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'Terezn'čan' bo poleti na 
počitnicah
  Občanke in občane ter vse uporabnike avtobusne linije 
'terezn'čan' obveščamo, da v poletnih mesecih le-ta ne bo vozil. 
Vožnje se bodo nadaljevale s 1. septembrom. Veseli pa smo, da se 
je dodatna linija med občani dobro prijela, saj beležimo kar 
dvakratno povečanje števila voženj. 

Kresovanje
  Kresovanje na Kipah je bilo v soboto, 30. aprila. Z nami so bili 
Delavska godba Trbovlje, Rebeka Dremelj s skupino in Fossily 
band. Čeprav je bil še 27. aprila sneg, se je nebo razjasnilo in 
vreme otoplilo. Kresovali smo tako kot vsako leto. Vsem hvala za 
obisk. Hvala tudi zasavskim motoristom in godbenikom, ki so 
nas na prvo majsko jutro zbudili s tradicionalno budnico. 

Kresovanje je uspelo tudi letos. 

Subvencije mesečnih 
avtobusnih vozovnic za lokalni 
promet za upokojence ter 
slepe in slabovidne
  Občina Trbovlje že vrsto let sofinancira osnovnošolske, 
dijaške, študentske in upokojenske avtobusne prevoze, kar sicer 
ni zakonska obveza. Tako bo tudi v prihodnje, zaradi večje 
transparentnosti, pravičnosti in ureditve dodelitev vozovnic pa 
bomo uvedli nekaj manjših sprememb.
  Do subvencije mesečne avtobusne vozovnice oz. cene 5 
evrov so upravičeni tisti upokojenci, katerih izplačilo pokojnine, 
skupaj z vsemi dodatki, znaša do vključno 500 evrov. Cena 
mesečne vozovnice 10 evrov pa velja za vse tiste upokojence, 
katerih izplačilo pokojnine z vsemi dodatki znaša do vključno 550 
evrov. Razliko do polne cene mesečne vozovnice bo krila Občina 
Trbovlje. Upokojenci, katerih izplačilo pokojnine z vsemi dodatki 
znaša več kot 550 evrov, plačajo polno ceno vozovnice in do 
subvencije niso upravičeni. 
  Obrazce za subvencijo, ki jih je potrebno izpolniti, skupaj z 
dokazilom o nakazilu zneska pokojnine lahko dobite in oddate:
– na Občini Trbovlje, v pisarni št. 3 a v pritličju, kjer deluje 

občinska blagajna; vlogo lahko oddate vsak torek od 8. do 11. 
ure in vsako sredo od 12. do 16. ure ter

– v prostorih Društva upokojencev Trbovlje.
  Nov sistem subvencioniranja vozovnic bo začel veljati 1. julija 
2016. Pravica do subvencije mesečne vozovnice bo priznana za 6 
mesecev. V kolikor boste vlogo z dokazilom o višini pokojnine 
oddali v juniju, vam bo avtobusna vozovnica veljala do decembra, 
nato pa bo potrebno ponovno oddati vlogo.
  Slepi in slabovidni ter njihovi spremljevalci so upravičeni do 
brezplačnih mesečnih vozovnic. Seznam upravičencev določi 
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih ter ga posreduje 
Občini Trbovlje. 

Menjava ograje na mostu 
čez Savo ter zasaditev 
zelenja

  Z državo smo uspeli doseči dogovor o 50 % sofinanciranju, 
spomladi pa smo z zamenjavo celotne ograje poskrbeli za varnost 
in lepši vhod v naše mesto. Po sanaciji skalnega podora smo 
uspeli urediti prostor ob cementarniškem zidu, kjer smo zasadili 
stebraste gabre, grmovnice in plezalke.   

Ograja na mostu čez Savo je bila že v resnično 
slabem stanju, iz leta 1979, in nujno potrebna 
obnove.

Nagrade za diplomante
  Občina Trbovlje bo predvidoma do konca meseca maja 
objavila Javni razpis za dodelitev nagrad diplomantom za 
opravljena diplomska dela za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 
2015. Razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani 
www.trbovlje.si.

Regionalna razvojna 
agencija Zasavje (RRA) 
začela z delovanjem
  Regionalna razvojna agencija Zasavje je bila s 14. marcem 
vpisana v sodni, poslovni in davčni register. Konstituiran je bil 
svet zavoda, ki je na eni od sej obravnaval in sprejel statut, na 
katerega so vsi trije zasavski občinski sveti že podali soglasje. 
Pripravljeni in sprejeti so bili finančni načrt, ustrezne pogodbe, 
pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ... 
Sledile so objave prostih delovnih mest, vzporedno se obnavljajo 
prostori in oprema, v kateri bo nova agencija delovala. Regionalna 
razvojna agencija Zasavje bo konec julija vpisana v evidenco 
regionalnih razvojnih agencij, s tem pa bo pridobila status nosilne 
institucije na področju regionalnega razvoja v Zasavju.
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Spoštovani Trboveljčani in 
Trboveljčanke!
  Hitro je minil čas od zadnjega občinskega 
praznika do danes, torej od junija do junija. Tokrat lahko 
iskreno rečem, da je bilo to obdobje nadvse pestro. 
Začelo se je z dolgo pričakovano 
obnovo ceste proti ŠD Polaj (letos 
bomo p renav l ja l i  ce lo tno 
območje na Opekarni v smeri 
toplarne), poletje smo preživeli 
na OŠ Ivana Cankarja, kjer je 
potekala sanaci ja ostrešja, 
z g r a d i l i  s m o  v o d o v o d  z a 
prebivalce ob železnici, uspeli na 
razp i su  za  nakup gas i l s ke 
avtolestve in pridobili 214.000 
nepovratnih sredstev, prenovili 
smo 1,3 km ceste na Dobovcu, 
sanirali plaz Babič, sanirali skalni 
podor skupaj z državo, odprli smo 
fitnes na prostem na Kipah, lotili 
smo se prenove bivalnih enot v 
Bevškem ter poruši l i  leseno 
ba rako,  u red i l i  av tobusne 
postaje, uvedli linijo terezn'čan, vse tri občine smo 
ustanovile novo razvojno agencijo, po desetih letih 
dela smo končno sprejeli občinski prostorski načrt in 
tako naprej. Na področju gospodarstva razpisujemo 
sredstva za podjetnike, s podjetniki rešujemo njihove 
težave, v kolikor je to v naši moči, pripravljamo projekt 
Mehanika ter sodelujemo s Katapultom. Vse našteto je 
uspeh celotne ekipe na Občini Trbovlje, pa čeprav 
nas občani velikokrat zamenjujejo z zaposlenimi na 
Upravni enoti, ki se prav tako nahajajo v naši zgradbi. 
Ker so zaposleni najpomembnejši člen v verigi 
uspeha, je pomembno, da vlagamo tudi v svoje 
znanje in da podiramo meje, ki smo si jih pred leti 
morda postavili. Tako smo poleg drugih izobraževanj v 
mesecu maju v obliki strokovne ekskurzije obiskali 
Občino Ljutomer, ki je bila prva slovenska občina v 
Slovenij i, ki je pripravi la Prometno strategijo 
trajnostnega razvoja in bila zanjo nagrajena še z 
dvema evropskima mestoma v konkurenci številnih 
drugih mest. Ker smo v tem letu uspeli na razpisu in 
prejeli nekaj več kot 60.000 evrov za pripravo 
omenjene strategije, nam bodo njihove izkušnje prišle 
še kako prav. 

  Glede na vse napisano ocenjujem obdobje 
zadnjega leta kot uspešno, čeprav je še vedno kar 
nekaj takšnih, ki bi rajši videli, da nam ne bi šlo in pazijo 
na vsak naš korak, kar je na nek način tudi dobro. S 
sodelovanjem na regijski in državni ravni z drugimi 
občinami ter ministrstvi lahko kaj dobrega naredimo 
za vse nas in za celotne lokalne skupnosti. Nekatere 

projekte smo končali, druge še 
pripravljamo in čakamo na razpise 
države ter EU. Le upamo lahko, da se 
opozorila, da naj bi občine v tej 
perspektivi do leta 2020 počrpale 
znatno manj  s reds tev zaradi 
'nerodno' napisanega operativnega 
načrta, ne bodo uresničila. To bi se 
poznalo tudi pri gospodarski rasti 
celotne države v letih 2017 in 2018. 
Na državi se namreč premalo 
zavedajo, da je prav 212 lokalnih 
skupnosti motor gospodarskega 
razvoja na mikrolokalni ravni. 

