naši ekonomski tehniki pripravljajo že za tretjo 
sezono poslovanja dijaških podjetij. Poslujejo s pravim denarjem 
in doslej so nas presenetili z visokimi donosi na delnico ter z 
osvojenimi priznanji na tekmovanju dijaških podjetij. Leta 2014 
so osvojili prvo mesto za najboljše poslovno poročilo, leta 2015 
pa prvo mesto za najbolj prodajan izdelek. Saj se spominjate 
njihovih slastnih »popsov«, kajne? Se lahko podjetniška pot 
dijaku začne na boljši način kot s pravo in z uspešno podjetniško 
izkušnjo?

S tradicijo, z znanjem in vizijo gre GESŠ Trbovlje novim zmagam naproti
  

Če ne verjamete zapisanemu, Vas vabim, da nas 
obiščeta v času informativnih dnevov, in sicer v 
petek, 12. februarja 2016, ob 9.00 ali ob 15.00, in 
v soboto, 13. februarja 2016, ob 9.00. Prepričali se 
boste lahko na lastne oči. 

  V GESŠ Trbovlje pa ne mislimo le na pouk in nase, ampak 
pomagamo tudi tistim, ki so pomoči najbolj potrebni. In tudi pri 
tem se učimo ter ustvarjamo. To dokazuje pestrost in kakovost 
naše ponudbe na Miklavževem sejmu. V četrtek, 3. 12. 2015, smo 
v zameno za naše izdelke nabrali kar 4500 evrov prostovoljnih 
prispevkov. Tokrat smo večino namenili za naš šolski sklad, del pa 
smo s pomočjo Rdečega križa darovali pomoči potrebni družini. 
Da je dobrodelnost prišla dijakom pod kožo, dokazuje 
obdarovanje otrok iz zasavskih socialno ogroženih družin, ki ga 
pred decembrskimi prazniki že tradicionalno organizira Šolska 
dijaška skupnost GESŠ Trbovlje. Precej, kajne? No, morda pa Vas 
o šolanju v GESŠ Trbovlje prepriča prispevek četrtošolca, Bora 
Gorjupa …

Jelena Keršnik, ravnateljica GESŠ Trbovlje

Cirkus
  Ko me nekdo vpraša, kakšni so moji občutki glede 
preteklih let šolanja, po navadi skomignem z rameni, 
osebi namenim nasmešek in odvihram naprej. Če bi 
temu človeku odvrnil, da je šola en sam cirkus, bi me 
zagotovo narobe razumel, morda celo oštel.
   Tako kot cirkusanti izvajajo razne akrobacije, tako sem 
tudi jaz pretekla štiri leta izvajal gimnastiko ob šestih 
zjutraj, da sem se komaj prebil do šole. Tako kot požiralci 
mečev požirajo meče, tako sem jaz požiral učbenike, da 
sem prikobacal do četrtega letnika. Tako kot v cirkusu 
bruhajo ogenj, tako so profesorji bruhali strah in zmedo 
nad mene. Tako kot tisti cirkusanti, ki dvigujejo ogromne 
uteži, tako sem jaz premagoval bremena nepotrebnih in 
nesmiselnih nalog. No, vsaj tako se mislil … Vsaka naloga 
in vsako »nepotrebno« delo sta v zadnjem letniku dobila 
smisel. Vse se je nekako povezalo v smiselno celoto, kajti 
šele v zadnjem letniku dijak ugotovi, da ves trud in vse 
akrobacije niso bili zaman, saj bom iz tega cirkusa odšel 
prežet z znanjem in mislijo, da sem nekaj le dosegel. Zdaj 
čakam le še konec predstave, kjer zaploskamo drug 
drugemu in vsak sam sebi, kajti v svet ne odidemo kot 
klovni, pač pa kot mladi moški in ženske, ki so pripravljeni 
na vse. 

Bor Gorjup

V GESŠ Trbovlje pa ne mislimo le na pouk in nase, 
ampak pomagamo tudi tistim, ki so pomoči 
najbolj potrebni. 
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Osnovna šola Ivana Cankarja 
Trbovlje: Kje smo in kam gremo?
  Preteklo leto je, poleg dobrih in lepih stvari za našo šolo, 
zaznamovalo tudi nadaljevanje spopadanja s finančnimi in 
kadrovskimi omejitvami v javnem sektorju. V leto 2016 
vstopamo optimistično, saj so pred nami novi izzivi: napolniti 
oddelke, biti empatični in motivirati otroke za kakovosten osebni 
razvoj, omogočiti dobre delovne pogoje v naši prijetni stari 
zgradbi. Po drugi strani nas skrbi prehod na elektronsko 
arhiviranje šolske dokumentacije, konec gotovinskega 
poslovanja, skrbijo nas dolžniki, torej socialne in finančne stiske 
marsikatere družine. Skrbi nas vzdrževanje stare šolske zgradbe, 
zlasti telovadnice, ki bo zanesljivo kmalu dočakala svojo boljšo 
podobo. 

  V okviru danih finančnih, kadrovskih in materialnih pogojev 
si bomo vsi zaposleni na Cankarju prizadevali, da bodo naši 
učenci deležni kakovostnega pouka in možnosti razvijanja svojih 
sposobnosti ter krepitve kompetenc. Še naprej se bomo 
vključevali v smiselno izbrane lokalne in nacionalne projekte, 
programe in v akcije, učence pa bomo spodbujali h kulturnemu 
udejstvovanju, k zdravemu načinu življenja, solidarnosti ter k 
odgovornosti. Po januarskem zatišju nas boste februarja lahko 
videli in slišali, kako glasno odganjamo zimo, si ogledali razstavo 
likovnih izdelkov učencev v avli Delavskega doma Trbovlje. 
Marca in aprila naši učenci odhajajo v šolo v naravi (Peca in 
Kranjska Gora), aprila bomo zapeli pred prazniki in maja znova 
promovirali zdrav življenjski slog na prireditvi Šport in špas – 
druženje generacij. V juniju se bodo zvrstili plavalni tečaji in 
nacionalno preverjanje znanja, kot bi mignil, bo konec šolskega 
leta. Od zime to poletja je le kratek korak. Prav tako od septembra 
do junija. In od 1. do 9. razreda. A ni pomembno, kako dolga je 
pot, saj se vedno začne s prvim korakom. Mi gremo strumno 
naprej.

Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica

Leto 2015 nam je prineslo več oddelkov vpisanih 
učencev, preurejene prostore v drugem 
nadstropju šole, novo streho in nekaj pripomočkov 
za lažje delo z našimi najmlajšimi. Prineslo nam je 
priznanje lokalne skupnosti za promocijo Trbovelj, ki 
nam ga je namenilo Turistično društvo Trbovlje.

Šola s kakovostjo
  Skrb za kakovost na Osnovni šoli Trbovlje ni nekaj novega. 
Vedno je bila del šolske tradicije in kulture. Na šoli se zavedamo, 
da v zadnjem času naraščajo potrebe, pričakovanja in zahteve po 
kakovosti storitev in procesov, kar hkrati povečuje kompleksnost 
vzgojno-izobraževalnega dela. Poudarjajo se prilagodljivost na 
hitre spremembe, ustvarjalnost in inovativnost. Kakovost 
vzgojno-izobraževalnih storitev postaja vse večja vrednota. 
Ravno zaradi skrbi za ohranitev in dvig kakovosti smo v letu 2009 
pristopili k uvajanju modela Kakovost za prihodnost vzgoje in 
izobraževanja (KzP). Sistem vodenja kakovosti v vzgoji in 
izobraževanju, razvil ga je Slovenski inštitut za kakovost in 
meroslovje (SIQ) na smernicah sistema ISO 9001: 2008, je model 
kakovosti, ki je zgrajen na izkušnjah ter dobrih praksah vzgoje in 
izobraževanja; od nivoja predšolske vzgoje pa vse do 
srednješolskega izobraževanja. V modelu KzP so natančno 
opredeljene zahteve, razdeljene po posameznih področjih. Šola 
oz. zavod mora zagotavljati skladnost z njimi. Prednost  vodenja 
kakovosti po modelu KzP je v njegovi celovitosti, saj se ne 
omejuje le na področje vzgojno-izobraževalnega procesa, ampak 
z jasnimi zahtevami celovito pokriva vsa področja delovanja šole. 
V decembru 2010 so zunanji presojevalci SIQ pregledali 
delovanje sistema na naši šoli in na certifikacijski presoji ugotovili 
skladnost in upoštevanje prav vseh zahtev, ki jih model KzP 
predvideva. Tako je Osnovna šola Trbovlje kot 25. vzgojno-
izobraževalni zavod v Sloveniji in prvi (do danes tudi edini) v 
Zasavju prejela certifikat kakovosti KzP. Z njim potrjujemo, da 
imamo v zavodu vzpostavljen sistem vodenja kakovosti, ki nas 
sistematično vodi od vizije do konkretnih nenehnih izboljšav. 
Pridobljen certifikat je potrebno obnavljati. Zahtevane so redne 
notranje presoje, ki jih opravljata usposobljena notranja 
presojevalca, in vsakoletne zunanje presoje. Pričakuje se nenehno 
izkazovanje rasti kazalcev kakovosti in s tem uvajanje izboljšav. 
Na certifikat kakovosti smo na OŠ Trbovlje ponosni. Simbolično 
ponazarja rast in razvoj posameznika pod okriljem vzgojno-
izobraževalnih ustanov, katerih poslanstvo je kakovostno 
izobraževanje, nenehno izboljševanje in prebujanje inovativnosti 
posameznika za njegov samostojen vstop v družbo.

Maja Krajnik, OŠ Trbovlje                                                                  

Konec novembra preteklega leta je ponovna 
zunanja presoja s strani vodilnih presojevalcev SIQ 
potrdila, da imamo vpeljan sitem vodenja 
kakovosti ter da v svojem delu in dokumentaciji 
izkazujemo skladnost z vsemi zahtevami KzP.
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OŠ Tončke Čeč v »vaši ulici«
  Učiteljice prvega razreda OŠ Tončke Čeč smo v tem šolskem 
letu prvič preizkusile učbenike in ostala gradiva »Naša ulica«. 
Gradiva poudarjajo metodo medpredmetnega povezovanja, torej 
prepletanju predmetov, zato med poukom skoraj ni opaziti 
tradicionalnega šolskega dela – strogo po določenih urah. 
Učiteljice poskrbimo, da je ob vsaki tematiki veliko prostora za 
matematiko, glasbo, likovno, tako da se učenci bolj sproščeno 
učijo (npr. slika 1: črke iz teles). Metoda medpredmetnega 
povezovanja je najbolj znana in izrazita na Finskem, kjer učenci 
dosegajo najboljše učne dosežke. Raziskave so pokazale, da 
tovrsten način poučevanja otokom daje večji smisel na poti k 
učenju, saj se učenci najlažje učijo prav tisto, kar mislijo, da jim 
koristi in lahko to umestijo v svoj vsakdanjik. Na začetku šolskega 
leta smo učilnice opremili s projektorji, saj pouk popestrimo z e-
gradivi in z interaktivnimi igrami. Gradiva so prijazna tudi do 
staršev, saj prek spleta dostopajo do različnih dodatnih nalog. 
Tudi pouk angleščine, ki ga na šoli ponujamo kot neobvezni 
izbirni predmet, ni izjema, saj tudi ta poteka medpredmetno in 
sledi učnemu načrtu preostalih predmetov. Marca 2016 se nam bo 
pridružila absolventka razrednega pouka z Nizozemske, ki bo 
največ svojega časa namenila poučevanju angleščine prek glasbe 
in dramske igre. Učiteljice in učenci »Našo ulico« doživljamo kot 
zelo uporabno in do otrok prijazno, saj pouk poteka razgibano, 
povezano in kreativno ter dopušča veliko prostora za razvoj 
otrokove lastne ustvarjalnost, kar pomeni, da je tudi učenje manj 
stresno. Imajo jo radi, saj nas nemalokrat vprašajo: »Kdaj se bomo 
pa učili?« Glede na to, da ima učenje večkrat prizvok zahtevnega, 
je takšno vprašanje več kot pozitivno sporočilo, da se učenci 
počutijo dobro. Z gradivi »Naša ulica« bomo nadaljevali tudi v 
prihodnje, vse do konca prvega triletja – lahko, da tudi v »vaši 
ulici«.

Ivana Čančar in Ines Dolenc, učiteljici prvega razreda

Učenci pri kuhanju.

Igrajmo se angleško 

  Ministrstvo za izobraževanje, znanje in šport ima v naslednjih 
letih vizijo uvedbe angleškega jezika v nižje razrede osnovne šole 
(poskusno se že uvaja v posameznih šolah). Napovedali so, da 
bodo stremeli k temu, da bi bil angleški jezik uveden tudi v vrtce. 
Mi smo na takšne novosti pripravljeni in zato je v Vrtcu Trbovlje 
letošnje leto novost – angleščina. Ponudili smo jo otrokom pred 
vstopom v šolo kot obogatitveno dejavnost, zato je za starše 
brezplačna. Dvakrat tedensko v oddelku izvaja angleško urico 
profesorica angleškega jezika z ustrezno izobrazbo vzgojiteljice. 
Otroci sodelujejo z velikim veseljem in zanimanjem, radi plešejo 
in pojejo angleške pesmi, se igrajo različne igre, prisluhnejo 
zgodbicam in drugim zanimivostim, ki jim jih predstavi njihov 
novi prijatelj, medvedek Teddy. Nemalokrat se zgodi, da sami 
povprašajo še po kakšni novi besedi, vzgojiteljice pa vedo 
povedati, da nekateri otroci spontano prepevajo pesmi tudi 
pozneje tekom dopoldneva. Otroci imajo najraje gibalne pesmi, 
zabavne zgodbice in igrice. Ker je večina pesmi in zgodbic 
dosegljivih tudi na internetu, jih nekateri skupaj s starši poslušajo 
in gledajo tudi doma. O novih spoznanjih na različne načine, prek 
oglasne deske, plakatov in map, obveščamo tudi starše. Strokovne 
delavke pravijo, da so otroci, starši in ne nazadnje tudi one 
zadovoljni z uvedbo novosti. Zavedajo se, kako pomembno je, da 
je prvi stik s tujim jezikom prijeten in zabaven, da poteka prek 
igre, gibanja ter zgodbic, skratka na način, ki je za predšolskega 
otroka najbolj ustrezen.