  Ponosni smo lahko na kraje, od 
koder prihajamo. Le s svojim delom 
bomo lahko stvari spreminjali na 
boljše. Vsak izmed nas lahko k temu 

prispeva en delček. Razvoja ne moremo staviti na 
tradicionalna delovna mesta, ki so bila včasih motor 
naše doline, temveč na tista delovna mesta, ki smo jih 
in jih bomo ustvarjali sami. Kar nekaj lokalnih podjetij, ki 
jih ni ustanovila in nato zaprla država, je dokaz za to. 
Star recept v smislu »Počakaj na državo, pomolzi čim 
več,« žal ne deluje več. Ustanovitelji Dewesofta, 
Kovita, Metalie, Dukarta, Dioteca … niso čakali na 
državo, ampak so stavili nase, na svoj čas, znanje in 
trdo delo. In če je uspelo njim, lahko še komu 
drugemu. In to je pot, po kateri želimo iti. 

  Spoštovani občani in občanke Trbovelj, iskrene 
čestitke ob prazniku. Veliko poguma in dobre volje 
vam želim tudi v prihodnje. Praznujte z nami na 
občinski proslavi 1. junija ob 19. uri, kjer se bomo 
poklonili prazniku in podelili najvišja priznanja tistim, ki 
so s svojim delom ogromno prispevali k življenju naše 
doline. Bodite z nami tudi vi.

  S spoštovanjem,
županja Jasna Gabrič, mag.

Pošljite dopisnico s svojimi podatki na naslov Zavoda za šport Trbovlje, Rudarska cesta 6, 1420 Trbovlje 
– »za bazen« ali nas spremljajte na Facebook-u in delite fotografijo nagradne igre s prijatelji! 

Med sodelujočimi bomo izžrebali dva nagrajenca, ki bosta prejela letno karto za bazen in 
brisačo Zasavske ljudske univerze. 
*Letna karta ni prenosljiva na druge in velja za letni bazen v Trbovljah. Nagrajenca bosta o nagradi 
obveščena prek pošte in na spletni strani www.srcnotrbovlje.si po 15. juniju. 

Nagradna igra –  (za naše zveste bralce)Osvoji letno karto za bazen!

Do 15. junija 2016. 
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Častna občanka

Terezija Bregar
  Terezija Bregar je profesorica razrednega pouka in učiteljica 
glasbe, Trboveljčanom pa seveda najbolj poznana kot 
zborovodkinja šolskih pevskih zborov. Zborovodkinja je že od 
leta 1980, ko je zbor vodila na Osnovni šoli Ivana Cankarja, od 
leta 1995 pa vodi pevski zbor OŠ Tončke Čeč. Njeni pevci vsako 
leto sodelujejo na Občinski reviji pevskih zborov, večkrat pa so 
sodelovali tudi na državni reviji ljudskih pesmi, plesov in običajev 
v Rogaški Slatini pod naslovom Pika poka pod goro. Prejeli so že 
srebrno in bronasto priznanje. Lansko leto (september 2015) so 
imeli njeni plesalci in pevski zbor pevsko-plesni nastop tudi na 
odprtem odru Cankar jevega doma. Sodelovali  so v 
mednarodnem projektu E-twining, kjer so prejeli nagrado, saj so 
bili med prvimi tremi. Nastopajo na različnih prireditvah na 
občinski, medobčinski in tudi na državni ravni. Vsako leto 
sodelujejo na vsaj eni od občinskih proslav. Seveda njen pevski 
zbor ni manjkal tudi na 120-letnici zborovskega petja v Zasavju. 
Pevci in plesalci skupaj s pihalnim orkestrom Glasbene šole 
Trbovlje vsako leto pripravijo zdaj že tradicionalno prireditev ob 
prazniku Trbovelj Pozdrav našemu mestu. Otroški pevski zbor 
pod njenim mentorstvom sodeluje tudi na različnih prireditvah, 
ki jih organizirajo številna društva v našem kraju. Vsako leto s 
pevci in plesalci 8. februarja pripravijo kulturni program v Domu 
upokojencev Franca Salamona Trbovlje, kjer zapojejo tudi 
ljudske pesmi, še posebej tiste, ki so že nekoliko pozabljene. 

  V zadnjih letih se ukvarja še s poučevanjem plesa, saj je 
mentorica šolskih plesnih skupin in posameznikov, ki prav tako 
sodelujejo na različnih kulturnih prireditvah in se udeležujejo 
plesnih tekmovanj po vsej Sloveniji, kjer žanjejo lepe uspehe. 
Zinka, kot jo kličejo sodelavci in prijatelji, pa je dejavna tudi v 
svoji krajevni skupnosti na Čebinah, kjer je doma. Tudi tam je 
okrog sebe zbrala mlade pevce, ki prepevajo na kulturnih 
prireditvah in ob večjih praznikih v njihovi cerkvi. Kot članica 
Kulturnega društva Sveta Planina pa je 15 let skrbela za izvedbo 
tekme koscev in drugih kmečkih iger, ki so potekale pri stari šoli 
na Sveti Planini. Glas našega mesta je ponesla po vsej državi, saj 
so bili ti dogodki vedno zelo obiskani. S svojim delovanjem na 
kulturnem in umetniškem področju ves čas skrbi za ohranjanje 
kulturne dediščine in za promocijo našega kraja. Ves svoj prosti 
čas posveča temu, kar ima najraje – petju in plesu. Terezija Bregar 
sicer ni rojena Trboveljčanka, vendar ohranja kulturno dediščino 
našega kraja, širi trboveljsko kulturno zavest ter ljubezen do petja 
in plesa in smo nanjo zelo ponosni.

Prvojunijska nagrada

Rudi Tomše
  Rudi Tomše je bil vsestranski športnik, največ uspehov pa je 
dosegel v kegljanju. Kegljati je začel že leta 1957 in kmalu postal 
član prvega moštva Rudarja, s katerim je tekmoval v republiški 
ligi, igral pa je tudi za slovensko reprezentanco. V konkurenci 
posameznikov in parov se je štiri leta dokazoval in zmagoval na 
zasavskih prvenstvih. Leta 1970 je postal zmagovalec na športnih 
igrah gradbenih delavcev, ki so potekale v Trbovljah, nato pa je 
uspeh ponovil še leta 1972 v Ljubljani. Od leta 1974 do 1977 je 
vodil žensko kegljaško vrsto kluba Rudar Trbovlje, leta 1980 pa je 
prevzel skrb za moško ekipo. Le-ti so se pod njegovim vodstvom 
uvrščali med najboljše v Sloveniji.

  Zaradi vseh teh uspehov mu je bila zaupana slovenska 
mladinska kegljaška reprezentanca, ki jo je vodil dve leti, nato pa 
je leta 1980 postal selektor moške reprezentance. To delo je 
opravljal polnih 10 let. V tem času je slovenska kegljaška 
reprezentanca sodelovala na tekmovanjih jugoslovanskih 
republik ob državnem prazniku, 29. novembru, in tradicionalnih 
mednarodnih četverobojih (Nemčija, Avstrija, Madžarska, 
Slovenija).  
  K uspešnejšemu delovanju je gotovo prispevala tudi njegova 
izobrazba telesnokulturnega strokovnega delavca; leta 1978 
pridobil strokovni naziv inštruktor kegljanja, leta 1983 pa je 
postal trener kegljanja. 
  Rudi Tomše od leta 1993 vodi balinarsko rekreacijsko ligo v 
Trbovljah, Hrastniku in v Praprečah. Liga šteje 22 moških in 5 
ženskih ekip ter vključuje približno 150 rekreativcev.
  Za svoje dolgoletno uspešno delo pri razvoju kegljaškega 
športa v Sloveniji ter za izjemne športne dosežke je prejel številna 
priznanja na občinski in državni ravni. 