Gordana Vranešič, ravnateljica

Večina otrok z razumevanjem angleščine nima 
težav, hitro si zapomnijo, saj jim je blizu. V pomoč 
so jim slikovno gradivo, gestikulacija, slovenski jezik 
in plakati, ki jih izdelujejo v skupini.
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Človek, ne jezi se

  Ob koncu leta 2015 in ob 2. obletnici delovanja smo v Centru 
medgeneracijskega učenja organizirali dan družabnih iger. Naši 
zvesti udeleženci so se tako pomerili v scrabblu, človek, ne jezi se, 
remiju, monopoliju, v spominu … Vsi smo uživali v igrah, se 
smejali, preizkušali svoje sposobnosti in se za kratek čas vrnili v 
otroštvo. Kar je bilo najpomembnejše: nismo se skregali ali jezili. 
Tako imenovane »igrarije« za odrasle so več kot uspele. 
Udeleženci so se najbolj zabavali, ko so v učilnici lahko igrali tenis, 
pikado, smučali, vse to s pomočjo sodobne tehnologija Xbox. 
Center medgeneracijskega učenja deluje na Zasavski ljudski 
univerzi, katerega namen je spodbujati kulturo vseživljenjskega 
učena in medgeneracijskega sodelovanja. V letu 2015 se je v 
program vključevalo 340 starejših, ki so opravili 398 ur učenja v 
37 različnih brezplačnih aktivnostih. Vseživljenjsko učenje je v 
današnjem času izjemnega pomena za vse generacije, ker krepi 
človekove vitalne funkcije in dokazano podaljšuje dolžino in 
kakovost življenja. Z brezplačnim aktivnostmi bomo nadaljevali 
tudi v 2016, k sodelovanju pa vabimo zainteresirane prostovoljce, 
ki želijo deliti svoja znanja, spretnosti in izkušnje z drugimi. 
Novosti in aktualna izobraževanja, ki jih pripravljamo v 
spomladanskem času učenja, najdete na www.zlu-trbovlje.si in 
profilu Facebook.

Polona Trebušak, ZLU

Tudi odrasli se lahko več kot zabavajo ob 
družabnih igrah. 

V občini nov inženir oblikovanja 
materialov
  Les znova postaja priložnost za prihodnost. Kot material, iz 
katerega nastajajo odlično oblikovani izdelki, nudi vedno večje 
možnosti uporabe. Mladi radi delajo z lesom, zato se z veseljem 
odločajo za šolanje v tej smeri. Trboveljčanka Simona Slapšak se 
je po končanem srednješolskem izobraževanju odločila za študij 
oblikovanja materialov na Lesarski šoli Maribor – višji strokovni 
šoli. V petek, 23. oktobra  2015, je uspešno zagovarjala svoje 
diplomsko delo z naslovom Kolekcija vrtnih svetil in pridobila 
naziv inženir oblikovanja materialov. Diplomsko delo obravnava 
problematiko osvetljevanja vrta in oblikovanje kolekcije lesenih 
vrtnih svetil na sončne celice. Diplomantka je uspešno raziskala 
obstoječi trg zunanjih svetil in proučila pomen in namen 
osvetljevanja zunanjega prostora – vrta. Pridobila je osnovno 
znanje o uporabi sončnih celic in preostalih elektronskih 
elementov, ki zagotavljajo funkcijo svetilnosti v končnem izdelku. 
Načrtovana kolekcija in izdelan končni prototip velikega 
stoječega lesenega vrtnega svetila predstavljata inovativno 
oblikovan, ekološko usmerjen, dekorativen, a hkrati funkcionalen 
element, ki krasi in osvetljuje vrt ali zunanji prostor ob hiši. 
Lesarska šola Maribor ima dolgoletno tradicijo. Na višjo 
strokovno šolo se vsako leto vpišejo študentje oblikovanja in 
lesarstva, ki so končali različne srednješolske in gimnazijske 
programe. V štirinajstih letih uspešnega delovanja se je na 
višješolski študij vpisalo zavidljivo število rednih in izrednih 
študentov, ki so znani kot pridni in zagnani študenti. Poleg 
rednega izobraževalnega programa se vsako leto izvede tudi nekaj 
projektov, pri katerih lahko študentje svoje strokovno znanje 
uporabijo v praksi. V programu »oblikovanje materialov« tudi v 
prihodnje pričakujemo nadarjene študente za dizajn s smislom za 
uporabo naravnih in do okolja prijaznih materialov, v programu 
»lesarstvo« pa študente s prefinjenim občutkom za delo z lesom. 

Miroslav Novak, univ. dipl. inž. les., ravnatelj Višje 
strokovne šole, Lesarske šole Maribor

Diplomantki Simoni Slapšak čestitamo in ji želimo, 
da bo s pridobljenim znanjem uspešno gradila 
svojo poklicno pot.
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Mladi Trboveljčani spet 
navdušujejo s podjetnimi 
idejami
Kaj je naprava Zoyo Baby in kako deluje? Kako je narejena?
  »Prvi meseci po rojstvu dojenčka za starše pomenijo najtežje 
in obenem najzahtevnejše trenutke. Začenja se obdobje 
spoznavanja novega družinskega člana in učenje starševstva. 
Starše spremlja veliko skrbi in poraja se jim veliko vprašanj, ali 
otrok pravilno diha ali leži na trebuščku. Starši večkrat preverjajo 
dojenčkovo temperaturo in skrbno poslušajo, če otrok joče. 
  Zoyo Baby je napredna pametna naprava, ki stalno preverja 
dojenčkove življenjske znake. Ker je povezana s pametno 
napravo, uporabniku nemudoma sporoči kakršne koli 
dojenčkove težave. Opozori na težave z dihanjem, previsoko 
temperaturo, na mokro pleničko, opozori tudi, če otrok joče ali 
spi na trebuščku, kar bi lahko oviralo dihanje. V primeru težav z 
dihanjem in s previsoko temperaturo jasno prikaže reševalno 
proceduro v sami aplikaciji. Zoyo Baby se lahko pritrdi na 
dojenčkovo posteljico in deluje kot temperaturni senzor ter 
naprava za zaznavanje otroškega joka in premikanja posteljice. 
Ko pa otrok ne potrebuje več stalnega nadzora, pa se Zoyo Baby 
enostavno namesti v prostor, kjer bo meril temperaturo in 
hrupnost v samem prostoru, njegova prisotnost pa bo spominjala 
na lepe trenutke odraščanja otroka.
  Naprava ni škodljiva zdravju in je narejena iz protialergijskega 
materiala brez dodanih BPA-jev. Dojenčka ne moti med igranjem 
in je primerna za vsakdanjo uporabo in ne le v posteljici. Zoyo 
Baby je varna in zanesljiva rešitev z vgrajeno nizkoenergijsko 
(BLE – Bluetooth Low Energy) tehnologijo, kjer je sevanje 
znižano na minimum oziroma je 80-krat nižje od primerljivih 
"babymonitor" naprav. Zoyo Baby vključuje mobilno aplikacijo, 
kompatibilno z iOS in Android Bluetooth (4.0) operacijskima 
sistemoma. Za dodatno varnost je naprava oblikovana brez ostrih 
robov, se je ne da odpreti in ima vgrajeno baterijo, ki se polni prek 
brezžičnega polnilca.«

Kakšni so načrti za naprej?
  »Na spletni platformi Kickstarter smo zbirali sredstva za 
zagon produkta Zoyo Baby, vendar smo prekinili našo kampanjo 
še pred samim iztekom. V stik z nam so stopili investitorji, ki se 
zanimajo za sodelovanje pri produktu Zoyo Baby. V 
dogovarjanjih smo z investitorji iz Amerike, Evrope in iz 
Avstralije, tako da bo zasavski projekt Zoyo Baby zaživel in tej 
regiji ponudil prosta delovna mesta. Zahvale za to gredo vsakemu 
posamezniku posebej in vsem trem zasavskim občinam. 

Zoyo Baby je napredna pametna naprava, ki 
stalno preverja dojenčkove življenjske znake.

Sandi Češko: »Dimnik je lahko 
turistična zanimivost.«

  Uspešnih podjetnikov se držijo drzne zamisli. Rek še posebej 
velja za enega najuspešnejših slovenskih podjetnikov Sandija 
Češka, ki je 11. januarja na pogovornem večeru v Mladinskem 
centru Trbovlje komentiral aktualno družbeno dogajanje v 
Zasavju in širše. Dogodek sta organizirala Zasavsko društvo 
seniorjev managerjev in strokovnjakov ter Mladinski center 
Trbovlje.
  Vztrajnost, odločenost in optimizem so vrline, na katere je 
ustanovitelj globalnega podjetja Studio Moderna najbolj 
ponosen. Uvodoma je poudaril, da prav te vrline pomagajo na 
poti do uresničitve življenjskih ciljev. Tako je Sandi Češko 
svetoval vsem mladim, ki jim današnje razmere le stežka 
omogočajo redno delo. O svoji podjetniški poti je poudaril, da je 
najraje hodil po robu, saj tam nikoli ni bilo prav velike gneče, se 
mu je pa zato pogosto zgodil kakšen zdrs ali padec. »Napake so 
pač sestavni del življenja,« je poudaril Češko, ki ugotavlja, da je 
slovenska kultura vse preveč ostra do podjetnikov, ki delajo 
napake, medtem ko je »onstran luže« povsem normalno, da 
podjetniku uspe šele v tretjem ali četrtem poskusu.
  Beseda je v nadaljevanju nanesla na povsem konkretne 
probleme v Zasavju. Tako je na vprašanje o spodbujanju 
podjetništva in o najemnih cenah za »inkubiranje« mladih 
podjetnikov dejal: »Enajst evrov na kvadratni meter je katastrofa, 
takšne cene so cene solidnih lokacij v centru Ljubljane,« in v 
nadaljevanju poudaril, da je logika lastnikov, ki imajo raje prazne 
prostore, kot pa vsaj nekaj najemnine, povsem skregana z 
razvojnim načinom razmišljanja, ki ga vidimo v tujini. »Čas je za 
nore in drzne ideje,« je napetost v prostoru stopnjeval Češko in na 
vprašanje, kam s »trbouskm raufnkam«, odgovoril, da bi ga lahko 
pobarvali ali bi ga ponudili kot zanimivo mesto za oglaševanje 
kakšni izmed multinacionalk. 
  Obisk Sandija Češka so izkoristili tudi mladi zasavski 
podjetniki, ki so mu predstavili svoje podjetniške zamisli in ga 
tudi pogumno vprašali o možnostih vlaganja v njihove projekte. 
Čeprav ni bilo takojšnjega odgovora na uradnem delu dogodka, 
pa smo lahko opazili, da je bilo po uradnem delu kar nekaj 
zanimivih in dolgih pogovorov med podjetniki in Češkom.
  »To pa je pravzaprav ideja takšnih večerov,« je ob koncu 
druženja dejal pobudnik dogodka, predsednik društva zasavskih 
seniorjev managerjev in strokovnjakov Karel Vukovič, ki je za 
leto 2016 skupaj z Mladinskim centrom Trbovlje napovedal še 
več zanimivih dogodkov ter več medgeneracijskega sodelovanja 
med izkušenimi in mladimi podjetniki.

Mitja Adamlje, MCT

Vztrajnost, odločenost in optimizem so vrline, na 
katere je ustanovitelj globalnega podjetja Studio 
Moderna najbolj ponosen. Foto: Fanči Moljk
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22 kuolmčki

  V mesecu, posvečenem slovenski kulturi, se spodobi, da si 
pobližje pogledamo zgodovino in pomen najvidnejših hramov 
kulture v Trbovljah in pri sebi razmislimo, če morda v teh težkih 
ter neprijaznih časih vendarle ni prav kultura (njeno 
konzumiranje in produciranje) tisto, kar nas človeči, nas dela 
boljše in nam omogoča ponotranjenje vrednot, s katerimi bomo 
lahko pogumno stopili novim (boljšim) časom naproti.

  Prav o tem so v teh dneh, ko so (kot se 
za prava pravljična bitja spodobi) že čutile, 
da se okrog nas intenzivno vrtinčijo 
gospodarsko-ekonomske spremembe in 
neugodnosti, modrovale podmrzliške 
divje žene. V skritih zavetrjih pod Kriško 
planino so se namreč sestale na enem 
izmed mnogih letnih srečanj in si belile 
glave, kako pomagati svojim ljubim 
Trbove l jčanom ter  j ih  vsa j  malo 
obvarovati pred težavami, ki jih že imajo ali 
pa nadnje šele prihajajo. Tako so besedičile 
(bolj kot ne v prazno), ko so jih zmotili 
nežni zvoki, tiho cingljanje, pridušeno 
šumenje, ki se je sicer bližalo, a ni bilo zato 
nič glasnejše. In radovedne babnice so 
pomolile svoje skuštrane glave izza hriba 
in pokukale na kriške travnike – tamkaj so 
drobne vile uprizarjale svoj zimski ples in s 
čarobnimi gibi klicale prve drobne 
snežinke. Divje žene so očarano strmele v 
drobne postave in tedaj se jim je posvetilo 
– seveda, lepota, dobrota ter razdajanje le-
teh, to je tisto, kar lepša vsakdan. In so spet staknile glave, na 
pogovor poklicale še drobne vilinske plesalke in sklenile, da bodo 
vile postale tihe, skrite pomočnice pri razdajanju kulture med 
lepote željne ter potrebne prebivalce trboveljske doline. In tako 
so šle – štiri drobne kulturne čarovnice so z mrzliških travnikov 
poletele v dolino, se tik pred Gabrskim še zadnjič objele v slovo in 
odletele vsaka v svojo smer. Prva se je ustavila v Domu Svobode, 
tri pa so pot nadaljevale proti središču Trbovelj, kjer so se 
razkropile: ena je poletela proti Knjižnici Toneta Seliškarja 
Trbovlje, druga v Zasavski muzej Trbovlje in zadnja v Zavod za 
kulturo Delavski dom Trbovlje. In ker so male čarobne vile na 
svetu že zelo dolgo, veliko vedo in poznajo preteklost njim tako 
ljubega kraja, so tudi vam sklenile natrositi nekaj drobcev 
zgodovine štirih za kulturo danes pomembnih zgradb v 
Trbovljah.

  Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje je bila leta 1908 
ustanovljena kot občinska knjižnica in sicer ob 60-letnici vladanja 
takratnega avstro-ogrskega cesarja. V teh 108 letih se je selila po 
Trbovljah gor in dol, dokler ni leta 1981 dobila današnjih 
prostorov na Ulici 1. junija in sprejela poimenovanje po pesniku 
in pisatelju Tonetu Seliškarju. In prav Seliškarjev bogati 
ustvarjalni opus ter njegovo obdobje poučevanja v Trbovljah sta 
spodbudila male dobre vile, da svoje čarobne zvezdice sejejo po 
knjižnici in spodbujajo mlade ter manj mlade, da svoje znanje 
širijo z nabiranjem novega znanja, ki ga hranijo knjige, posnetki in 
svetovni splet. Seveda so se vile spomnile tudi na knjižnično 
dislocirano enoto v Domu Svobode. Le-ta pod svojo streho daje 
zavetje kopici posameznikov, katerih življenje ubrano teče s 

kulturo v roki in je pod budnim očesom novih skrbniški moči 
dobila v svoja jadra prepotrebni delovni elan in kulturni zagon. 
Sicer so »Dom Svobode« zgradili leta 1909 in blagoslovili leto 
pozneje, povečali pa so ga kar dvakrat: leta 1925 in tudi v letih 
1946–1948, ko so ga obnovili po bombnem napadu leta 1945. 
Pestra zgodovina hiše je le še pripomogla k odločitvi malih sejalk 
kulturne magije, da po Domu Svobode potresejo čarobne želje in 

tako pripomorejo k tamkajšnjemu 
nadaljevanju kulturnega delovanja.

  Zavod za kulturo Delavski dom 
Trbovlje na Trgu svobode je že tretji 
delavski dom v Trbovljah, prvi je bil na 
današnji Partizanski cesti, drugi je bil na 
današnjem Trgu svobode. Današnji 
Delavski dom so začeli graditi leta 1953, 
dokončali pa so ga tri leta pozneje. Na 
zgradbi v oči najbolj bode 84 kvadratnih 
metrov velik mozaik, delo akademskega 
kiparja Marija Preglja, ki prikazuje (in tako 
še danes budi spomin na) rudarje pri delu 
in v domačem okolju. Ta slikovita podoba 
je seveda pritegnila tudi male čarobne 
deklice, ki so nekaj mavričnega prahu 
namenile tudi njej in ji tako vdihnile lepoto, 
ki bo na lokalno preteklost spominjala tudi 
zanamce. 

  Stavbo na Ulici 1. junija, v kateri danes 
domuje Zasavski muzej Trbovlje, so 
zg rad i l i  l e ta  1874 ,  muze j  ( takra t 

poimenovan Muzej NOV) so v stavbi odprli leta 1956. Hišo so 
obnovili leta 1974 in ji skladno s prenovo nadeli novo ime 
(Revirski muzej ljudske revolucije). Svoje ime je muzej zamenjal 
še dvakrat, in sicer leta 1984, ko je postal Revirski muzej Trbovlje), 
pozneje pa je dobil ime Zasavski muzej Trbovlje, ki ga nosi še 
danes. Predmete ter zgodbe, ki jih stavba hrani in čuva, vile seveda 
poznajo, ščepec njihovega čarobnega prahu pa bo morda 
pripomogel k temu, da se bo svojih korenin zavedalo ter nikakor 
ne sramovalo več prebivalcev trboveljske doline.

  Verjetno ste radovedni, zakaj so se vile z divjimi ženami na 
čelu sploh odločile, da gredo na obisk in na pomoč prav sem. No, 
vedele so, da se v teh hramih kulture ter znanja že tako ali tako 
veliko dogaja in da so tamkaj skrbni pri hranjenju ter predajanju 
takšne in drugačne kulture vsem, ki po njej hlepijo – tako so 
sklenile, da bodo dodale še nekaj čarobnega prahu, da bo vse 
skupaj lažje teklo: da se bodo dogodki izpeljali, kljub vsem 
zapletenim birokratskim obrazcem, da bo program bogat, kljub 
nenehnemu pomanjkanju financ, da bodo ljudje dogajanje hvalili, 
kljub občasnim nepravilnostim, in da bodo na obrazih zaposlenih 
v teh hramih ter na obrazih njihovih »strank« nasmeški, ki se bodo 
širili tudi na tiste, ki na kulturo ne dajo prav veliko … 

  In veste kaj? Meni se zdi, da gre vilam čaranje odlično od rok. 
No, čarobnost ustvarjajo namreč tudi naši »kulturniki« in vsi, ki 
skrbijo, da si Trboveljčanke in Trboveljčani širimo obzorja in 
preraščamo »zasavsko zaplankanost«. To se vidi. In sliši. In 
predvsem čuti. Mar ne?

Katra Hribar Frol

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

Trboveljski kulturni hrami
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Moje Trbovlje
  Moje Trbovlje v preteklem stoletju je delovni naslov moje tretje knjige, ki 
bi morala priti na svetlo že lani, a kriza je tudi tu posegla vmes. Veliko 
bralcev druge knjige, ki je bila posvečena Rudisu, me je nagovarjalo, naj kaj 
več napišem tudi o dogodkih in dogodivščinah Trboveljčanov v preteklem 
stoletju. Rad sem jim prisluhnil in pričujoča resnična zgodba spodaj je le ena 
od več kot petdesetih, ki bodo v knjigi. 

Andrej Plevčak

Tresk po sodnikovi glavi

  Gospod Drago Jeretin je bil dolga leta prejšnjega stoletja 
pojem odličnega trboveljskega gostinca, športnega navijača in 
funkcionarja ter sploh človeka, ki je živel za Športno društvo 
Rudar. Njega in njegovo ženo Justo sem zelo spoštoval, zato sem 
gospodu Dragu namenil posebno zgodbo te knjige z željo, da naši 
mladi vidijo, kakšne navdušence smo v trboveljskem športu imeli 
v preteklem stoletju, ko je šport v naši dolini še nekaj pomenil. Z 
gospodom Jeretino sem bil tudi izven športa nekako povezan, saj 
je bila njegova simpatična hči Magda Pesko moja sodelavka in 
vrhunsko usposobljena administrativna moč, zato ni čudno, da je 
bila dolga leta nepogrešljiva tajnica predsednika Rudisa Borisa 
Malovrha.

  Eno plat značaja našega vrlega Draga sem spoznal na zelo 
nenavaden način. Drago je bil fanatičen športni navijač Rudarja 
že tedaj, ko v Trbovljah rokometa in košarke še poznali nismo. V 
tistih povojnih časih je bil za večino Trboveljčanov edina oziroma 
glavna poletna športna atrakcija nogomet.

  Tale zgodba o tedanjem nogometnem dogajanju je zanimiva 
zato, ker se verjetno kaj tako atraktivnega v trboveljskem športu 
ni zgodilo ne prej in ne pozneje, zato ne sme v pozabo. Predvsem 
je zanimiva mentaliteta takratnih trboveljskih navijačev, med 
njimi še posebej enega najbolj vnetih, gospoda Jožeta Belca.

  Vse skupaj se je zgodilo na odločilni nogometni tekmi za 
slovensko prvenstvo med Rudarjem in mariborskim Poletom, 
predhodnikom Branika in NK Maribor. Vratar mariborskega 
moštva je bil Marguč, oče poznejšega vratarja trboveljske 
rokometne ekipe Mice Marguča. Nogometni vratar Marguč je bil 
dober čuvaj mreže, na žalost pa je bil za uspeh svojega moštva 
pripravljen storiti tudi zelo grde in nešportne reči. V nekem 
napadu Rudarjevcev je ocenil, da Soretov Polde neposredno 
ogroža Poletova vrata, zato se je namesto na žogo, ki je bila 
podana Poldetu, vrgel na Poldetovi nogi ravno v trenutku, ko je 
hotel Polde udariti na gol. Obe nogi mu je grdo zlomil. Polde 
kljub takojšnji zdravniški pomoči nikoli več ni mogel igrati 
nogometa. Poškodbe so bile trajne. Izredno grob prekršek se je 
dobro videl celo s tribune, vendar se sodnik, ki je bil zelo blizu, 
sploh ni odzval. Čeprav je bil v neposredni bližini, se je delal, kot 
da se ni nič zgodilo. Pozneje se je menda izgovarjal, da je ravno 
tedaj pogledal v drugo smer. Celo zapiskal ni. Za šokirane 
navijače, predvsem pa za Draga, je bilo vse skupaj le preveč. S 
tedaj še lesene tribune je skočil čez ograjo na igrišče, se po nekaj 
metrih obrnil in z obema rokama povabil gledalce oziroma 
navijače na igrišče, naj mu sledijo. Odzvalo se je kakšnih deset 
najbolj razgretih in jeznih navijačev. Vdrli so čez ograjo na igrišče. 
Na veliko smolo sodnika je bil dan bolj deževen in sodnik, ki je bil 
na igrišču, jih je skupil po glavi s kljukami navijaških dežnikov, še 
preden se je dodobra zavedel, kaj se dogaja. Vratar Marguč je hitro 
ocenil situacijo in je mimo težko poškodovanega Poldeta, ki se je 
zvijal od bolečin, stekel proti ograji za igriščem in tako odnesel 
celo glavo. Tudi sodnik mu je urno sledil. Bežala sta naprej mimo 

Partizana proti Njivi. Ceste ob potoku, kot je danes, še ni bilo. 
Takrat sem bil kot mlad fant na tekmi in sem vse to dobro videl. 
Tekma  je bila prekinjena. Ko se je situacija nekoliko umirila, sem 
šel ves radoveden gledat na bojišče. Tam sem naštel pet ali šest 
kljuk, ki so se odlomile na sodnikovi glavi. 

  Tako neposreden, pa vendarle ne tako hud napad na sodnika 
sem videl samo še enkrat in to na košarkarskem srečanju mnogo 
let pozneje. Tedaj je ljubljanski sodnik sodil tako očitno in 
pristransko v škodo KK Rudar, da so sicer zelo umirjenemu 
igralcu Jelku Murnu popustili živci in je dal sodniku tak »špon«, 
kot smo rekli brci v rit, da ga je kar dvignilo. 

  Moj dobri prijatelj, gospod Ivče Berger, mi je v zvezi z 
obračunom na igrišču povedal, da je bil prvi, ki je sledil vabilu 
Draga Jeretine na igrišče, gospod Jože Belec, znani lovec z Njive, 
ki je dočakal uglednih sto let. Jožeta in preostale, ki so jih miličniki 
izsledili, so postavili pred sodišče v Ljubljani. Sodnik je seveda 
izvedel, kaj je storil vratar in kaj ni storil sodnik, zato je bil precej 
razumevajoč. Gospoda Jožeta je vprašal, če obžaluje svoje 
dejanje, kar bi  bistveno znižalo kazen ali bi bila morda milejše 
vrste. Vprašal ga je tudi, kaj bi zdaj, po premisleku, storil, če bi še 
enkrat prišel v takšen položaj, seveda vse z namenom, da pridobi 
pravne argumente za milejše kaznovanje. Po pripovedi gospoda 
Bergerja pa je gospod Jože kot pravi poštenjak, kakšen je bil vse 
življenje, sodniku odvrnil: 

  »Kresnil bi ga še enkrat!«  Sodnik je moral po uradni dolžnosti 
ugotoviti, da se osumljenec prav nič ne kesa, zato ga je kaznoval z 
nekajdnevnim zaporom. Kaj se je zgodilo z Dragom in 
preostalimi, ni znano. O tej zadevi ni v poznejših letih nikoli 
govoril.  lgem in počez, Tiskarna Tori, Trbovlje
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Intervju z dobitnikom letošnje nagrade 
Tončke Čeč. 

Branko Železnik, slikar, predsednik 
ZLDS

»Za slikarstvo je 
pomembna 
kilometrina.«
Avtor: Vid Šteh

Branko Železnik je v Zasavju pustil močan pečat na 
področju kulturne in športne dejavnosti. Več kot 12 let je kot 
predsednik uspešno vodil Plavalno društvo Rudar Trbovlje, 
nato pa ga je usoda ponesla na področje likovnega 
ustvarjanja: najprej je prevzel vodstvo Društva revirskih 
likovnih umetnikov Relik, danes pa opravlja predsedniško 
funkcijo v Zvezi likovnih društev Slovenije (ZLDS), ki je 
znana predvsem po organizaciji zdaj že tradicionalne 
prireditve Zlata paleta. Ob vseh teh dosežkih pa Železnik še 
vedno ostaja skromen in prizadeven za nadaljnji razvoj 
likovne umetnosti v Zasavju.

Z nastopom predsedniške funkcije v društvu Relik leta 2001 
ste zakorakali na področje likovne umetnosti. Se spomnite 
svoje prve slike?
  »Najprej moram poudariti, da pred letom 2001 sploh nisem 
slikal oz. nisem niti kazal nekih večjih ambicij po umetniškem 
ustvarjanju na tem področju. Še več; v mladosti sem bil s strani 
likovnih učiteljev deležen mnenja, da nimam žilice za slikarstvo. 
Kmalu po mojem imenovanju za predsednika Relika pa sva se z 
ženo udeležila likovnega tekmovanja Ex Tempore v Piranu, kjer 
sem si bolj za šalo kot zares kupil platno in ustvaril svojo prvo 
sliko, na kateri je bila upodobljena mestna arhitektura.« 

Kakšne teme pa vas kot likovnega ustvarjalca najbolj 
pritegnejo?
  »Ker sem po naravi bolj športen tip in me zanima tudi 
področje matematike, sem se usmeril predvsem v slikanje 
arhitekture in objektov. Vedno mi je bilo lažje zajeti podobe neke 
hiše kot pa ustvarjanje portretov oseb in živali.«

Po dolgoletnem predsedovanju plavalnemu društvu ste 
nepričakovano vkorakali na področje umetnosti. Kako bi 
opisali ta preskok?
  »Šlo je za splet okoliščin, katerim sem se moral prilagoditi. 
Proti koncu svojega mandata v plavalnem društvu sem sklenil, da 
prepustim predsedniški stolček mlajšim generacijam, saj so se časi 
spreminjali, prav tako pa sem čutil potrebo, da svoje življenje 
usmerim na druga področja. Mislim, da je moji odločitvi 
botrovalo tudi to, da sem bil celo življenje tako ali drugače 
zaznamovan z okoljem likovne umetnosti, še posebej s strani 
moje žene, ki je izhajala iz slikarske družine, tako da mi vonj po 
ustvarjanju z barvami le ni bil tako tuj. Poleg tega pa je bilo ob 
nastopu predsedniške funkcije društvo Relik v hudih finančnih 
težavah in je potrebovalo človeka z bolj izrazitimi vodstvenimi 
sposobnostmi ter odgovornostjo. Danes lahko povem, da mi ni 
niti malo žal, da sem se preusmeril na to področje, saj sem se 
ogromno naučil.« 

Pa je dejstvo, da se pred tem niste aktivno ukvarjali s 
slikarstvom, koga zmotilo ali pa je bilo celo sporno?
  »Niti ne. Žena in sin, ki sta takrat že sodelovala v Reliku, sta mi 
pomagala, da sem se lažje vklopil v nov način dela, seveda pa so 
bila na začetku izražena različna mnenja o tem, če bi bil primeren 
kandidat za predsednika. Na srečo je bil ta led hitro prebit in s 
pomočjo medsebojnega sodelovanja nam je uspelo obdržati 
društvo vse do današnjih dni. To je tudi tisto, kar je povezovalo 
moje predsedovanje v plavalnem društvu in Reliku; pomembnost 
timskega dela, brez katerega ne more delovati prav noben 
kolektiv.« 

Kaj je po vašem mnenju tisto, kar naredi dobrega slikarja? 
Koliko resnice s skriva v izreku, da se kot slikar že rodiš?
  »Za slikarja sta pomembna nadarjenost in v prvi vrsti tudi 
kilometrina. Lahko si še tako dober slikar, vendar če boš na leto 
naredil dve ali tri slike, ne moreš pričakovati večjega uspeha. 
Treba je biti dejaven ves čas in iskati nove načine ustvarjanja. Je pa 
res, da se dandanes mnogo ljudi ukvarja s slikarstvom, 
najverjetneje zato, ker so materiali, potrebni za ustvarjanje (barva, 
platno itn.), že praktično na dosegu roke in jih lahko kupiš že v 
malce bolj založeni trgovini.« 

Kot predsednik ZLDS aktivno sodelujete pri organizaciji 
dogodka Zlata paleta, na katerem se podeljujejo priznanja 
za dosežke na področju likovne umetnosti. Kako se je 
kakovost slikarstva v vseh teh letih spreminjala? 
  »Pri Zlati paleti sodelujem že od samega začetka, čeprav sem 
aktivno vključen v njeno organizacijo od leta 2001 naprej. 
Kakovost del se po mojem mnenju iz leta v leto izboljšuje, s tem 
pa tudi kvantiteta oz. število likovnih umetnikov. Če le povem 
nekaj številk; v vseh teh letih je bilo v okviru Zlate palete 
ustvarjenih od 9 do 10 tisoč likovnih del, razstavljenih pa je bilo 
več kot 2 tisoč. Tukaj bi rad izpostavil svoje nestrinjanje z 
delitvami na akademske in amaterske slikarje, saj je zadnja leta ta 
meja vse bolj nejasna; z gotovostjo lahko rečem, da se ogromno 
del amaterskih slikarjev primerja ali pa celo preseže tista, ki jih 
ustvarijo akademiki.« 

Ste se pri ocenjevanju del kdaj znašli v situaciji, ko ste neki 
sliki priznali kakovost, vendar pa se vas osebno ni 
dotaknila?
  »To se velikokrat zgodi, saj imajo vsake oči svojega malarja. 
Mogoče imam to srečo, da večinoma pobirajo nagrade in 
certifikate tiste slike, ki so tudi meni všeč, zato mi ta dilema 
zaenkrat ne predstavlja večjega problema. Objektivno 
ocenjevanje je seveda zahtevno, toda ne nujno nemogoče; jaz 
recimo ne čutim želje po slikanju rož ali lončnic, vendar pa si z 
veseljem ogledam tako sliko. 
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  Zame je vsako likovno delo kakovostno, čeprav mi tematsko 
ni preveč blizu. Sam sem dovzeten za slikanje arhitekture, vendar 
pa z veseljem pasem oči ob kakšnem portretu, ki se ga sam ne bi 
nikoli lotil. Ampak kot sem rekel; v tem trenutku mi ocenjevanje 
del ne predstavlja večje težave.« 

Predsednik društva Relik ste bili vrsto let, zdaj je funkcijo 
prevzela vaša hči Kaja. Kako se je društvo v vseh teh letih 
spreminjalo? 
  »Do društva sem vedno čutil odgovornost, saj se pogosto 
zgodi, da kolektivi razpadejo zaradi slabe organizacije ali 
pomanjkanja interesa. Z razvojem društva sem zelo zadovoljen, 
imamo veliko nadarjenih umetnikov, ki dosegajo vidnejše uspehe 
na področju likovnega ustvarjanja, prihodnost pa seveda ostaja 
odprta. Kaji pri vodenju društva puščam proste roke, saj sta se 
tudi način komuniciranja in organizacija dogodkov spremenila. 
To je posledica današnjih časov, ki so vse bolj vezani na 
elektronske medije; stiki se danes ohranjajo prek računalnika, 
mobilnih telefonov, družabnih omrežij itn. Navkljub temu pa se 
mi zdi, da je osebni stik še vedno najpomembnejši in da brez njega 
nobeno društvo ne more dolgo obstajati. V Reliku se močno 
trudimo, da bi tak način komuniciranja tudi ohranili, obenem pa 
se prilagodili trenutnim časom.« 

Katera barva vam je najljubša in zakaj?
  »Rdeča. Zaradi barvne slepote je moj spekter barv precej 
zožen in večkrat se zgodi, da različnih odtenkov iste barve sploh 
ne vidim. Rdeča mi je bila že od nekdaj ljuba, čeprav ne znam 
pojasniti, zakaj. Mogoče zato, ker je barva, ki pride bolj do izraza 
kot druge.« 

V pesniškem kotičku predstavljamo pesmi, ki sta različni 
tematsko in tudi po vzdušju.; najprej otroška pesem o 
zgodah in nezgodah prikupnih gozdnih živali v zimskem 
času, nato pa še pesem z izrazito socialno tematiko, ki bo 
žal vedno aktualna. Vabimo vse pesnike, da pošljete 
svoja dela na vid.steh@gmail.com, mi pa jih bomo tudi 
objavili. Seveda pa jih lahko pošljete tudi na dopisnici na 
naslov: Občina Trbovlje, uredniški odbor časopisa (pripis: 
za pesniški kotiček), Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. 

ZAJČEK UHEC
SPET PRIŠLA JE MRZLA ZIMA,

S SNEGOM ZEMLJO JE POKRILA,
ZAJČEK SKRIL SE JE V GOZD,

A ŠE VEDNO SMRKAV JE IN BOS.

DOLGA SVEČA IZ NOSA MU VISI,
KJE NAJ REVČEK ROBČEK SI DOBI?

LISTJE JE POBELIL SNEG.
KAKO BO NOSEK TA

SPET SUH IN LEP?

DA BO VOHAL IN ISKAL,
DA NE BO LAČEN OSTAL.

ZAJČEK TIHO PREMIŠLJUJE,
Z UHLJI STRIŽE SEM TER TJA

IN SI PRAPROTI NAREŽE,
DA IMA ROBČKE NOVE, SVEŽE. 

Matjaž Merzel

ČRNA DOLINA
TRBOVLJE, DOLINA SO ČRNA,                                                   

V TRBOVLJAH JE MNOGO GORJA.
POD ZEMELJSKIH ČRNIH NAM ROVIH,

JE DELAVEC DOMA.
POD ZEMLJIO SE ZARIJE
IN VZAME LUČ V ROKO,

DA SPREMLJA GA V VOTLINO,
TO ČRNO IN TEMNO.

BOG VE, ČE SE ŠE VRNE,
ZDRAV IN PA KREPAK,

ON TRUDI SE ZA DRUGE,
DA KRUH IMEL BI VSAK.
UBOGA SKRBNA MATI

RAJE SAMA NIČ NE JE,
SKRBI LE ZA OTROKE,

DA GLADA JI NE TRPE.
BOSA MATI PLAČE, 

ZA HRANO KOMAJ JE,
A ČE SE NIČ NE IZBOLJŠA, 

PROSITI BO TREBA ŠE.
DA NAM TRPLENJE MINE,

ODREŠI NAS LE SMRT,
DA UP ZA UPOM GINE,

LE GROB NAM JE ŠE ODPRT.
Ana Baš 

(To pesem sem napisala tako, kot mi jo je narekovala 
moja mama, ko je štela 90 let.)

pesniški kotiček

Sozvočenja Logatec 2015
  V Logatcu je 15. novembra 2015 potekalo regijsko 
tekmovanje odraslih pevskih zasedb. Sodelovala je tudi vokalna 
skupina Uosm, katere člani prihajajo iz Trbovelj in Zagorja ob 
Savi. Sestavlja jo osem članov (Eva Amon, Brina Dragar, Maruša 
Borovšak, Barbara Kadunc, Aljaž Bastič, Martin Lenart Štrovs, 
Črt Dragar in Rok Hvala), ki so stari med 18 in 21 let in je nastala 
kot spontana odločitev prijateljev, ki so si želeli skupnega petja. 
Člani vokalne skupine Uosm, ki sicer deluje že od septembra 
2012, so si v  kategoriji vokalnih skupin pripeli tretje mesto in s 
tem tudi srebrno plaketo. Velja omeniti, da je bilo to prvo večje 
tekmovanje za mlade pevce iz Zasavja, veseli pa so, da so dobili 
potrditev, da njihovo delo poteka v pravo smer. V prihodnjih 
mesecih poleg priložnostnih nastopov načrtujejo letni koncert, ki 
bo 2. aprila 2016 v dvorani Glasbene šole Trbovlje.

Aljaž Bastič

FOTO: Eva Križaj
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Lutke za odrasle – zakaj pa ne      
  Lutkovni čarobni svet je na področju kulturnega ustvarjanja 
ena najstarejših zvrsti gledališča in pomeni prvi stik otrok z 
umetnostjo. Po Robertu Waltlu je: »... igranje z lutkami 
pomembno, če želimo otroke naučiti, da so kultura, umetnost in 
civilizacija tisto, kar je gradilo zgodovino človeštva.« In prav za 
najmlajše smo člani in članice KD Lutkovna skupina Lučka 
Trbovlje v svojem več kot 50-letnem delovanju ustvarili čez 200 
predstav in nedvomno pripomogli k udejanjanju prej navedene 
misli. 
  Razvojne tendence sodobnega lutkarstva v zadnjem obdobju 
pri nas in v svetu pa kažejo vse več zanimanja ter naklonjenosti do 
lutkarstva za odrasle. Tako ni slučaj, da smo članice  lutkovne 
skupine Lučka posebno v letu 2015 namenile pozornost 
odkrivanju izrazne moči lutk v malce hudomušnih namenskih in 
priložnostnih gledaliških predstavah za odrasle. Na prvi vtis lutke 
zabavajo, a ob premisleku in podoživljanju tematike lahko 
prepoznamo tudi globoko sporočilnost, saj lutke nikoli ne lažejo. 
To je sicer skupno izhodišče vsem igram, kar  dopušča možnosti, 
da imajo lutke za odrasle več besedne igre, v predstavah za otroke 
pa ubesedijo manj besedila in imajo poudarek na gibu, glasbi, 
rekvizitu, sceni. V animaciji se strneta estetsko, funkcionalno, iz 
naravnih materialov oblikovana lutka in lutkar, ki ji vdahne glas 
ter doda gib ob izbrani glasbi, da le-ta oživi na sceni. Ker dobrih 
sodobnih lutkovnih besedil niti ni na pretek, so ustvarjanje 
avtorskih zgodb spodbudili vsakdanje življenje, dogodki, 
pogovori, doživetja, izkušnje, druženja in medsebojni odnosi. 
Tako smo se Lučke lotile tudi snovanja lutkovnih predstav za 
odrasle, v katerih človekove značajske lastnosti prevzamejo lutke 
– osebe, živali, rastline, predmeti iz narave, domišljijski stvori. 
Izrazijo jih brez sprenevedanja, z otroško naivno iskrenostjo. 
Pogosto odpirajo tudi naše notranje blokade in bogatijo osebno 
rast, kar v predstavah za odrasle podelimo z gledalci različnih 
generacij. Najbolj so nas veselili pozitivni odzivi žensk Društva za 
samopomoč Evropa Dona na lutkovni skeč Dolibol za vse, ki 
smo ga odigrale že oktobra 2014 na obletnici društva. 
  V letu 2015 smo to idejo razširile v pravo lutkovno igro in z 
njo štirikrat nastopile. Vsebina igrice na malce zbadljiv, a nikoli 
žaljiv način sporoča, kako je kljub tegobam življenje lahko lepo, 
da je posebna vrednota spoznanje, da nisi sam v stiski, da jo lažje 
prebrodiš z optimizmom, da medgeneracijske razlike ne 

Na prvi vtis lutke zabavajo, a ob premisleku in 
podoživljanju tematike lahko prepoznamo tudi 
globoko sporočilnost, saj lutke nikoli ne lažejo.

razdvajajo, pač pa povezujejo izkušnje starejših z novimi 
tehnološkimi znanji mlajših, da z zdravo kmečko pametjo 
odvračamo potrošništvo, spoštujemo naravo, jo zavzeto 
negujemo in ohranjamo, znamo ceniti lastno ustvarjanje in se 
radostimo v družbi prijateljev in dobrih ljudi. O prijetnem 
sproščenem doživetju lutkovne predstave, ki se vendarle dotakne 
in pusti sledi, govorijo besede ene od gledalk: »Hvala vam, 
nasmejala sem se. Ko mi bo najbolj hudo, si bom rekla: 
"Dòlimebòli za vse!"« Zadnja predstava, namenjena odraslim, je 
bila Cicibani plavalci na svečani akademiji ob 80-obletnici 
Plavalnega kluba Trbovlje. Krajši lutkovni skeč je prijetno 
presenetil številne obiskovalce, ki so ga navdušeno sprejeli, saj 
sicer lutk ne vidijo pogosto. Oktobra smo se prvič odzvale na 
povabilo na Lutkovni maraton v Celju z otroško predstavo, kjer 
so nas otroci in njihovi spremljevalci različnih starosti nagradili z 
bučnim aplavzom kot najboljšo lutkovno predstavo med štirimi 
udeleženci. Taki prijazni odzivi nam dajejo ustvarjalno voljo in 
pozitivno energijo za nadaljnje delovanje. 