Odprtja ob občinskem prazniku
Pristajalno mesto za helikopter, 
četrtek, 9. 6., ob 12. uri 

Paviljon Park, 
četrtek, 9. 6., ob 17. uri 

Bivalne enote Bevško, 
petek, 17. 6., ob 17. uri 

Vrtički na Trim stezi, 
petek, 21. 6., ob 12. uri 

Vodovod in cesta Bevško, 
torek, 21. 6., ob 17. uri 

Trbovlje 
v središču Zasavja
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Priznanje županje

Ekipa Chipolo
  Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Trbovlje so v 
preteklem letu sprejeli novost na področju podeljevanja priznanj
in nagrad občine. Gre za priznanje občanom in občankam, 
podjetjem, zavodom, organizacijam ter društvom, ki s 
pomembnimi dosežki in z uspehi na področju trajnostnega 
razvoja, gospodarstva, znanstvenoraziskovalnega dela, 
podjetništva, obrti ali športa pomembno prispevajo k bolj 
kakovostnemu življenju ter razvoju trboveljske občine.
  V krogu svojih sodelavcev je županja sprejela odločitev, da to 
priznanje letos dobi ekipa Chipolo, d. o. o. Županja je v 
obrazložitvi k nagradi napisala: 
  Ekipa podjetja Chipolo, ki prihaja iz Zasavja in katere direktor je 
Primož Zelenšek, ki je še s šestimi soustanovitelji zgradil eno najuspešnejših 
zgodb med Start-upi v slovenskem prostoru. Ko so oktobra leta 2013 izdelek 

predstavili svetovni javnosti na platformi množičnega financiranja 
Kickstarter, so v času kampanje zbrali več kot 297.000 dolarjev, kar je še 
danes eden najboljših uspehov slovenskega izdelka predstavljenega na 
omenjenem portalu. Izdelek je podprlo več kot 5.300 uporabnikov, 
zastavljeni cilj 15.000 dolarjev pa so zbrali v pičlih 17 urah. 
  Njihov izdelek Chipolo, kot nosi ime tudi podjetje, je v osnovi sledilnik 
predmetov, ki uporablja brezžično povezavo. Sporoča svojo oddaljenost do 
telefona in nato glede na moč signala s pomočjo mobilne aplikacije izračuna 
točno lokacijo predmeta in nam jo izriše na zemljevidu. Deluje tudi v obratni 
smeri – zgolj pretreseš napravo in mobilni telefon te bo z zvonjenjem opozoril, 
kje se nahaja! Od zbiranja prednaročil in kasneje naročil je podjetje Chipolo 
v slabem letu dni od uspešne kampanje na portalu Kickstarter prodalo že več 
kot 70.000 obeskov prodaja in ga razposlalo v številne konce sveta. Direktor 
Primož Zelenšek ob tem dodaja, da je svet danes na dlani in trg je velik več 
kot 7 milijard ljudi.
  V podjetju trenutno 15 zaposlenih in še 10 ljudi, ki delajo v proizvodnji. 
Obeske so prvih nekaj mesecev po koncu kampanje na Kickstarterju 
sestavljali ročno, nato pa so se odločili za avtomatsko proizvodnjo. V letu 
2015 so njihovi prihodki v primerjavi z letom  2014 zrasli za kar 203 %, 
kar jih uvršča v sam vrh slovenskih start up podjetij. Svoj trg sedaj širijo tudi 
na področje Velike Britanije ter nordijskih držav. Podjetje je registrirano v 
Trbovljah, zadnje dve leti pa so imeli zaradi prostorske stiske v sosednji 
občini. Letos pa se, v mesecu septembru, vračajo v Trbovlje, kjer bodo ob boku 
uspešnih zasavskih zgodb kot so izkušeno podjetje Dewesoft in pa ekipa 
Katapulta, ki je na začetku svoje poti, v Gaberskem soustvarjali našo tako 
imenovano trboveljsko Silicijevo dolino. Izposodili si bomo besede direktorja 
podjetja, ki nakazujejo na to, kaj vse morajo v sebi nositi ljudje, ki nizajo 
tako uspešne zgode kot oni. V enem izmed intervjujev je med drugim dejal: 
»Če želiš napredovati, moraš najti ljudi, ki so še boljši od tebe.« In dodajamo: 
Verjamemo in želimo si, da boste s svojim delom in uspehom vzor tudi 
marsikomu drugemu, ki se podaja po poti podjetništva v naši dolini. Že sedaj 
pa ste dokazali, da se s pravo idejo, trdim delom in znanjem da podirati meje 
in uspeti.

Drage Trboveljčanke, spoštovani Trboveljčani!

Iskrene čestitke ob prazniku naše občine, ki ga praznujemo v 
spomin na boj delavstva z Orjuno leta 1924. Naj bo praznik 
priložnost, ko se zazremo v pretekli junij in pogledamo, kaj smo 
do zdaj dobrega in koristnega storili. Obenem pa naj seže pogled 
v junij naprej, saj je še mnogo tega, kar je potrebno ustvariti. 
Hvala vsem, ki s svojim delom pomagate, da bo bivanje v tej 
naši prelepi dolini čim prijetnejše, saj je to naš skupni cilj. Vsem 
želim, da bi čim bolj iskreno medsebojno sodelovali, živeli v sožitju, 
ustvarjali na novo in pogumno sprejemali izzive, ki so pred nami. 

Vljudno vas vabim, da se v čim večjem številu udeležite prireditev, 
ki jih pripravljajo društva, organizacije, zavodi in drugi. Vabilo velja 
tudi občanom sosednjih občin in vsem, ki jih bo pot zanesla v 
naše kraje. Naj bo letošnje praznovanje lepo.

V mesecu juniju pa praznuje tudi naša država in z njo mi vsi, zato 
vam iskreno čestitam tudi ob dnevu državnosti, 25. juniju. 

Srečno!

županja Jasna Gabrič
s sodelavci
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O skalnem podoru 
  O skalnem podoru, dogodku, ki je zaznamoval začetek 
letošnjega leta, je bilo napisanega že veliko. Zato v našem 
časopisu objavljamo besede županje ob sprejemu vseh, ki so 
sodelovali pri sanaciji podora.

 
  Spoštovani gostje, dragi Trboveljčani in Trboveljčanke, dobrodošli na 
slovesnosti, pripravljeni v zahvalo vsem, ki ste nam v zadnjih tednih pomagali 
pri sanaciji skalnega podora. Gre za enega večjih skalnih podorov pri nas v 
zadnjih letih in eno najhitrejših sanacij takšne elementarne nesreče v naši 
državi. 

  V veselje in čast nam je, da sta nas nocoj s svojo prisotnostjo počastila 
premier RS dr. Miro Cerar in minister za infrastrukturo dr. Peter 
Gašperšič. Tudi po vajini zaslugi se je sanacija skalnega podora odvila tako 
hitro in učinkovito; v imenu nas vseh, iskrena hvala.

  Vsi, ki smo bili na kakršen koli način vpleteni v reševanje nastale 
situacije na dan skalnega podora, 20. februarja, tega dne zagotovo ne bomo 
nikoli pozabili. Nekaj dni pred skalnim podorom sem se z ekipo mudila na 
Ministrstvu za okolje in prostor. S seboj smo prinesli seznam nekaj plazov, 
ki bi jih bilo potrebno sanirati še iz leta 2010, ko so bile poplave. Z njihove 
strani smo že leta 2010 prejeli pogodbo za sofinanciranje sanacije še enega 
plazu, ki pa žal ni bila nikoli uresničena, ker je zmanjkalo denarja. 
Odgovor gospoda Vivode pa, da naj počakamo na naslednjo elementarno 
nesrečo, ko bomo lahko spet prijavili te plazove, saj denarja za poplave iz leta 
2010 ni več. Vsi pa dobro vemo, da bodo takšni plazovi takrat kvečjemu 
večji, potrebnih pa bo tudi več sredstev za njihovo sanacijo. In glede na takšne 
izkušnje z nekaterimi državnimi aparati v zadnjih letih si lahko 
predstavljate, kakšni občutki so nas prevevali tisti dan, 20. februarja. 
Občutki nemoči, strahu in žalosti. Sama sem se ob pogledu na skalni podor 
pripravila na najslabši mogoč scenarij reševanja nastale situacije, saj se človek 
danes boji birokratov, ki so v svojih pisarnah izgubili občutek za realnost, ki 
jo živimo izven Ljubljane, v različnih krajih naše Slovenije. A kot je videti, 
sijejo zvezdice sreče tudi za nas v Trbovljah. Naša zgodba je, na veselje nas 
vseh, doživela najlepši konec. Lepši, kot bi si ga lahko zamislili. 

  Veseli smo lahko, da nesreča ni terjala smrtnih žrtev in da so oba 
ponesrečenca naše reševalne službe srečno rešile. To je bil naš prvi cilj tistega 
jutra, ko so nas ob 7.15 zbudile sirene reševalnih vozil. Kmalu zatem pa se je 
za vse nas začelo težko delo. Komunikacijski vodi so bili pretrgani, 
prekinjena je bila dobava električne energije za prebivalce ob železnici, prišlo 
je do prekinitev oskrbe z vodo za večji del mesta, do urejanja javnega prevoza 
ter ne nazadnje čim hitrejše sanacije skalnega podora in cestišča. Hvala ekipi 
cementarne z direktorjem na čelu, zaposlenim, ki so z nami še na dan nesreče 
opravili sestanke in nam dovolili, da so lahko intervencijska vozila ter 
avtobusi vozili po njihovem dvorišču. Hvala, ker ste naslednji dan izvedli 
kratko usposabljanje iz pravil varnosti pri delu in hvala prvi ekipi gasilcev, 
ki je to usposabljanje takoj v nedeljo tudi opravila ter v ponedeljek začela s 
stražo. Hvala direktorju Direkcije za infrastrukturo, Damirju Topolku, 

namestnici Liljani Herga, geologu Mihaelu Ribičiču, ki so si s svojimi 
ekipami področje skalnega podora ogledali v nedeljo, dan po nesreči. Hvala 
pristojnemu ministru, ki je sanacijo spremljal vseskozi in si tudi nekajkrat 
ogledal samo prizorišče. Hvala slovenski vojski, ki je pomagala pri 
transportu mreže, hvala alpinistom, podjetju CGP, Sekoptu, Krajevni 
skupnosti KS Zasavje, ki je mirila občane in nam pomagala z organizacijo 
pri zagotavljanju varnosti na obvozni cesti skozi naselje Bevško, ki je bilo z 
vidika prometa v teh tednih izredno obremenjeno. Ker v naselju ni urejenih 
avtobusnih postaj in pločnikov, so za varno pot v šolo in iz šole naših otrok 
vseh 40 dni skrbeli člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Trbovlje. 
Hvala članom civilne zaščite, komunale, elektra in vsem, ki ste nam na 
kakršen koli način pomagali pri tej nesreči. Ob tako velikem številu 
sodelujočih se človeku hitro zgodi, da koga nehote izpusti, zato upam, da nam 
bo to oproščeno. Iskrena hvala vsem članom naših gasilskih društev, ki ste v 
teh 40 dneh opravili več kot 2000 prostovoljnih ur z namenom, da ste 
reševalnim službam in avtobusnim linijam, torej vsem nam, omogočali dostop 
na drugo stran Save.

  Zahvala gre tudi vsem predstavnikom medijskih hiš, ki ste skrbeli, da je 
novica o skalnem podoru hitro prišla do odgovornih in za obveščanje javnosti 
o poteku del. Tudi sama sem bila nekaj let na drugi strani mikrofona in vem, 
kako nehvaležno delo je včasih delo novinarja, a hkrati vem tudi, da lahko s 
svojim delom naredite ogromno dobrega, za kar se vam v primeru našega 
skalnega podora iz srca zahvaljujem.

  Na koncu pa je prav, da se zahvalim še trem osebam, ki so bile 
nepogrešljiv del te sanacije. Ker so navadno ljudje, ki se jih izpostavi in 
pohvali, pogosto nato deležni jeznih ali ljubosumnih pogledov sodelavcev, 
upam, da tokrat temu ne bo tako, saj si zaslužijo veliko pohvalo od vseh nas. 

  Hvala sodelavki Vesni Jesih, ki je vse dni preživljala na terenu z 
namenom, da bi občani in občanke našega mesta in medijske hiše hitro 
prejemale informacije s terena, čeprav je bilo to ob vikendih ali na praznične 
dni. Hvala Matjažu Lapiju, direktorju gasilskega zavoda Trbovlje, za 
pomoč in podporo vse od prvega dne skalnega podora. In ne nazadnje hvala 
Pavletu Hevki, človeku s srcem na pravem mestu. Nisem verjela, da tudi v 
javni upravi v Ljubljani še obstajajo ljudje, ki so tako operativni, ki znajo 
delati hitro in učinkovito v javno korist. Hvala vam za vso podporo, vašo 
izjemno angažiranost in pomoč. Običajne ceste navadno gradimo ali 
prenavljamo dva meseca, vi pa ste s svojo ekipo uspeli sanirati zahteven plaz 
in še cesto v pičlih 40 dneh. Hvala za vse nedeljske in praznične obiske na 
samem gradbišču z namenom, da so se zadeve resnično hitro reševale. 
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Izvajalci projektov, ki so v teku
  Ker ljudje hitro začnejo govoriti o tem, kako naj bi podjetja 
prišla do dela v občini in kako naj bi posle prejemalo samo eno 
podjetje, smo se odločili, da objavimo seznam projektov, ki jih 
izvajamo, in imena izvajalcev. Pri tem je potrebno poudariti dvoje:
– Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15) v 

21. členu predpisuje mejne vrednosti javnih naročil, za katere 
je potrebno voditi le evidenco o njihovi oddaji (20.000,00 
evrov za naročilo blaga in storitev, 40.000,00 evrov za 
naročilo gradenj – neto zneski). To pomeni, da zaradi 
transparentnosti zberemo 3 ponudbe in izberemo 
najugodnejšega ponudnika.

– Za projekte, ki presegajo zgoraj navedene mejne vrednosti, pa 
je potrebno po Zakonu o javnem naročanju objaviti razpis, ki 
mora biti objavljen na portalu javnih naročil, da je dostopen 
vsem po Sloveniji in Evropi. Na takšen razpis se lahko prijavi 
kdor koli. Nato je imenovana komisija s strani občine, ki v 
prisotnosti tistih, ki so se prijavili na razpis, odpre pisemske 
ovojnice prispelih ponudb. Komisija jih razvrsti glede na 
vrednost in preveri, ali najugodnejši ponudnik izpolnjuje vse 
razpisne pogoje. Če pogoje izpolnjuje, potem se s sklepom 
izbere ta izvajalec. V kolikor pogojev ne izpolnjuje, potem se 
preveri ponudba naslednjega, ki je najugodnejši.

  Naše osnovno vodilo pri izvajanju projektov je transparentno 
delo, gospodarno ravnanje s premoženjem občine, skladno z 
vsemi pravili in zakoni, ki veljajo v naši državi. 

PROJEKT       

Cesta Loke     

Vrtički »Trim steza«  

Pristajališče za 

helikopterje     

Gradbena dela – 

paviljon v parku   

Rušitev barak v 

Bevškem       

Ograja na 

savskem mostu   

Ureditev okolice 

hiše Bevško     

Obnova dela 

lokalne ceste v 

Knezdolu      

Najnujnejša dela 

pri sanaciji plazu 

Sladič v Bevškem  

Obnova talne 

signalizacije na 

lokalnih cestah in 

parkiriščih      

Naziv najugodnejšega  

podjetja, ki izvaja projekt

AGM Nemec, d. o. o.

AGM Nemec, d. o. o.

Sekopt, d. o. o

Komunala Trbovlje, d. o. o.

R-RSD, d. o. o.

KMP, d. o. o.

Aagrading, d. o. o.

Sekopt, d. o. o.

Sekopt, d. o. o., 

S DESIGN Studio, d. o. o.

Vene Bojan, s. p.

  Spoštovani premier, cenjeni minister, dragi gostje, v teh dneh smo 
dokazali tistim, ki najraje iz udobja domačega naslanjača kritizirajo ljudi, 
ki delajo in se trudijo, da se da, če se hoče, če stopimo skupaj, ko vsak izmed 
nas vestno opravi svoj del naloge. V imenu Trboveljčanov in Trboveljčank 
vsem in vsakemu izmed vas iskrena hvala. Zasavski srečno!
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Soustvarjamo zelene Trbovlje 
  V parku pred občinsko zgradbo smo na začetku aprila 
posadili dve rdečelistni bukvi; na mestu, kjer smo lani posekali 
isto drevesno vrsto, okuženo z glivo. Le-ta je bila nevarna za 
mimoidoče, zato smo jo morali odstraniti. Izvajalec je izkopal še 
tri drevesne panje, ki so ostali od poseka dreves. Tam smo ob 
dnevu Zemlje zasadili nova drevesa. Dan Zemlje je letni dogodek, 
ki se praznuje 22. aprila, ko se odvijajo prireditve za osveščanje 
varovanja okolja na Zemlji. Praznovanje se je prvič organiziralo 
že leta 1970 in dogodek vsako leto praznujejo v več kot 192 
državah. Tudi Občina Trbovlje in Turistično društvo Trbovlje že 
kar nekaj let zasajujeta drevesa po celotnem območju občine. 
Tako je bilo tudi letos, in sicer smo skupaj zasadili tri japonske 
sofore. Za park pred občinsko stavbo velja varstveni režim, ki 
predvideva zasaditev prvotne drevesne vrste – to je japonska 
sofora. Pri sajenju so se nam pridružili tudi učenci in učenke OŠ 
Ivana Cankarja.

Ljudje smo kot preostala živa bitja povezani z 
naravo, zato si želimo imeti vsaj delček tudi tam, 
kjer je po navadi ne najdemo, v mestih. Poleg 
tega, da nam drevesa v mestu omogočajo stik z 
naravo, so tudi pomemben arhitekturni element, ki 
nam s svojo obliko polepša okolico.

Trbovlje 
v središču Zasavja

Skupaj skrbimo 
za zeleno okolje.