Marinka Bučar, Lutkovna skupina Lučka

Izzivi avtističnega otroka
  V januarju so v galeriji Delavskega doma Trbovlje pripravili 
razstavo z naslovom Kristian Božič – izzivi avtističnega otroka. 
Kristian Božič ni običajen 14-letnik, čeprav si to zelo želi biti. Je 
avtist s težko obliko te bolezni, ki zahteva poseben način prehrane 
in dolgotrajno zdravljenje, katerega stroški v največjem delu 
padejo na ramena njegove družine. Leta 2014 so mu dobri ljudje s 
svojimi donacijami omogočili operacijo z izvornimi celicami, po 
kateri se mu je stanje precej izboljšalo, kar se predvsem odraža na 
kakovosti njegovega življenja. Napravil je velik korak naprej na 
področju govora, koncentracije in učenja. Operacija ni koristila 
zgolj njemu, temveč tudi njegovi družini. Ob vseh težavah, ki jih 
ima zaradi svoje bolezni, je Kristian zelo ustvarjalen fant s 
številnimi talenti. Po uspešno opravljeni operaciji je začel igrati na 
klaviature, improvizirati na inštrument in celo skladati. Še posebej 
pa je vešč stare japonske umetnosti zlaganja in zgibanja papirja 
origami. Tovrstne izdelke je izbral za predstavitev na razstavi, kjer 
so bile premierno predstavljene tudi njegove sovice. Trboveljčani 
in Trboveljčanke, pa tudi obiskovalci od drugod, so se v velikem 
številu udeležili odprtja Kristianove razstave in ponovno 
dokazali, da so solidarni in da imajo posluh za sočloveka ne glede 
na čas in razmere. In tako naj tudi ostane. 

Tudi vi lahko Kristianu pomagate na poti k 
ozdravitvi s svojimi prostovoljnimi prispevki, ki jih 
lahko nakažete na transakcijski račun DPM: 
Društvo prijateljev mladine Trbovlje, Trg svobode 
11, 1420 Trbovlje. TRR: SI56 02330-0090653290 – 
odprt pri NLB, sklic: 00 01-2016, namen: donacija 
za Kristiana. 
Za vsak vaš prispevek, ki bo pripomogel k 
ozdravitvi, vam bo Kristian zelo hvaležen.
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Trboveljski oskarji, predstava 
za staro in mlado
  Vsako jutro se v stanovanju Štilčkovih prebudijo v direndaj. 
Mami, oči in dva otroka. Skačejo sem ter tja, si umivajo zobe, 
medtem ko v glavi ponavljajo snov za današnji test, si obuvajo 
nogavice in razmišljajo o novem delovnem dnevu. Zamujajo kot 
vedno. Ko se naposled natovorijo v avto, nekdo nekaj pozabi. 
Tokrat je to oči. Svojo družino na pot odpravi z izgovorom, da bo 
šel na železniško postajo s taksijem. Pa bo šel res ali ima kaj za 
bregom? 
  O, ima. In to prekleto dobro skriva. Medtem ko je na obisku 
tašča, ki stanovanje vsak teden preureja po svoje in povsem iz 
svoje dobre volje kuha kosilo, ji oči na hitro poda štafetno palico 
skrbi za otroke. Aja, tašča je iz Zagorja. Pa vseeno hodi v Trbovlje 
v lepotni salon in k zdravniku, ker se pač tukaj več zve. Ladja jo že 

čaka, otroke odpelje, mami in oči ostaneta sama. Kaj zdaj? Oči 
spi, gre na rekreacijo in potem v gostilno, mami je doma, 
pospravlja in lika, telovadi in obupuje nad svojim moškim. Se je 
sploh spomnil, da je danes njuna obletnica? 
  O, se je, brez skrbi. Konec dober, vse dobro. Ljubezen živi 
naprej. Oder se vrti, Lososi pa ne pojejo več. Kaj? Tudi če jim 
pomagajo vsi gledališčniki? Pomagali bi lahko vsaj dobitnici 
štilčka za petje, Katra Kozinc in Nives Dornik, zraven bi zaplesala 
še Maša Kafel, dobitnica štilčka za ples. Kakšna predstava bi to 
bila. Skoraj takšna, kot je otroška igra Zeleni deček, kjer sta svoji 
vlogi mojstrsko odigrali Neža Lesar in Nastja Abdič ter si za to 
zaslužili štilčka. Vse skupaj pa bo v red spravila Tjaša Šuligoj, 
glavna organizatorka in pobudnica Slavja ob 90-letnici Doma 
Svobode. Na ta lep uspeh jo doma spominja štilček, trboveljski 
oskar.
  Čestitamo!

Katra Kozinc

Glasbena šola Trbovlje 
uspešno v leto 2015 in smelo 
v leto 2016
  Prvi mesec novega leta vedno prinese olajšanje, ker se je 
predhodno leto uspešno končalo, hkrati pa že postavlja nove 
izzive za naprej. V Glasbeni šoli Trbovlje smo leto 2015 končali 
prenovljeni. Z lastnimi privarčevanimi sredstvi smo zamenjali 
zastarelo neonsko razsvetljavo iz sedemdesetih let v učilnicah in 
na hodnikih, prebelili in osvežili smo avlo in hodnike. Svetloba je 
do oči bolj prijazna in predvsem prava, šola deluje svetlo in 
odprto. Ker v stavbo in osnovna sredstva ne moremo vlagati, 
kadar bi si to želeli in bi potrebovali nove instrumente, se moramo 
znajti s tem, kar imamo. Vsako leto damo nekaj na stran in v nekaj 
letih potem lahko investiramo v posodobitve. Vsekakor se bom 
trudila delovati tako tudi v prihodnje, kar pa ne vpliva na kakovost 
dela šole. 

Za leto 2015 se lahko pohvalimo z naslednjimi dosežki:
  18. regijsko tekmovanje Ljubljana okolica in Zasavje 2015: 
Adelisa Lemezović  – violina, I. a-kategorija, srebrno priznanje; 
Simona Češarek – violina, I. a-kategorija, srebrno priznanje; Jaka 
Ivan Bebar – violončelo, I. a-kategorija, srebrno priznanje.
  7. mednarodno tekmovanje Svirel 2015, grad Dobrovo: 
Simona Češarek – violina, b-kategorija, bronasto priznanje, in 
grad Štanjel: Špela Kukenberg – pozavna, d-kategorija, bronasto 
priznanje.
  Dnevi kitare Krško 2015, mednarodno tekmovanje: Andraž 
Kovačič – kitara 1. kategorija, srebrno priznanje; Beno Zakrajšek 
– kitara, 2. kategorija, srebrno priznanje; Maks Zakrajšek – kitara, 
3. kategorija, zlato priznanje.
  9. mednarodno Avsenikovo tekmovanje harmonikarjev, 
Begunje 2015: David Kuharič – diatonična harmonika, srebrno 
priznanje.
  Zlata harmonika Ljubečne 2015: David Kuharič – diatonična 
harmonika, uvrstitev iz predtekmovanja na finalni izbor.
  Klara Kunič, sodobni ples, je opravila sprejemni preizkus in 
bili sprejeta na umetniško gimnazijo in srednjo vzgojiteljsko šolo 
Ljubljana – smer sodobni ples. Tjaša Forte, flavta, in Matej Lebič, 
klarinet, pa sta opravila sprejemni preizkus in bila sprejeta na 
Srednjo glasbeno šolo v Celju. Naziv učenca leta za šolsko leto 
2014/2015 pa so prejeli za svoje delo, nastope, udejstvovanja in 
uspehe na tekmovanjih trije absolventi zaključnih 6. letnikov: 
Tilen Pangeršič – harmonika, Nastja Vidrih – klavir, Klara Kunič 
– sodobni ples.

  Imeli smo nekaj odmevnih in zelo obiskanih prireditev in 
koncertov. Pika na i je bil vsekakor zadnji božično-novoletni 
koncert Zaplešimo v novo leto, ki se ga je v dveh matinejah za 
osnovnošolce in dveh večernih koncertih v Delavskem domu 
Trbovlje ogledalo skoraj 1500 obiskovalcev. 

  Leto 2016 ne bo skoparilo s takšnimi in podobnimi dogodki. 
V mesecu žena in mamic, 18. 3.  ob 18.00, pripravljamo prvič v 
Domu Svobode Trbovlje koncert »Mamicam in ženam« naših 
najmlajših, ki bo popestren z domiselnimi recitacijami otrok in 
darilcem presenečenja za vse pripadnice nežnega spola. V maju 
nas čaka glasbena pravljica, tokrat bomo šivali Vidku srajčico, 
predvsem pa pripravljamo letošnji zaključni koncert Naš svet 
glasbe s skladbami, ki bodo znane, že slišane in tako zelo klasično 
poslušljive, da obiskovalci ne bodo ostali ravnodušni. Vabljeni v 
Glasbeno šolo Trbovlje in na naše prireditve tudi v letu 2016. 
Dobrodošli!

Katja Mikula, ravnateljica GŠT

V Glasbeni šoli Trbovlje so leto 2015 končali 
prenovljeni.
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Cilji in fitnes na prostem
  V januarju so pri vsakemu izmed nas močno prisotne želje in 
ideje, kaj vse bo v prihajajočem letu drugače, lepše, boljše, 
postavimo si nove cilje. Običajno smo prvi in drugi mesec še 
zagnani, potem pa počasi zmanjka volje, motivacije za 
uresničevanje zastavljenih ciljev in v nekem trenutku se prikrade 
misel, saj mi spet ne bo uspelo. Ne vprašamo pa se, ali si res 
znamo postaviti pravi cilj. Nič se ne zgodi samo po sebi, vse v 
življenju je rezultat. Pred tem je dobro premisliti še, kakšne bodo 
širše posledice neke odločitve, kaj bom moral zapustiti ali izgubiti, 
da bom cilj dosegel, kaj bom pridobil, sem pripravljeni vložiti v to 
svoj čas, energijo in delo. Disciplina je lastna zaveza za doseganje 
cilja, samo želja ne zadošča. Če ne vemo točno, kaj želimo in kam 
gremo, je velika verjetnost, da bomo zgrešili in prišli nekam 
drugam. Zato je dobro, da si cilje postavimo po enostavni tako 
imenovani metodi SMART.
  Cilji morajo biti S (specifični), M (merljivi), A (avtentični, kot 
da se je že zgodilo), R (realni) in T (in time, časovno opredeljeni) 
ter postavljeni v trdilni obliki zdajšnjega časa. Npr. če si rečem, da 
moram shujšati 5 kilogramov, se to ne zgodi, ker naša podzavest 
in telo ne vesta, kdaj se mora to zgoditi. Zadeva se odmika. Če pa 
si postavim realen stavek: 5. maja 2016 imam 62 kilogramov in 
imam ob tem natančno idejo, kaj vse bom počel, da dosežem cilj, 
se bo to uresničilo.

V Trbovljah lahko uporabljate dva fitnesa na 
prostem – eden je na Kipah in drugi na Rudarju. 
Izgovor, da nimam denarja, odpade.

  Pogosto si ljudje rečemo: »Moram začeti bolj redno 
telovaditi.« Potem pa se jezimo, ker vedno pride nekaj vmes in ni 
nič od rekreacije. Postavi si cilj po metodi Smart, npr.: do junija 
2016 imam razvito navado, da bom vsak teden vsak trikrat telesno 
aktiven in rezultat bo kmalu viden. Bodimo realni pri postavljanju 
ciljev in pojdimo z majhnimi koraki. V Trbovljah lahko 
uporabljate dva fitnesa na prostem, na Kipah in Rudarju. Izgovor, 
da nimam denarja, odpade.

Polona Trebušak, ZLU

Tema je povzeta iz programa NLP 
(nevrolingvistično programiranje). V sodelovanju s 
Transformacijo, d. o. o, iz Ljubljane se bo začetni 
NLP-program izvajal marca letos tudi v Zasavju. Za 
vse, ki jih zanimajo teme s področja razvijanja 
komunikacijskih spretnosti in osebnih potencialov 
za doseganje osebnih ter poslovnih ciljev, bo 
brezplačna predstavitvena delavnica v sredo, 10. 
2. 2016, ob 17. uri. Dodatne informacije pa so na  
spletni strani Zasavske ljudske univerze. 

Kadeti RD Rudar suvereno do 
finala in zasluženo osvojili 2. 
mesto na turnirju v Prešovu
  Kadeti RD Rudar so se takoj po novem letu odpravili na 
mednarodni rokometni turnir  10thKempa 4 Sport Cup v 
Prešovu na Slovaškem.  RD Rudar je na turnirju nastopal v 
naslednji postavi: Erik Bizjak, Rene Bučar, Marin Dekovič, Jan 
Hočevar, Nik Jager, Jan Kamnikar, Nik Kavčič, Rok Kreže, Žan 
Lukaček, Urh Boris Novak, Urban Starc, Matic Šivavec, Rok 
Štrovs in Kris Žibert. Naši fantje so nastopali v kategoriji U 17, in 
sicer v skupini A, kjer so v predtekmovanju poleg naše ekipe 
nastopale še ekipe KSI Budapest Handball Academy I. (HU), HC 
Tatran Stupava - Strojár Malacky (SK), UKS Wiertmet Libusza 
(PL), VGU-Junior Voronezh (RU) in Tatran Prešov (green) (SK). 
Iz skupinskega dela so naši odšli neporaženi po petih odigranih 
tekmah, kar pa jim je v prvih izločilnih bojih prinašalo lažjega 
nasprotnika. Tudi iz četrtfinala so fantje odšli kot zmagovalci, 
potem pa jih je čakalo težko polfinale proti prvi ekipi gostitelja 
Tatran Prešov. A naši, odločnejši kot še nikoli, so z borbeno igro v 
obrambi in učinkovitim napadom suvereno stopili na pot v finale. 
V finalu jih je čakala ekipa RK Celje Pivovarna Laško, stari znanec 
iz domačega prvenstva. Tu se je malce ustavilo, morda zmanjkalo 
energije, morda so fantje pregoreli v želji in pričakovanju, seveda 
se je poznala že tudi utrujenost po sedmih odigranih tekmah na 

zelo visokem nivoju. Fantje so tako osvojili odlično 2. mesto na 
močnem mednarodnem turnirju, posebno priznanje za 
najboljšega strelca turnirja je prejel naš Rene Bučar. Fantje so 
doživeli odlično mednarodno rokometno izkušnjo, ki je bila 
poplačana z vrhunskim rezultatom. Čestitamo!