Paviljon Park in novo igralo
  V mestnem parku smo v maju začeli z izvajanjem gradbenih 
del, ki so potrebna za montažo paviljona. V drugi polovici maja 
smo ga tudi postavili. Upamo, da bo paviljon s svojo ponudbo 
popestril druženje in zadrževanje v parku. Od maja naprej pa se 
park ponaša s 30-metrsko žičnico, t. i. »zip-line«, za vse ljudi, 
željne adrenalina.  Odprtje paviljona bo 9. junija.

Na novem igralu otroci uživajo.

Analiza zemlje v okolici vrtcev 
in Trboveljščica
  Glede na nedavne ugotovitve raziskav v nekaterih drugih 
občinah in v skrbi za naše najmlajše smo želeli tudi v Trbovljah 
preveriti, kako je z izpostavljenostjo otrok težkim kovinam v 
trboveljskih vrtcih. Občina Trbovlje je pri Regionalnem 
tehnološkem centru Zasavje, d. o. o., naročila analizo težkih kovin 
v tleh v okolici enot Vrtca Trbovlje. Država namreč pripravlja 
novo uredbo za tla, ki bo otroška igrišča obravnavala kot posebno 
in bolj občutljivo rabo tal ter uredila tudi ukrepanje v primeru 
preseganj. Analizirane so bile naslednje težke kovine: arzen, 
kadmij, celotni krom, baker, nikelj, svinec, cink, kobalt, molibden 
in živo srebro. Na podlagi opravljene analize tal v okolici 
vrtčevskih enot v Trbovljah kritične in opozorilne vrednosti 
vsebnosti težkih kovin niso presežene, torej ne predstavljajo 
posebnega tveganja za zdravje. V Vrtcu Trbovlje tudi jamčijo, s 
potrdilom dobavitelja, da je mivka v peskovnikih ustrezne 
kakovosti. Peskovniki so takrat, ko se ne uporabljajo, pokriti, 
mivko pa kljub temu na dve leti dopolnjujejo z novo. 
  Vzorčili smo tudi potok Trboveljščico, in sicer vsebnost 
arzena in antimona. Analize so pokazale, da so vrednosti obeh 
elementov pod mejnimi vrednostmi oziroma pod mejo detekcije. 

Veseli nas, da so bile z rezultati analiz naše skrbi 
ovržene, kar pa ne pomeni, da onesnaženosti tal 
ne bomo spremljali tudi v prihodnje. 

Postavitev nove avtobusne 
nadstrešnice
  Na vhodu v Trbovlje, ki je po sanaciji skalnega podora v celoti 
na novo urejen, smo postavili tudi novo avtobusno nadstrešnico. 
Veseli smo, da bo tako poskrbljeno za osnovno varnost in udobje 
tistih, ki čakajo na avtobusni  prevoz na tej zelo prometni 
vpadnici v naše mesto. 
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Ob dnevu upora proti 
okupatorju
  Na predvečer praznika, dneva upora proti okupatorju, smo v 
Delavskem domu Trbovlje pripravili slovesnost, v kateri so 
sodelovali Moški pevski zbor Zarja in učenci ter učenke OŠ Ivana 
Cankarja.

Učenci in učenke OŠ Ivana Cankarja so nam 
popestrili praznovanje.

Dela na vodovodu in 
avtobusna postaja v Bevškem

  Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o. je skupaj z Občino 
Trbovlje začelo z obnovo vodovodnega omrežja v Bevškem. 
Dolžina predvidene obnove vodovoda Bevško, 1. faza znaša 312 
metrov. Pri tem se bodo obnovili tudi vodovodni priključki, 
zamenjala se bo asfaltna prevleka, vključno s spodnjim ustrojem 
ceste, zamenjali bodo robnike in asfaltno oblogo pločnikov. 
  Z DRSI bomo obnovili celotno cestišče, dogovarjamo pa se 
tudi za ureditev avtobusne postaje pri klubu Mesečina, saj tam 
otroci stojijo praktično na cesti. 

Glavna trasa vodovoda v Bevškem naj bi bila 
končana 20. junija.

Občina Trbovlje je pristopila k aktivnostim 
za prenovo tržnice v središču mesta.
  Vse občanke in občane vabimo, da se nam 
pridružijo v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje, ko bomo 
javno predstavili idejno zasnovo prenove tržnice, naše 
načrte in vizijo ureditve tega področja.
  Idejno zasnovo sta izdelali Laura Mercina in Polona 
Senčar s Fakultete za arhitekturo.
  Predstavitev bo potekala v ponedeljek, 13. junija 
2016, ob 19. uri.

Prijazno vabljeni!

Zlata poroka
Zlato poroko sta praznovala Jožefa in 
Franci Kotnik. Obred je vodila 
županja. Iskrene čestitke 
zlatoporočencema! 

Foto: Inaya Portfelj

Spremljajte nas 
tudi na spletu.

www.srcnotrbovlje.si
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Bivalne enote Bevško so 
dobile lepšo podobo
  V septembru lanskega leta smo začeli urejati bivalne enote, 
spomladi letos pa je življenje uporabnikom v hiši Zarja, kot smo 
jo poimenovali, steklo po predvidenem načrtu. V stavbi je na 
voljo osem bivalnih enot s skupno kopalnico, sanitarijami in 
kuhinjo ter z dnevnim prostorom. Sobe so eno ali večposteljne, v 
hiši pa sta tudi dve ločeni enoti s samostojno kuhinjo, kopalnico 
in s sanitarijami. Stavba je predvidena za 12 oseb, trenutno pa jih v 
njej biva 6. V hiši živijo dozdajšnji stanovalci Bevškega 12 a, 
barake, ki smo jo porušili, in drugi, ki bodo oz. so za dodelitev 
bivalne enote podali vlogo. Gre za začasno reševanje 
stanovanjskega problema posameznika oz. družine s ciljem 
ponovne integracije v družbo. Pri čiščenju, barvanju ograj, 
urejanju stopnic in pridobivanju pohištva so nam izdatno 
pomagali prostovoljci, donatorji in tudi sami stanovalci. Iskrena 
hvala vsem.

Tu je prej stala lesena baraka.

Bivalne enote so zgledno urejene.

Bivalne enote v Bevškem – Hiša Zarja. 

Od junija do junija 

Občina Trbovlje 1. junija praznuje svoj praznik v spomin na boj delavstva z Orjuno. 

V sredo, 1. junija 2016, vas ob 19. uri vabimo v Delavski dom Trbovlje na osrednjo slovesnost, na kateri bodo podeljena najvišja 
priznanja, naziv častni občan in prvojunijska nagrada. Prijazno vabljeni!

Praznujte z nami.
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Obletnice društev
  V letu 2012 je Občinski svet Občine Trbovlje sprejel Pravilnik 
o protokolarnih obveznostih Občine Trbovlje. V njem je 
zapisano, da Občina Trbovlje v okviru odobrenih sredstev v 
proračunu delno sofinancira ter sodeluje pri 50 ali več okroglih 
obletnicah javnih ustanov (okrogla obletnica je tista, ki se konča z 
ničlo), društev ter drugih združenj občanov. To ne pomeni, da je 
občina dolžna sofinancirati obletnice kot so npr. 13., 25., 55. 
Pravilnik določa tudi, da je ob teh priložnostnih slavnostni 
govornik župan, ki ga v morebitni odsotnosti zamenja podžupan 
ali pooblaščeni svetnik. Ob drugih okroglih obletnicah javnih 
ustanov, društev in preostalih združenj občanov pa je občina 
dolžna poslati čestitko. 

Praznik KS Franca Fakina
  V mestnem parku je že tradicionalno ob spominu na 
osvoboditev Trbovelj praznovala Krajevna skupnost Franca 
Fakina. V kulturnem programu, ki so ga pripravili organizatorji, 
Zveza borcev za vrednote NOB in KS Franca Fakina, so 
sodelovali: Delavska godba Trbovlje, Folklorna skupina Trbovlje, 
Moški pevski zbor Zarja in odlični učenci in učenke Glasbene 
šole Trbovlje, ki so nam pričarali lepo petkovo popoldne.

Praznik KS Franca Fakina v mestnem parku.

 
Sobota, 11. junij

 
 
  

  
Trg med 

DDT in MCT  

Petek, 10. junij

 
 Jan 

Plestenjak

 
 

Praznujte 

z nami!  
  

Praznujte 

z nami!  
 

Trbovlje 
v središču Zasavja

 
Tanja Žagar 

z Avanturo

 
  

 
Navihani muzikanti

 
  

Mama Rekla

Folk Idoli

 
 

Začenjamo z ureditvijo 
pristajalnega mesta za 
helikopter v Gabrskem
  V Občini Trbovlje smo pristopili k urejanju površin 
pristajalnega mesta za helikopter, ki izvaja nujne medicinske 
prevoze. Uredili bomo betonsko pristajalno površino dimenzije 
10 x 10 metrov in asfaltno pot z obračališčem. Okrog 
pristajalnega mesta bo postavljena ograja. 

Odprtje novega pristajalnega mesta za helikopter 
načrtujemo za 9. junij. 
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Zelene površine v 
urbanem okolju
  Zelene površine v urbanem okolju lahko povežemo z 
zdravstvenimi, s socialnimi, z estetskimi, s klimatskimi, z 
ekološkimi in ekonomskimi vlogami, ki opravljajo oziroma 
predstavljajo sestavni element mesta. Pri tem ni pomembno 
poudarjanje posameznih vlog, saj so povezane v smiselno 
celoto. Pomembno je, da vse funkcije razumemo in hkrati 
izkoriščamo, saj so zelene površine v mestnem okolju 
pomembne na osebni, lokalni in na kulturni ravni. Prenos 
narave v mestno okolje je bil v preteklosti pomemben zaradi 
prehrane, ko je bila samooskrba še prvotnega pomena. 
Danes pa predstavljajo zeleni otoki estetsko doživetje in 
ustvarjajo prijetno okolje za različne aktivnosti, hkrati pa 
otrokom nudijo prvi stik z naravo. 

Opravljena analiza trenutnega stanja
  Zaradi vseh funkcij, ki jih zelene površine nudijo v mestnem 
okolju, smo na pobudo Občine Trbovlje opravili analizo z 

Primer invazivne vrste: Veliki pajesen je drevo, ki 
raste zelo hitro in izpodrine vrste dreves, ki rastejo v 
našem okolju. Pajesen je nadležen plevel, ki ga je 
težko odstranjevati. Ker ima agresiven koreninski 
sistem, lahko povzroča škodo na napeljavah. 
Požene praktično povsod, tudi iz manjših razpok 
asfalta. Preprečimo ga lahko z vztrajnim 
odstranjevanjem dreves in s puljenjem mladih 
poganjkov. 

Primer neprimerno zasajenega drevesa na 
Rudarski cesti. Premajhna sadilna jama in 
napačna izbira substrata sta pogosto razloga, da 
drevesa v mestu hitro propadejo. Beli gaber, ki je 

3na sliki, potrebuje vsaj 10 m  veliko sadilno jamo, ki 
sega pod pohodno površino. Primeren substrat pa 
mora biti sestavljen iz različnih materialov, ki 
omogočajo zračnost in hkrati zadržujejo vodo. 
Namestiti je treba tudi drenažne cevi, ki 
omogočajo hiter dotok vode do osrčja 
koreninskega sistema. 

namenom, da začrtamo smernice, s katerimi bi z dolgoročnim 
načrtovanjem in s strokovnim delom odpravili vse napačne 
odločitve iz preteklosti pri načrtovanju in izvedbi urejanja zelenih 
površin. Na predstavitvi rezultatov smo se omejili na 
problematiko dreves in grmovnic, na katerih smo opravili 
vizualno analizo ter ugotovili, da so prepogosto poškodovana 
zaradi gradbenih del, malomarne košnje, vandalizma, parkiranja 
in nestrokovnega obrezovanja. Prednjačijo poškodbe zaradi 
napačnega obrezovanja oziroma oskrbe posameznih rastlin. 
Drevesa v mestnem jedru so pogosto obrezana na način, ki ga 
imenujemo obglavljanje. Pri tem načinu izvajalec odstrani več kot 
20 % zelenega dela krošnje, kar je zgornja meja pri obrezovanju. 
Kakršen koli drugačen pristop pri tem pomeni počasno 
propadanje drevesa, saj le s težavo zaceli odprtine, ki so premera 5 
cm ali več. Odprte rane so vstopna točka za glive in insekte, ki 
drevo privedejo v fazo odmiranja. Drugi najpogostejši način, ki 
smo ga opazili, je obrezovanje na glavo ali glavičenje. Pri tem 
vsako leto odrežemo letni poganjek na istem mestu, kjer pa 
posledično nastane odebelitev. Glavičenje je pravilna metoda, 
vendar se lahko uporablja le pri posameznih drevesnih vrstah in 
še to zgolj zaradi prostorske stiske. Kjer je mogoče, da drevo 
doseže svoje dimenzije, mu je potrebno to tudi omogočiti. Tako s 
pravilno izbiro prave vrste kot z dolgoročnim monitoringom, 
kajti nepravilne odločitve pri oskrbi drevnine v mestih lahko 
privedejo do izgube dreves, ki pa so v mestu neprecenljive 
vrednosti in potrebno jih je ohraniti ter pravilno oskrbovati. 

Invazivna vrsta veliki pajesen se je razširila po Trbovljah
  Glede na determinacijo posameznih dreves smo ugotovili, da 
imate v Trbovljah zbirko zanimivih  vrst. Žal pa med tujerodnimi 
drevesi prepogosto opazimo veliki pajesen ali Ailanthus altissima, 
ki se je nenačrtovano razširil po urbanem delu. Ta izredno 
agresivna vrsta že povzroča veliko škodo na mestni infrastrukturi. 
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Razmnožuje se s krilatimi semeni, ki se zaradi vetra hitro širijo po 
vsem mestu. Za razvoj pa potrebuje le kanček zemlje v koritu ali 
majhno razpoko na asfaltni površini. Rastlina hitro raste in 
marsikje po mestu lahko opazimo odrasle osebke, ki pa so resna 
grožnja za infrastrukturo in zdravje ljudi, zato je treba nujno 
začeti z načrtnim odstranjevanjem te izredno invazivne drevesne 
vrste, ki pa jo brez pomoči meščanov ne bo mogoče omejiti. 

  Zelene površine v urbanem okolju je nujno potrebno urejati 
na strokovno in trajno. Le s pravilnimi smernicami lahko 
zagotovimo, da bodo zelene površine nudile vse funkcije, a 
zagotovimo jih lahko le s skrbnim načrtovanjem in pravilno 
oskrbo v celoti. Na predstavitev analize glede smernic in 
načrtnega monitoringa pri načrtovanju zelenih površin smo 
skupaj z Občino Trbovlje povabili upravnike stavb, arhitekte, 
izvajalce gradbenih in vzdrževalnih del. Vabilu so se prijazno 
odzvali in pokazali znatno zanimanje. V prihodnje je treba 
omogočiti lastnikom zemljišč strokovno pomoč pri načrtovanju 
in vzdrževanju zelenih površin, kajti nedopustno je, da pred 
našimi očmi izginjajo drevesa po celotnem mestu zaradi 

Obglavljanje:  Pri tem načinu izvajalec odstrani 
več kot 20 % zelenega dela krošnje, kar je zgornja 
meja pri obrezovanju. Kakršen koli drugačen 
pristop pri tem pomeni počasno propadanje 
drevesa, saj drevo le s težavo zaceli odprtine 
premera 5 cm ali več. Odprte rane so vstopna 
točka za glive in insekte, ki drevo privedejo v fazo 
odmiranja.

nestrokovnih odločitev. Stroški, ki nastajajo pri nadomeščanju in 
oskrbi poškodovanih dreves, pa so višji od stroškov pri skrbno 
načrtovani oskrbi. 

Sašo Taškar

Glavičenje:  Je redno obrezovanje drevesa na 
istem mestu, kjer zaradi tega nastane odebelitev.  
Vendar se lahko uporablja le pri posameznih 
drevesnih vrstah (vrba, platana) in še to zgolj 
zaradi prostorske stiske. Kjer pa je možnost, da 
drevo doseže svoje dimenzije in funkcijo, pa je 
potrebno to omogočiti. Z glavičenjem obvezno 
začnemo že pri mladi rastlini. Starejših dreves ne 
glavičimo.

Odločitev o takšni vrsti obrezovanja na Ulici 
Sallaumines je bila sprejeta pred leti in je ena od 
možnosti obrezovanja tovrstnih dreves v urbanem 
okolju, kjer ne želimo imeti velikih krošenj zaradi 
omejitve prostora. Take vrste obrezovanje, ki ga 
imenujemo glavičenje je potem treba izvajati 
vsako leto skladno z omenjeno tehniko. 



Prikrito vikendaštvo na vrtičkih 
prepovedano

  Občina Trbovlje je pristopila k urejanju vrtov. Najprej smo se 
lotili območja pod Trim stezo. S tem bomo zagotovili urejenost 
območja in komunalno infrastrukturo (dostop do vode, odvoz 
odpadkov …). Smernice za urejenost vrtov na celotnem območju 
občine pa so enake, saj vrtovi ne morejo biti in niso vikendi ali 
stanovanjska območja, temveč so prostor za pridelavo vrtnin. 