RD Rudar 

Na turnir je odšla 14-članska ekipa kadetov RD 
Rudar v spremstvu trenerja Jake Kešeta in Žarka 
Sladiča. Na fotografiji v družbi županje.
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Joga je balzam za človeštvo
  Človek je že od nekdaj poskušal razumeti sebe in svet, ki ga 
obdaja, da bi s pridobljenim znanjem omogočil sebi in soljudem 
bolj zdravo, lažje in srečnejše življenje.  V Indiji so pred mnogo 
tisočletji živeli modreci, ki so s pomočjo meditacije raziskali 
zakone, ki vladajo v vesolju, naravi in v našem telesu. To, kar 
sodobna znanost šele odkriva, so jogiji ugotovili že tisočletja 
nazaj. S svojim duhovnim delom so odkrili temelje in zakonitosti 
materialnih in duhovnih ravni ter dobili vpogled v globlje 
principe življenja. Iz tega duhovnega in znanstvenega dela je 
nastal zelo obsežen sistem, imenovan JOGA. Tehnike joge 
uporabljamo kot življenjsko podporo in terapijo, služijo pa nam 
lahko tudi kot pot za nadaljnji duhovni razvoj. Duhovnost ni 
nekaj abstraktnega, pomeni preprosto živeti v sožitju s seboj in z 
okolico ter zavzeti pozitivna stališča do življenja.  Z redno vadbo 
lahko dosežemo izjemne rezultate na nivoju zdravja,  počutja, 
energetskega stanja in pozitivnega pogleda na svet. Končni 
rezultat je nevtralizacija lastnih problemov in bolj kakovostno 
življenje.  Čeprav je geografski izvor joge Indija, je njena modrost 
in predvsem praktični pristop do življenja univerzalen in večen. 
Obstaja veliko sistemov joge, eden izmed njih je Joga v 
vsakdanjem življenju (JVVŽ).  Avtor tega sistema je svetovno 
priznana duhovna avtoriteta Vishwaguru Swami Mahesh-
warananda. Vishwaguru pomeni Učitelj Univerzuma; gre za 

učitelja, ki premore neverjetno modrost in nepopisno ljubezen. 
Sistem Joga v vsakdanjem življenju odlikujejo predvsem 
postopnost, sistematičnost in primernost vadbe za vse ljudi, ne 
glede na starost ali telesno stanje.  In seveda ne glede na versko 
pripadnost, kulturno okolje, osebno prepričanje.  Vsi 
potrebujemo  zdravje, notranji mir, dovolj energije in pozitivno 
naravnanost. 

dr. Danilo Kosi, Dayalpuri, prof.

Uspešna staro in novo leto 
Smučarskega društva Trbovlje
  Smučarsko društvo Trbovlje deluje že zavidljivih 80 let. 
Osnovna dejavnost društva je smučarsko opismenjevanje otrok, 
mladine in odraslih.
  V zadnjih dneh leta 2015, od 26. do 30. decembra, je na Rogli 
potekal smučarski tečaj. Kljub visokim temperaturam in 
pomanjkanju snega se je tečaja udeležilo 24 otrok. Vsi so preživeli 
aktiven in zabaven teden v naravi, naredili pa so tudi korak naprej 
v svojem smučarskem znanju. Od prvih zavojev do 
izpopolnjevanja carving tehnike. Zadovoljni in polni lepih vtisov 
smo si zadnji dan zaželeli, da bi nam v prvih dneh leta Dedek 
Mraz prinesel eno veliko vrečo snega, saj bomo s tečaji nadaljevali 
še vsak drugi vikend v prihodnjih mesecih. Tudi med počitnicami 
bomo aktivni in spet se bomo naučili kaj novega na tedenskem 
tečaju. Pridno pa nabirajo znanje naši najmlajši člani alpske šole. 
  V alpski šoli pa sta pred mnogo leti smučarsko znanje začela 
nabirati tudi naša dva tekmovalca. Tinkara Dolanc letos tekmuje 
zadnje leto v otroški kategoriji, in sicer kot starejša deklica. 
Tekmovanja so se zanjo začela že takoj 3. januarja 2016 v 
avstrijskem Weinebenu. Najprej so se tekmovalci pomerili v dveh 
veleslalomih za pokal vzhodne regije, kjer je Tinkara na prvi 
tekmi zasedla 4. mesto, na drugi tekmi pa si je okrog vratu nadela 
bronasto kolajno. Že takoj naslednji teden, v soboto, 9. januarja 
2016, je imela Tinkara v Črni na Koroškem dva slaloma za pokal 

Alpsko šolo obiskuje devet otrok, najmlajši šteje 
komaj štiri leta, drugi pa so osnovnošolci prve 
triade. Vsak teden se dvakrat dobijo v telovadnici, 
da poskrbijo za malce razgibavanja, dvakrat 
tedensko pa trenirajo na snegu, na Rogli in Golteh.

Člani Smučarskega društva Trbovlje pa smo aktivni 
tudi na smučišču Medvednica, kjer smo letos 
opravili veliko investicijskih del na vlečnici. Je 
obnovljena in z ustreznim dovoljenjem pripravljena 
na prve smučarje, prav tako pa smo se opremili 
tudi z novejšim teptalnim strojem. Čakamo samo 
še na naravo, da nam podari nekaj snežne odeje 
in mrzlih dni, da bomo lahko skupaj uživali na belih 
strminah v domačem kraju.

vzhodne regije. Tudi tokrat se je uvrstila enkrat na tretje in enkrat 
na četrto mesto. V nedeljo, 10. januarja 2016, pa si je na dveh 
veleslalomih na Golteh prismučala še dve bronasti kolajni. Žan 
Špilar že tretjo sezono tekmuje v mednarodni kategoriji FIS. 
Udeležuje se tekmovanj v Sloveniji in drugod po Evropi. V 
novembru se je Žan udeležil svojih prvih FIS-tekmovanj v 
slalomu v Italijanskem Passo Monte Croce, kjer je na obeh 
slalomih zasedel 9. mesto. Takoj za tem se je udeležil še dveh 
slalomov v Pfeldersu, kjer si je prismučal 14. in 44. mesto. V 
decembru se je v Sexten-Kreuzbergpassu na slalomih uvrstil na 9. 
in 6. mesto, takoj v letošnjem letu pa se je udeležil še dveh 
slalomov v Turnau, kjer je na prvem odstopil, na drugem pa je 
zasedel 18. mesto.

Smučarsko društvo Trbovlje
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POGLED OD DRUGOD
  Tokrat smo se odločili, da vam malce podrobneje 
predstavimo Jako Kešeta, trenerja ekipe kadetov in starejših 
dečkov B pri RD Rudar. V današnjem intervjuju je povedal 
marsikaj zanimivega o sebi, svoji družini, svojih začetkih v 
rokometu ter o doživljanju Trbovelj in trboveljskega 
rokometa.

V letošnji sezoni si trener dveh selekcij v RD Rudar, in sicer 
kadetov in starejših dečkov B. Lahko rečemo, da fantov 
ravno v tistih najbolj domišljavih in težavnih letih. Pa nam 
za začetek povej, kakšen si bil ti v njihovih letih in kako se je 
rokomet znašel na tvoji življenjski poti? 
  »Tako kot vsem v teh letih so tudi po moji glavi rojile 
marsikatere neumnosti. Res pa je, da rokomet ni nikoli trpel 
zaradi tega. Srečo sem imel, da smo bili zelo solidna ekipa in da 
smo imeli vsi takšne ali drugačne rokometne cilje. Hkrati pa sem 
poleg svojih treningov pri mlajših selekcijah dneve in dneve 
preživel v hali Poden ob spremljanju članske ekipe takratnega 
Šeširja in pozneje Terma. Prav tako je bilo v tistem času v Škofji 
Loki na pripravah kar nekaj reprezentanc in tujih klubov, ki sem 
jih spremljal na treningih in tekmah po Sloveniji, se z njimi družil 
in tudi pozneje ostali v stikih … Vse to me je "zastrupilo" z 
rokometom.«

Seveda vemo, da si Škofjeločan, ki ga je ljubezen pripeljala v 
Trbovlje. Kako bi opisal prve vtise o zdaj domačem kraju in 
ljudeh v tej zasavski dolini? Kako si se "udomačil"? Je 
morda kaj, kar pogrešaš? 
  »Ko imaš ob sebi družino, praktično ne potrebuješ ničesar 
drugega. V prvi vrsti me je presenetila odprtost Zasavcev, ki so 
kljub težkim razmeram v zasavski dolini zelo dobrovoljni in 
optimistični.  Infrastruktura v Zasavju se je v zadnjem desetletju 
močno izboljšala, s tem pa se je dvignila tudi kakovost življenja. 

Mislim, da so me "domačini" dobro sprejeli, saj se v Trbovljah 
dejansko počutim doma. Seveda pa so mi rokometna poznanstva, 
sam rokomet in pa seveda družina omogočili, da pozabim na 
navezanost na svoje rodno mesto.«

Si odličen in pri svojih 35 letih že zelo uveljavljen trener. 
Kako in kaj te je pripeljalo v trenerske vode? 
  »Moram povedati, da nam je vsem trem moškim potomcem 
ljubezen do rokometa dal oče, ki je bil klubski zdravnik pri 
ženskem in moškem klubu v Škofji Loki v prvi polovici 
osemdesetih let. Kot mlad športnik sem spremljal oba brata in 
obenem člansko ekipo na vseh gostovanjih od 11. leta naprej. Bil 
sem ob prvi ekipi pri vseh uspeh in padcih, kar je v meni 
spodbudilo željo postati trener. Vsekakor pa sta na mojo 
trenersko pot najbolj vplivala dva človeka, brez katerih rokometa 
v Škofji Loki na tem nivoji nikoli ne bi bilo. To sta bila žal že 
pokojni Jože Galof  in zdajšnji trener kadetske reprezentance Jani 
Klemenčič.«

V nekdanjem klubu RK Rudar si že treniral člansko moštvo 
in tudi mlajše selekcije, nato se je tvoja trenerska pot 
nadaljevala v RD Herz Šmartno, kjer si s člansko ekipo 
dosegel največje uspehe kluba, med drugim tudi uvrstitev v 
1. A DRL. Kako bi opisal to obdobje? 
  »V Šmartnem sem bil najprej eno leto trener mladinske ekipe, 
naslednje leto pa poleg mladincev še trener starejših dečkov. 
Članska ekipa je v tem prvem letu napredovala v 1. A-ligo, kjer pa 
je v jesenskem delu na 16 tekmah zbrala le 3 točke. Odločili so se 
še za tretjo menjavo trenerja po Tadeju Simončiču in Mihi 
Bojoviču. Tako sem s 1. januarjem 2011 prevzel vodenje članske 
ekipe. V ekipi je bilo nekaj znanih igralcev, s katerimi sem 
sodeloval že v preteklosti (Šmejc, Gradišek, Dobravc, Repar in 
Kogovšek), priključil pa sem še nekaj mladih in perspektivnih. 
Povečali smo količino in intenzivnost treningov, hkrati pa močno 
dodelali taktično pripravljenost ter uvedli izvajanje hitrega centra. 
Ekipa je rasla iz tekme v tekmo, na koncu pa smo napisali 
pravljico, saj smo z zadnjimi štirimi zmagami nepričakovano 
obstali v 1. ligi. Žal pa je to obenem pomenilo preveliko finančno 
breme za sam kraj. Naslednje leto v 1. ligi smo imeli odlično jesen, 
nato pa je sledila finančna kriza in postopno odhajanje 
nezadovoljnih igralcev. Sledil je željen izpad in pa več kot 
polovično zmanjšanje proračuna. Kljub temu smo obdržali 
kakovost treningov in zelo dobro nastopali v 1. B-ligi. Z domačo 
ekipo smo se rezultatsko vrnili nazaj med elito, žal pa je društvo 
zavrnilo nastopanje v 1. A-ligi. Tako smo izgubili še nekaj 
nosilcev igre, kar pa ni bistveno vplivalo na rezultate v naslednjih 
letih. Ostali smo v vrhu 1. B-lige, hkrati pa vpeljali v članski 
rokomet kar nekaj mladih. Le-ti danes tvorijo jedro članske ekipe 
RD Šmartno, ki ima letos ob zelo dobrem novincu Strmljanu in 
povratniku Brglezu možnost napredovanja v 1. A-ligo.«

Pa vendar te je pot pripeljala nazaj. Tokrat v nov klub – RD 
Rudar. Kako je prišlo do tega? Precej zanimiva je verjetno 
tudi odločitev za mlajše selekcije. 
  »Razloga sta dva. Na prvem mestu družina in želja, da čim več 
časa preživimo skupaj, drugi razlog pa je zelo zdrav projekt in 
vizija novega vodstva RD Rudar. Odločitev za mlajše selekcije 
nikoli ni težka, če gre za dolgoročno vizijo. Konec koncev pa sem 
v rokometnem svetu poznan kot strokovnjak za delo z mladimi in 
za njihovo hrabro vključevanje v članski rokomet.«