VELIKOST OBJEKTOV NA VRTOVIH
  Dovoljena velikost pokritega dela objekta (lope, 

2ute, senčnice) je 8 m  in odstopanj od tega v 
prihodnje ne bomo dovolili. Večjih objektov 
prostorski akti ne dovoljujejo, zato gre v tem primeru 
za črno gradnjo. Vrtne ute naj bodo iz naravnih 
materialov.
  Na območju vrtov niso dovoljeni zidani objekti in 
azbestna kritina ter drugi do okolja neprijazni 
materiali.

UREJENOST OGRAJ
Vse obstoječe ograje, ki jih postavijo najemniki, 
morajo biti iz ustreznih materialov. Dovoljena je živa 
meja, ki naj bo ustrezno vzdrževana, ograje iz lesa ali 
pletena žičnata ograja. Ograje iz plastike so 
neprimerne. Vse neprimerne ograje naj najemniki 
odstranijo, saj kvarijo videz in ne sodijo v naravno 
okolje. 

SANITARIJE NA VRTIČKIH NISO DOVOLJENE
  Na območju vrtov so prepovedani toaletni 
prostori v vrtnih hiškah. V kolikor sanitarije ob 
morebitnem preverjanju ne bodo odstranjene, 
bomo zadevo v reševanje odstopili občinskemu 
inšpektorju. 

Vse najemnike vrtov pozivamo, da spoštujejo najemne pogodbe 
in pravila ureditve ter tako tudi sami prispevajo k prijetnejšemu 
okolju. Sodobno vrtnarjenje nima samo funkcije zagotavljanja 
prehranske varnosti, ampak je tudi mesto sprostitve in 
medgeneracijskega druženja. Odpadki, plastika in podobna 
nesnaga ne sodijo na vrtove. Za to so odpadi in smetišča. Prav 
tako vrtovi niso prostor za postavljanje vikendov in majhnih 
bivalnih hiš, ampak samo lop za orodje in vrtnih ut.
  Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi prostore za 
sprostitev uredili tako, da bomo uživali, obenem pa bo naše okolje 
bolj urejeno in prijetnejše.

Primer neprimerno urejenega vrtička.

Na vrtičkih je dovoljeno postavljati začasne 
objekte v obliki lop v skupni velikosti tlorisne 

2
površine 8m  (vključno s prostorom, ki je pod 
nadstreškom). 

Na območju vrtov niso dovoljeni zidani objekti in
azbestna kritina ter drugi do okolja in zdravja 
neprijazni materiali.

Gredice morajo biti urejene in ograjene s 
primernimi ograjami.

občinske strani14
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Energetske prenove 
stavb
Zakaj in kako do energetske prenove stavbe?
  Spomladi, ko se je začela prebujati narava, se je začela tudi 
gradbena sezona, hkrati pa je to čas, ko delamo obračune porabe 
energije za ogrevanje. Na žalost se še vse premalo ljudi zaveda, da 
se stroški ogrevanja lahko povišajo tudi zaradi zastarelega in 
dotrajanega kotla, netesnih oken in podobno. Torej zaradi 
vzrokov, na katere lahko vplivamo s sanacijskimi del. Tako lahko 
porabo energije močno znižamo ter s tem na dolgi rok 
prispevamo k izboljšanju družinskega proračuna in zmanjšanju 
onesnaževanja okolja. Zato smo se odločili, da v tokratni reviji 
Sr(e)čno nekaj vrstic namenimo tudi obnovam fasad (izolacije), ki 
smo jim zadnje čase pogosto priča tudi v Trbovljah. Ob tem se 
vam najbrž porajajo številna vprašanja: koliko stane takšna 
prenova, kaj vse morajo storiti stanovalci bloka, če želijo, da se 
prenovi tudi fasada njihovih zgradb, kakšna oz. katera izolacija je 
najboljša in podobno.

Toplotna izolacija zunanjih sten in strehe
  Z izboljšanjem toplotne izolacije zunanjega ovoja 
stanovanjskega objekta lahko močno zmanjšamo porabo energije 
za ogrevanje v hladnih mesecih in ne nazadnje tudi za hlajenje v 
poletnem času. Na žalost je med ljudmi še vedno razširjena 
miselnost, da na debelih zidovih ni potrebna toplotna izolacija. 
To je popolnoma zgrešeno, saj je toplotna prevodnost 
toplotnoizolacijskih materialov celo do dvajsetkrat nižja kot 
prevodnost navadne opeke. Za toplotno izolacijo zunanjih sten 
lahko uporabimo enega od izolacijskih materialov, ki so na voljo 
na trgu, saj imajo vsi materiali zelo podobne toplotnoizolacijske 
lastnosti. Za toplotno izolacijo fasad se najpogosteje uporabljajo 
stiropor (polistyren) in steklena ali kamena volna, redkeje pa drugi 
materiali, kot so lesna vlakna, celulozni kosmiči, ovčja volna, 
pluta, poliuretanske plošče in drugo. Kamena in steklena volna 
sta izdelka mineralnega izvora, sta negorljiva in imata veliko 
boljšo paroprepustnost kot stiropor – hiša, izolirana s stekleno ali 
kameno volno, boljše 'diha'. Glavna pomanjkljivost kamene in 
steklene volne pa je cena, ki je nekoliko višja od stiropora. Pri 
izbiri najprimernejšega toplotnoizolacijskega materiala se je zato 
dobro posvetovati z usposobljenimi strokovnjaki, ki vam bodo 

lahko svetovali tudi glede debeline toplotne izolacije. Pri izvedbi 
toplotne izolacije fasade je priporočeno izbrati toplotno izolacijo 
debeline 18 cm.

Starejše stanovanjske stavbe
  V starejših stanovanjskih stavbah podi proti terenu navadno 
niso izolirani. Zato so tla hladna in vlažna, po vogalih pa se 
pogosto začne nabirati plesen, ki se je kljub rednemu beljenju ne 
moremo popolnoma znebiti. Hladnih tal ter vlage in plesni kot 
njihove posledice se lahko znebimo z ustrezno toplotno in 
hidroizolacijo poda ter kletnih sten, čeprav so le-te navadno pod 
zemljo ter pravilnim in rednim prezračevanjem. Če pozimi 
pogledamo po strehah stanovanjskih hiš, ki so prekrite s snegom, 
lahko opazimo, da je na nekaterih strehah snežna odeja še precej 
debela, na drugih pa iz snega že gleda del slemena, z žlebov pa 
visijo ledene sveče. Tako lahko ugotovimo, da streha ni ustrezno 
toplotno izolirana, saj se sneg topi zaradi toplote, ki prehaja iz 
notranjosti stanovanjske stavbe. Za znižanje stroškov ogrevanja 
je zato potrebno poleg zunanjih sten in tal izolirati tudi streho. 
Izolacija strehe naj znaša 30 cm.

Že dedki in babice so vedeli, kakšno senčenje je najboljše.
  K znižanju toplotnih izgub v zimskem času in toplotnih 
dobitkov v poletnem času lahko prispevamo tudi z vgradnjo 
ustreznih energetsko varčnih oken in vrat. V starejših stavbah, 
kjer so okna največkrat lesena z dvojno zasteklitvijo z navadnimi 
stekli in brez tesnil na pripirah, predstavljajo toplotne izgube 
skozi okna celo do 50 % celotnih izgub, zato je potrebno pri 
obnovi starejših zgradb začeti z zamenjavo oken. Tako bomo z 
vgradnjo energetsko varčnih oken za več kot 50 % znižali 
toplotne izgube zaradi prehoda toplote, zaradi izboljšane tesnosti 
pa se bodo ventilacijske izgube znižale še za dodatnih 10 do 20 %, 
odvisno od izvedbe starih oken. K znižanju toplotnih izgub 
pozimi in toplotnih dobitkov poleti močno prispevamo tudi z 
izbiro ustreznega senčenja oken. Že dolgo je znano, da je 
senčenje, izvedeno z zunanje strani, najugodnejše, saj so bila okna 
na starejših hišah pogosto opremljena z lesenimi naoknicami. Za 
senčenje sodobnih oken so še vedno najprimernejše naoknice ali 
rolete, ki so lahko votle ali pa polnjene s poliuretansko peno, s 
čimer se njihov toplotnoizolacijski učinek še izboljša.  

Predpisane barve fasad v Občinskem prostorskem načrtu
  V Občinskem prostorskem načrtu občine Trbovlje, ki ga je 
Občinski svet Občine Trbovlje sprejel oktobra 2015, so med 
drugim določena tudi merila za oblikovanje objektov. Pri 

Barve fasad ene stavbe morajo biti medsebojno
usklajene, ne pa različne, kot so na tej fotografiji. 
To je tudi v popolnem nasprotju s predpisi v 
Občinskem prostorskem načrtu.