Kaj je tisto, kar te motivira za to delo, za katerega lahko 
rečemo, da je marsikdaj težavno, zahtevno in ne nazadnje 
zahteva obilo tvojega prostega časa ter odrekanja? 
  »Vse omenjeno drži, a če imaš rokomet v krvi, ti ni nikoli nič 
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Karate klub Trbovlje v letu 
2015
  Večletno doseganje zastavljenih ciljev in uspešno delo v 
zadnjih letih je pomembno priznanje za vodstvo, tekmovalce ter 
druge člane kluba. Cilj treniranja je, da vadeči pridobijo znanje in 
veselje do borilnih veščin oziroma karateja. Pod vodstvom 
glavnega trenerja in s tem tudi koordinatorja strokovnega dela v 
klubu Mihe Kovačiča so za odlične dosežke zaslužni še trenerji 
Borut Markošek, Edin Salkič, Maks Šmidhofer, Rok Lopan ter 
Jernej in Bogdan Simerl. Pomaga jim vrsta vaditeljev iz vrst še 
aktivnih tekmovalcev. 
  V letu 2015 so trboveljski karateisti nastopili na 34 
tekmovanjih mednarodnega ali državnega nivoja in ponovno 
dosegli izvrsten uspeh, saj so osvojili kar 191 medalj. Državni 
prvaki so postali Tadej Kolander, Domen Majdič, Stefan 
Joksimovič in Blaž Hribovšek ter ekipa dečkov v športnih borbah 
(David Babič, Kenan Isakovič ter Marko in Uroš Markuljevič). 
Luka Ferlin v športnih borbah in Stefan Joksimovič v katah in 
skupnem seštevku ter ekipa mladincev v katah so postali 
zmagovalci Pokala Slovenije 2015. Karate klub Trbovlje je v 
skupnem seštevku zasedel drugo mesto med 46 klubi, ki so 
nastopali na pokalnih tekmovanjih KZS. Trboveljčani so se 
zavihteli med nosilce medalj tudi na svetovnem pokalu za mlade, 
kjer je Stefan osvojil bronasto medaljo. Za odmeven rezultat je 
poskrbel tudi David Krajnc, ki je v okviru mednarodne karate 
zveze IKU na evropskem prvenstvu na Portugalskem osvojil 
bronasto medaljo. Februarja so se Luka Ferlin, Tadej Kolander, 
Luka Perc, Stefan Joksimovič, Blaž Hribovšek in trener Miha 
Kovačič udeležili mladinskega evropskega prvenstva v Švici, kjer 
je nastopilo 924 tekmovalk in tekmovalcev iz 47 evropskih držav. 
V novembru je v daljni Indoneziji potekalo mladinsko svetovno 
prvenstvo. Med 1425 nastopajočimi iz 91 držav sveta je bil tudi 
Stefan Joksimovič. V soboto, 5. decembra, so organizirali in 
izvedli že 43. Mednarodni karate turnir Trbovlje 2015. V 
prekrasnem vzdušju, ki je krasilo športno dvorano Polaj, se je 
pomerilo rekordnih 639 tekmovalk in tekmovalcev, ki so opravili 
kar 796 nastopov v katah in športnih borbah. Udeleženci so 
prihajali iz trinajstih evropskih držav. Tako kot v organizacijskem 
pomenu so trboveljski tekmovalci tudi na tekmovalnem področju 
igrali zelo pomembno vlogo, saj so osvojili 19 medalj. V 
točkovanju za »Karateist in klub leta 2015«, ki ga podeljuje Karate 

Zveza Slovenije, je Stefan Joksimovič postal najboljši mladinec, 
Karate klub Trbovlje pa je zasedel drugo mesto med 59 
slovenskimi klubi.

  Končalo se je leto 2015, ki se ga bodo ljubitelji trboveljskega 
karateja še dolgo prijetno spominjali po uspešnih rezultatih svojih 
tekmovalcev, lepih dogodkih in po prijateljskih vezeh, ki so jih na 
novo stkali ali pa obstoječe še utrdili. Z veseljem pričakujejo leto 
2016, nova tekmovanja, pogojena tako z uspehi kot s porazi, nove 
kraje doma in v tujini, nove dogodivščine in še in še. 

Bogdan Simerl, predsednik

V Karate klubu Trbovlje je v letu 2015 redno 
treniralo skoraj 190 članov v sedmih skupinah, 
ločenih po ravneh osvojenega znanja.

težko. Enostavno si življenja brez rokometa ne predstavljam, 
motiv ti dajejo fantje z željo po napredku. Seveda pa brez 
podpore in razumevanja družine ni mogoče obstati v tem poslu.«

Na začetku sezone si prevzel dve ekipi (kot že rečeno kadete 
in SDB), ki sta zelo zahtevni in imata nekaj zelo 
perspektivnih posameznikov, hkrati pa gre za kolektivni 
šport, kjer je v prvi vrsti pomembna ekipa. Kako so te 
sprejeli? So te s čim presenetili? 
  »Ta odgovor pa boste morali poiskati drugje. Trenerju je 
pomembno, da igralci sprejmejo njegov način dela in da sledijo 
njegovi viziji igre. Vesel sem, da sta obe selekciji željni znanja, 
čaka pa nas še veliko dela. Ker sem zadnja leta preživel v članskem 
rokometu, poznam pomanjkljivosti mladih igralcev, ki prodirajo 
na nivo članov. Temu bomo posvečali veliko pozornost, saj želim 
pripraviti čim več igralcev za člansko ekipo.«

Lahko po štirih mesecih potegneš kakšne sklepe glede ekip, 
društva, trenerjev, rokometne javnosti?
  »Prihajam iz rokometnega okolja, kjer se na Rudar gleda z 
velikim spoštovanjem. Gre za velikana slovenskega rokometa, ki 
ima in je vedno imel za sabo zelo zveste ljubitelje rokometa. Zato 

močno upam, da se letos članom uspe uvrstiti v 1. B-ligo, saj so 
ogledalo celotnega društva, ki deluje, glede na slovenske razmere, 
na visokem nivoju. Hkrati pa upam, da se z uspehom članske 
ekipe dvigne tudi število najmlajših nadobudnežev v rokometu, 
kajti le iz kvantitete lahko na koncu dobimo kakovost. Izpostaviti 
pa želim zgledno komunikacijo in sodelovanje med trenerji, ki 
trenutno delujemo v dobro trboveljskega rokometa.« 

Imaš, glede na to, da si bil sam rokometaš, si trener in oče 
rokometaša, morda kakšno sporočilo za igralce, starše, 
navijače, trenerje ali morda širšo rokometno javnost?
  »Predvsem bi apeliral na nas starše, navijače in rokometno 
javnost, da podpiramo in navijamo tudi ob porazih. Le-ti so 
sestavni del športa, igralcem pa ni nikoli lahko ob porazih. 
Moramo jih spodbujati k uživanju, sproščenosti v igri, ne smemo 
iskati negativnih stvari. Zlasti pri otrocih iščimo samo pozitivne 
stvari, ki jim krepijo samozavest. To pa je pomemben faktor, da 
poskusijo pokazati še kakšno novost, kar daje posameznikom in 
ekipi dodatno kakovost. Navijajmo v duhu fair playa, uživajmo ob 
predstavah in se ne obremenjujmo z rezultatom, obenem pa se 
družimo ob nam najljubšemu rokometu.« 

RD Rudar 
.

V prvi polovici leta 2015 so v Karate klubu Trbovlje 
izvedli tri klubska pokalna tekmovanja. Na tekmah 
je svoje znanje in moči merilo v povprečju 99 
članov kluba. Ta tekmovanja izvajajo v klubu že 
vrsto let in kontinuirani uspehi kažejo pravo 
usmeritev, saj varovanci pridobijo prve tekmovalne 
izkušnje ravno na teh tekmovanjih. Skupni 
zmagovalci po posameznih kategorijah so postali: 
Zoja Jug, Daniel Haralovič, Eldin Lulič, Aljaž Hvala, 
Pia Popelar, Živa Mrak, Tilen Grivec, Tilen Gašparič, 
Semir Buljugič, Simona Češarek, Uroš Markuljevič, 
Tilen Medved in Patrik Kušter.
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Kaj načrtujemo v Planinskem 
društvu Kum Trbovlje?

„

  V Planinskem društvu Kum Trbovlje tudi v letu 2016 
pripravljamo številne planinske aktivnosti za svoje člane in za 
druge občane. Planinstvo ni zgolj hoja po hribih, temveč so tudi 
naravovarstvene in izobraževalne aktivnosti, urejanje planinskih 
poti in skrb za planinski dom na Kumu.  Naša prva akcija, 34. 
novoletni pohod na Kum, je že za nami. Tudi tokrat se je na Kum 
podalo prek 1000 pohodnikov. Čeprav vreme ni kazalo najbolje, 
je bilo vzdušje v koči in zunaj prav prešerno. Tudi letos smo med 
pohodniki beležili planince z vseh koncev Slovenije, nekaj pa jih 
je prišlo tudi s Hrvaške. Prvo udeležbo na pohodu je letos vpisalo 
okoli 100 pohodnikov, 21 pohodnikov je bilo na pohodu že 30-
krat ali več, še posebej pa si zasluži pohvalo 9 planincev, ki so 
svojo udeležbo potrdili 34-krat.

  V januarju smo obeležili tudi desetletnico Nežine poti na 
Kum in skupaj s snovalci te poti iz doline Sopote in Radeč 24. 
januarja pripravili skupni vodeni pohod, na katerem smo 
udeležencem predstavili znamenitosti ob poti, seveda povezane z 
legendo o pastirici Neži.
  17. februarja bomo Trboveljčane povabili v Delavski dom 
Trbovlje na planinsko potopisno predavanje Igorja Gruberja, ki 
se je minulo poletje podal na pot Via Alpina. To je znamenita 
vezna pot, ki vodi prek celotnih Alp, skozi osem evropskih držav, 
tudi Slovenijo. Obsega pet tisoč kilometrov, razdeljenih v pet 
odsekov. Igor Gruber je prehodil 2640 km dolgo »rdečo« pot od 
Monaka do Trsta v 107 dneh in ob njegovi zgodbi se nam obeta 
zagotovo zanimiv večer.
  Ob evropskem dnevu parkov (24. maj) bomo tudi letos 
pripravili na Kumu skupaj z Zavodom RS za varstvo narave, 
Enoto Celje, naravoslovno predavanje in razstavo. Obeležili 
bomo pomen zavarovanih območij po vsej Evropi in Krajinskega 
parka Kum, ki v letošnjem letu obeležuje 20-letnico razglasitve. 
Tako želimo ozaveščati širšo javnost o pomenu in ohranjanju 
naravnih lepot ter trajnostnega upravljanja teh območij.
  Zadnjo nedeljo v maju pa se bomo na Kumu spet družili na 
planinskem srečanju, kjer bomo med drugim tudi razglasili 
»prijatelje Kuma 2015«.
  Pri načrtovanju naših aktivnosti nismo pozabili na najmlajše. 
Po lanskoletnih žabah in polhih so letos na vrsti ptice in netopirji. 
6. maja zvečer in naslednje jutro bomo na Kumu skupaj z biologi 
pripravili ornitološko delavnico, kjer bomo spoznavali ptice tega 
področja predvsem po oglašanju, zagotovo pa bo zanimivo tudi 
spoznavanje netopirjev 11. junija v gradu Podsreda v 
Kozjanskem regijskem parku.
  Seveda pa načrtujemo tudi vrsto zanimivih planinskih izletov, 
nekaj zahtevnejših zimskih in kopnih tur ter nekaj lažjih, 
primernih za starejše planince in tudi za družine z malimi otroki. 
Naj ob koncu povabim vse naše člane in preostale zainteresirane 
občane, da se nam na naših prireditvah pridružite, še posebej pa 
nas bo veselilo, če se boste tudi aktivno vključili v naše planinsko 
društvo.

Marjeta Bricl

»Planinstvo ni zgolj hoja po hribih,« pravijo v PD 
Kum Trbovlje. Foto: Matjaž Kirn

Mladinci Kegljaškega kluba 
Rudar ekipni državni prvaki
  Kegljači kegljaškega kluba Rudar (U 23) so postali ekipni 
državni prvaki. Ekipno državno prvenstvo se je odvijalo na štirih 
kegljiščih, državni prvak pa je postala ekipa, ki je na vseh štirih 
kegljiščih podrla največ kegljev. Prvi del prvenstva je potekal na 
kegljiščih v Kamniku in Izoli. Naši fantje so zasedali tretje mesto 
(3436 kegljev), v vodstvu pa je bila ekipa Bresta iz Cerknice (3472 
kegljev) pred mariborskim Konstruktorjem (3469 kegljev). To je 
pomenilo odlično izhodišče pred finalnima nastopoma, ki sta 
potekala v Slovenj Gradcu in Trbovljah. Naši fantje so že tretji 
dan v Slovenj Gradcu izničili zaostanek za Konstruktorjem in 
Brestom ter se povzpeli na prvo mesto. Prednost pred 
drugouvrščenim Brestom je znašala 8 podrtih kegljev. Finale na 
domačem kegljišču je tako postregel z zelo zanimivimi obračuni 
za naslov državnih prvakov, saj je v Trbovljah nastopilo 8 
najboljših ekip (trenutno). Naši fantje so se na domačem kegljišču 
odlično prestavili in s skupnim rezultatom 6918 krepko prevzeli 
vodstvo. Nik Predovnik je podrl 610, Luka Predovnik 609 
(osebni rekord) in Denis Narat 555 kegljev. Zadnji so na steze 
stopili kegljači Bresta. Kegljali so odlično, še posebej Andraž 
Simčič, ki je postavil nov rekord kegljišča s 643 podrtimi keglji, 
toda naslov državnih prvakov je ostal doma s prednostjo 16 
kegljev. Tretji mesto so osvojili kegljači Proteusa. 

Igor Holešek, KK Rudar

Ekipa pod vodstvom Zvoneta Izgorška v sestavi 
Denis Narat, Nik Predovnik in Luka Predovnik je bila 
najboljša v konkurenci 15 ekip.

Miklavževa obdaritev tudi 
letos pod okriljem Planinskega 
društva Trbovlje 
  Letos so člani Planinskega društva Trbovlje tako kot vedno 
obiskali otroke v bolnišnici in obdarili najmlajše na Mrzlici. 
Presežek daril pa so v tem letu v sodelovanju s Centrom za 
socialno delo namenili najbolj ogroženim. Tako so obdarili okoli 
350 otrok.

Planinsko društvo Trbovlje
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NAGRADNA KRIŽANKA
Rešitve nagradne križanke napišite na dopisnico in jo s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) do 
25. 2. 2016 pošljite na naslov: Občina Trbovlje, časopis Sr(e)čno Trbovlje (nagradna križanka), 
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. 

Nagrada za to številko: kapa ali šal ter pisalo, blok in 
podloga za miško Trbovlje, v središču Zasavja (4-krat)
Nagrajenci prejšnje križanke so: Franc Lebič, Marjeta Žibert, Mateja Zakrajšek in Jožefa Prelogar. 
Čestitke!

Tedenski spored ETV lahko spremljate na etv.elektroprom.si.
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KOLEDAR PRIREDITEV
FEBRUAR
februar

  Kaj pa je zame kultura?, razstava likovnih izdelkov OŠ T. Č. 

Trbovlje, razstavno okno, KTS, oddelek za odrasle

ponedeljek, 1. 2. od 9.30 

  19. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov okolice Ljubljane 

in Zasavja (1.–5. 2.), disciplina flavte in kljunaste flavte, v 

dvorani GŠ Trbovlje, GŠT

ponedeljek, 1. 2., ob 19. uri

  Odprtje razstave ob kulturnem prazniku, Likovna dela Mojce 

Čuk, KTS, oddelek za odrasle 

torek, 2. 2., ob 18. uri

  Recitiramo slovenske pesmi: odprtje razstave likovnih izdelkov 

in kulturni program (nastop učencev), avla DDT, OŠ Ivana 

Cankarja Trbovlje

sreda, 3. 2., ob 17. uri

  Slovenska ljudska pravljica: Prepovedana ljubezen, KTS, 

mladinski oddelek

sreda, 3. 2., ob 19. uri

  Bioenergija Bioterapija, predavatelj Rok Mitić po metodi 

Zdenka Domančića, predavanje, v organizaciji Ekološke 

trgovine Gajbica

sreda, 3. 2., ob 15. uri 

  Spoznajte svoje učne vzorce – delavnica v svetovalnem 

središču ISIO, ZLU Trbovlje, brezplačno, ZLU 

četrtek, 4. 2., ob 10. uri 

  Pravljica v vrtcu, igranje z lutkami, spoznavanje novih knjig, 

knjižnica Sovice Pike, Vrtec Trbovlje, Enota Pikapolonica, 

Rudarska c. 10 a, Vrtec Trbovlje

četrtek, 4. 2. ob 10. uri  

  Počastitev slovenskega kulturnega praznika z učenci OŠ 

Tončke Čeč, v DUFS, DUFS in OŠ T. Č.  

petek, 5. 2.,  ob 11. in ob 12. uri

  Kulturna prireditev Andersenove pravljice v klavirskih skladbah 

s strokovnim komentarjem (izvaja Lijana Uršič), v šolski 

telovadnici, OŠ I. C.

petek, 5. 2.,  ob 10. in 15. uri

  Seminar zaključni  račun za javne zavode in društva, v DDT, 

učilnica ZLU, ZLU

petek, 5. 2., ob 18. uri

  Odprtje slikarske razstave Bogdana Baroviča (na ogled do 

19. 2.), Stara galerija DDT, DDT

petek, 5. 2., ob 19. uri

  Proslava ob kulturnem prazniku, gledališka dvorana 

Delavskega doma Trbovlje, Občina Trbovlje 

sobota, 6. 2. ob 10. uri

  Pustno rajanje za otroke, gasilski dom na Dobovcu, TRD KP 

Kum Dobovec

sobota, 6. 2. ob 10.30 

  Lutkovna matineja (abonma in izven): Mojca Pokrajculja, 

Kaličopkovo gledališče Kranj, v kinodvorani, DDT

sobota, 6. 2., ob 15. uri

  Pustni sprevod po Kleku, KPD TČ Klek

nedelja, 7. 2., ob 15. uri 

  Sprevod pustnih mask po enosmerni cesti od križišča pri 

mestnem parku do igrišča Partizan, na igrišču pustno rajanje 

za otroke, DPM

nedelja, 7. 2., ob 18. uri

  Potopisno predavanje Compostela, v prostorih društva, KPD 

TČ Klek

torek, 9. 2., dopoldan

  Izdelava pustnih mask  in sprevod mask po Trbovljah, OŠ I. C.

torek, 9. 2., ob 18. uri 

  Tradicionalni pustni nastop v maskah, v dvorani GŠ Trbovlje, 

GŠT

torek, 9. 2., ob 19.30 

  Tartuffe, komedija SNG Nova Gorica, gledališki abonma in 

izven, gledališka dvorana DDT, DDT

sreda, 10. 2., ob 17. uri

  Nastop pianistov iz razreda Urške Meglič Sadiki, dvorana GŠ 

Trbovlje, GŠT

sreda, 10. 2., ob 19. uri 

  Ob kulturnem prazniku literarno-plesni večer Beseda in ples – 

Pavčkovanje, plesni oddelek GŠ Trbovlje in Knjižnica Toneta 

Seliškarja, literarna gostja Saša Pavček, v gledališki dvorani 

DDT, KTS, GŠ in DDT

sreda, 10. 2., od 9. do 17. ure

  Izberite pravi program zase –  dan odprtih vrat za šolske 

programe, NPK in tečaje, brezplačno, ZLU

sreda, 10. 2., od 17. do 19.30

  Predstavitvena  brezplačna delavnica – trening 

komunikacijskih veščin in razvijanja osebnih potencialov za 

boljše življenje – NLP DIPLOMA, prijave: 03 56 55 125, ZLU

četrtek, 11. 2., ob 19. uri

  Novi novi filmi: filmi študentov AGRFT (tudi dela dveh 

Trboveljčanov), kinodvorana Delavskega doma Trbovlje, DDT, 

vstop prost

sobota, 13. 2., od 10. do 16. ure

  Lego delavnica, Slavčkova soba Delavskega doma Trbovlje, 

Mladi ustvarjalci

nedelja, 14. 2., ob 18. uri

  Moška copata, komedija v izvedbi Špas teatra, gledališka 

dvorana DDT, DDT

15.–19. 2., med 9. in 13. uro 

  Zimske počitniške dejavnosti na DPM Trbovlje, DPM

15.–19. 2.

  Zimske počitnice, ustvarjalne delavnice, v prostorih društva, 

KPD TČ Klek

15. do 18. 2. 

  Zimske počitnice v knjižnici: igralne knjige, družabne igre, 

reševanje mesečne uganke, Mega kviz, Razstava zlatih hrušk 

– kakovostnih mladinskih knjig, KTS, mladinski oddelek

od ponedeljka, 18. 2., do petka, 22. 2.

  Vabimo vse predšolske otroke, ki niso vključeni v vrtec, da se 

nam pridružijo med 9. in 11. uro v eni izmed naših enot. V 

enotah Pikapolonica, Ciciban, Barbara, Mojca in v oddelku 

na Dobovcu vas bodo pričakale strokovne delavke, ki bodo 

poskrbele, da bo otrok vključen v primeren oddelek. Odrasli 

in otroci naj imajo  s  seboj copate. Vrtec Trbovlje

torek, 16. 2., ob 10. uri

  Pomoč begunskim kužkom – Nataša Kerin v sodelovanju z 

DPM, KTS, mladinski oddelek

sreda, 17. 2., ob 17. uri

  Ustvarjalna delavnica za otroke: Male živali, KTS, mladinski 

oddelek 

sreda, 17. 2.,  ob 17. uri

  Planinsko potopisno predavanje Igorja Gruberja Od Monaka 

do Trsta v 100 dneh (po poti Via Alpina), DDT (predavalnica), 

organizator PD Kum Trbovlje

sreda, 17. 2. ob 18. uri

  Koncert vokalne skupine Un s Trboul, v DUFS

sreda, 17. 2., ob 19. uri

  Arne Hodalič, potopisno predavanje, KTS, oddelek za odrasle 

četrtek, 18. 2., ob 10. uri

  Narodna pravljica in predstavitev države, iz katere prihaja – v 

sodelovanju z DPM in MCT, KTS, mladinski oddelek
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sobota, 20. 2., ob 10. uri

  Plesno-pravljična ura, KTS, mladinski oddelek 

sobota, 20. 2., ob 10.30

  Lutkovna predstava Dobri volk, Lutkovna skupina Lučka, 

kinodvorana Delavskega doma Trbovlje, DDT in Lutkovna 

skupina Lučka 

od ponedeljka, 22. 2., do petka, 26. 2.

  V prostorih uprave Vrtca Trbovlje, Rudarska c. 10 a, bo 

potekal vpis otrok za šolsko leto 2013/2014. Starše vabimo, 

da spoznajo enote v času odprtih vrat. Odločitev za vpis v 

želeno enoto bo tako morda lažja. Vrtec Trbovlje

torek, 23. 2., ob 10. uri

  Regijski otroški parlament Pasti mladostništva, sejna dvorana 

Občine Trbovlje, DPM in OT

torek, 23. 2.,  ob 17. uri

  Tečaj klasične masaže, možnost pridobitev poklica maserja, 

ZLU Trbovlje in ZLU Zagorje, prijave: 03 56 31 191, ZLU 

torek, 23. 2., ob 18. uri

  Otvoritev slikarske razstave Andreja Janže (na ogled do 4. 3.), 

Stara galerija DDT, DDT

torek, 23. 2., ob 17.30 

  Buklžur, KTS, oddelek za odrasle

sreda, 24. 2., ob 17. uri

  Pravljična ura: Medtem, ko je medved spal, KTS, mladinski 

oddelek 

sreda, 24. 2., ob 17. uri 

  Literarni večer s Slavkom Stošickijem v dvorani DUT, Literarni 

prijatelji pri DUT

četrtek, 25. 2., ob 17. uri

  Domoznanska skupina, KTS, oddelek za odrasle

ponedeljek, 29. 2., ob 17.30 

  Literarni krožek, KTS, oddelek za odrasle

MAREC
sreda, 2. 3., ob 15. uri

  Europass življenjepis – delavnica v svetovalnem središču ISIO,  

brezplačno, prijave: 03 56 31 191, ZLU 

petek, 4. 3., ob 16. uri

  Nastop kitaristov iz razreda Matije Dolenca, v dvorani  GŠT, 

GŠT

sobota, 5. 3., ob 10.30 

  Lutkovna matineja (abonma in izven): Glava dol – noge gor! 

– AEIOU gledališče za dojenčke in malčke, kinodvorana 

Delavskega doma Trbovlje, DDT

četrtek, 10. 3., ob 17. uri 

  Kulturna prireditev ob dnevu žena, v izvedbi ženskega 

pevskega zbora pri DUT, v dvorani DUT, DUT

torek, 15. 3., ob 17. uri 

Tečaj limfne drenaže, prijave: 03 56 31 191, ZLU

sreda, 16. 3.,  ob 17. uri 

Nevrolingvistično programiranje, NLP-diploma, prijave: 03 56 

55 125, ZLU

petek, 18. 3., ob 18. uri 

  Koncert GŠ Trbovlje “Mamicam in ženam”, v Domu svobode 

Trbovlje, GŠT

sobota, 19. 3., ob 10.30

  Lutkovna predstava Veselo potovanje, Lutkovna skupina 

Lučka, kinodvorana Delavskega doma Trbovlje, DDT in 

Lutkovna skupina Lučka

sobota, 19. 3., ob 11.30

  Lutkovna predstava Petelin Vladimir, Lutkovna skupina Lučka, 

kinodvorana Delavskega doma Trbovlje, DDT&Lutkovna 

skupina Lučka

sreda, 23. 3., ob 18. uri

  Nastop trobilcev in harmonikarjev iz razreda Igorja 

Podpečana, v dvorani GŠT, GŠT 

petek, 25. 3., ob 17. uri

  Nastop pianistov iz razreda Sanje Šehić, v dvorani GŠT, GŠT 

APRIL
petek, 1. 4., ob 19. uri

  9. orkestrska revija Zasavskih glasbenih šol, v gledališki dvorani 

DDT, GŠT

sobota, 2. 4., ob 18. uri

  Letni koncert Vokalne skupine Uosm, v dvorani Glasbene šole 

Trbovlje, Pevsko-godalno društvo Trbovlje, Vokalna skupina 

Uosm

sreda, 6. 4.,  ob 15. uri

  Portfolijo ali mapa vaših kariernih dosežkov – delavnica v 

svetovalnem središču ISIO, brezplačno, prijave: 03 56 31 

191, ZLU

petek, 8. 4., ob 19. uri

  Skupni pianistični večer učencev GŠ Trbovlje in GŠ Koper, v 

dvorani GŠT, GŠT

sreda, 13. 4., ob 18. uri

  IV. redni nastop učencev GŠ Trbovlje, v dvorani GŠ Trbovlje, v 

organizaciji GŠT

torek, 19. 4., ob 16. uri

  Pomladanski nastop učencev GŠ Trbovlje, v DUFS, GŠT

torek, 26. 4., dopoldan

  Zapojemo pred praznikom: kulturna prireditev v šolski 

telovadnici, OŠ I. C.

MAJ
sreda, 4. 5., ob 15. uri

  Spoznajte svoje kompetence – delavnica v svetovalnem 

središču ISIO, brezplačno, prijave: 03 56 31 191, ZLU

petek, 6. 5., in sobota, 7. 5. 

  Ornitološki večer in jutro na Kumu, Kum, PD Kum Trbovlje

sreda, 11. 5., ob 18. uri

  V. redni nastop učencev GŠ Trbovlje, v GŠT, GŠT

četrtek, 19. 5., ob 19. uri

  Letni koncert GŠ Trbovlje »Naš svet glasbe«, v gledališki 

dvorani DDT, GŠT

Sobota, 28. 5., od 9. do 12. ure

  Dan odprtih vrat GŠ Trbovlje  z možnostjo opravljanja 

sprejemnih preizkusov za vpis v Glasbeno šolo Trbovlje, za 

šolsko leto 2016/17, sprejemni preizkusi bodo možni še od 

ponedeljka, 30. 5., do srede, 1. 6., od 14. do 18. ure.

petek, 13. 5., dopoldan

  Šport in špas, dan druženja in gibanja vseh generacij, 

športno-kulturni dogodek, OŠ I. C. (v primeru slabega 

vremena se bo datum spremenil)

od petka, 13. 5., do nedelje, 22. 5.

  Začetek Tedna vseživljenjskega učenja  v Zasavju, ZLU  

torek, 17. 5., ob 17. uri 

Dan odprtih vrat, predstavitev programov in dejavnosti za 

odrasle, ZLU

petek, 20. 5.

  Praznovanje 20-letnice razglasitve Krajinskega parka Kum, na 

Kumu, Zavod za varstvo narave RS, o. e. Celje in PD Kum 

Trbovlje 

sobota, 28. 5., ob 15. uri

  Turnir v namiznem tenisu, KPD TČ Klek

nedelja, 29. 5.  

  Spomladansko planinsko srečanje na Kumu, Kum, PD Kum 

Trbovlje
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