Primer neprimerne fasade.
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oblikovanju fasad je glede oblikovanja arhitekturnih elementov 
na fasadi, kot so členitev, barve in materiali fasad, okna, slopi oz. 
stebri, nadstreški, balkoni, ograje itn., treba upoštevati 
prevladujoče okoliške objekte v prostorski enoti. Na fasadah je 
dovoljena uporaba bele barve in svetlih barv v spektru različnih 
zemeljskih tonov. Dopustni so fasadni poudarki v močnejših 
barvnih tonih do 25 % fasadne površine. Prepovedana je uporaba 
barv, ki se v prostoru izrazito moteče in neavtohtone (npr. 
citronsko rumena, vijolična, živo oz. travniško zelena, živo, 
temno oz. turkizno modra in podobno). Barve fasad, fasadnega 
podstavka, stavbnega pohištva in strehe morajo biti medsebojno 
usklajene. Poslikave fasad niso dopustne, izjeme so sakralni 
objekti, gasilski domovi, objekti za kulturne dejavnosti in drugi 
objekti simbolnih pomenov. Fasada večstanovanjskega objekta 
mora biti barvno usklajena na celotnem objektu ne glede na 
lastništvo. Za večstanovanjske objekte je treba izdelati projekt za 
poenoteno zastekljevanje balkonov, poenoteno menjavo 
balkonskih ograj in zunanjega stavbnega pohištva, nadstreškov 
ter postavitev klimatskih naprav. Fasade enostavnih in 
nezahtevnih objektov morajo biti prilagojene osnovnemu 
objektu, lahko so lesene ali iz tipskih prefabriciranih fasadnih 
elementov. Ti objekti morajo biti oblikovno usklajeni s stavbo, h 
kateri pripadajo.

Zmanjšajmo stroške za energijo v gospodinjstvu tudi za več 
kot 50 %
  Poleg energetsko učinkovitega prezračevanja je potrebno za 
znižanje porabe toplote optimalno in ekonomično izbrati tudi 
sistem ogrevanja in priprave tople vode. Na žalost je po 
stanovanjskih objektih v Sloveniji še vedno nameščenih veliko 
deset in več let starih kombiniranih kotlov na drva in kurilno olje. 
Običajno so ti kotli skupaj z dimniškimi tuljavami tudi 
predimenzionirani. Poraba goriva v takih kotlih je za 20 do 30 % 
višja kot v sodobnih kotlih, izdelanih samo za določeno vrsto 
kurjave in pravilno dimenzioniranih glede na dejanske potrebe po 
toploti. Izkoristki sodobnih nizkotemperaturnih oljnih kotlov pa 
znašajo c e l o prek 90 %. Energetsko najučinkovitejši so plinski 
kondenzacijski kotli. Z izvedbo navedenih ukrepov za učinkovito 
rabo energije v gospodinjstvih lahko zmanjšamo porabo energije 
in s tem stroške za energijo v gospodinjstvu tudi za več kot 50 %.

Razpisi Eko sklada
  Eko sklad je v marcu objavil razpis v vrednosti 15,8 milijona 
evrov za nepovratne finančne spodbude občanom za nove 
naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske 
učinkovitosti stanovanjskih stavb. V okviru tega razpisa je moč 
pridobiti sredstva za obnovo oz. izolacijo fasad, ostrešja, 
zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva, kurilnih naprav … 

  Gre za razpis, ki se nanaša na občine, ki so skladno z Uredbo o 
kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15), 
Odredbo o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij 
in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni 
list RS, št. 50/11) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi 
upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 
58/11) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci 
PM 10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo 
sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka. V to skupino občin 
spada tudi Občina Trbovlje. Namen javnega poziva je povečanje 
rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v 
stanovanjskih stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti 
zraka z delci PM 10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega 
zraka. Če je naložba izvedena na območju občin s sprejetim 
Odlokom o načrtu za kakovost zraka, pomeni, da višina ne-
povratne finančne spodbude lahko znaša do 50 % priznanih 
stroškov naložbe. Več informacij o razpisih s področja energetske 
učinkovitosti najdete na spletni strani Eko sklada. 

Tudi urejenost notranjosti stanovanjskih stavb je 
pomembna
  Zadnje mesece in tudi leta je vse več stanovanjskih stavb s 
prenovljeno zunanjo podobo, ki hkrati prinaša prihranke pri 
porabi energije in prispeva k lepšemu videzu ter urejenosti 
lokalnega okolja. Ob tem pa smo morda pozabili in zanemarili 
urejenost notranjosti stanovanjskih stavb oz. blokov. Včasih 
lahko že z manjšimi popravili ali s spremembami naredimo veliko, 
zato vam jih bomo v nadaljevanju na kratko predstavili.

Poštni nabiralniki
  Večina stanovanjskih stavb sega v čase osemdesetih let 
prejšnjega stoletja ali pa še več let nazaj. Stvari, ki so bile vgrajene 

Že samo z zamenjavo vratc na nabiralniku, ki 
stanejo od 18 evrov naprej, lahko dodobra 
spremenite prvi vtis ob vstopu v vašo stavbo.

Brezplačno svetovanje 
za občane
  V Trbovljah deluje pisarna, ki je del mreže 
ENSVET, razpršene po vsej Sloveniji. V njej delujejo 
usposobljeni neodvisni energetski svetovalci. Z 
brezplačnimi nasveti in razgovori pomagajo pri 
izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih 
ukrepov učinkovite rabe energije ter rabe obnovljivih 
virov v stanovanjskih stavbah. Torej, če razmišljate o 
energetski prenovi svoje stavbe, se lahko za 
brezplačen nasvet obrnete na predstavnike pisarne 
Ensvet, ki je odprta ob torkih popoldne od 17. do 18. 
ure, vendar le, če se stranka predhodno naroči, po 
možnosti vsaj en dan prej. Če takrat ne morete, je 
mogoč tudi dogovor za drug termin. V pisarni 
delujeta dva energetska svetovalca: Carmen 
Hladnik Prosenc (tel.: 040 868 211 – druga polovica 
meseca) in Ervin Renko (tel.: 051 365 380 – prva 
polovica meseca).
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Odziv bralke
Pa jo imamo. Novo fasado.
  O koristnih učinkih prenove in energetske 
sanacije večstanovanjskih stavb je bilo že veliko 
napisanega. Dokler nimaš svoje izkušnje tudi vsem 
strokovnjakom, ki pišejo o velikih  prihrankih pri 
ogrevanju, ne verjameš. Pa vendarle, zadeva drži in 
deluje.
  V našem bloku je po več kot letu in pol 
dogovarjanj med stanovalci končno dozorela 
odločitev, da gremo v projekt fasada. V nobeni hiši 
verjetno ne gre gladko, vendar se da s strpnostjo, 
p r imerno komun i kac i jo  med s tanova lc i , 
upravnikom in izvajalci rešiti vse. Bistveno vlogo pri 
tem odigra kakovosten in neodvisen nadzornik.  
Dokazali smo, da tam, kjer je volja, je tudi pot. 
Fasada je nas stanovalce in nadzorni odbor tudi na 
nek način povezala. Zima je za nami in lahko 
povem, da je kakovost bivanja zdaj, ko imamo 
fasado, neprimerno boljša. Večina stanovalcev je 
že pred izdelavo fasade zamenjala tudi okna. 
Stanovanje ogreješ, toplota ostane precej dlje 
časa, zjutraj, ko vstaneš, ni občutka hladu. Računi za 
ogrevanje so bili za našo družino bistveno nižji kot 
pretekle sezone. Kar pa je najvažnejše za zdravje 
stanovalcev – znebili smo se plesni. In ne 
nepomembno: tudi enoten videz, tople, umirjene 
barve fasade pripomorejo k boljšemu počutju 
stanovalcev in sosedov. 

Polona Trebušak
  

v stavbo, kot so tudi poštni nabiralniki, pa so ostale iste skozi vsa 
ta leta in jih je zob časa že precej načel. Nabiralniki so tisti, ki jih 
vidi vsak obiskovalec bloka ob vstopu v stavbo najprej opazijo in 
ga pozdravijo kot prvi. Zanemarjeni, razbiti in popisani 
nabiralniki ne dajejo vtisa prijetne dobrodošlice. A verjeli ali ne, že 
samo z zamenjavo vratc nabiralnika lahko dodobra spremenite 
pogled nanje. Ni vam namreč treba zamenjati celotnega 
nabiralnika, že za 18 evrov lahko v trgovinah, na spletu ali na pošti 
kupite nova vratca. 

Umazane in uničene stene 
  Pleskanje celotnega stopnišča je lahko večji finančni zalogaj, 
zato lahko za začetek poskrbimo za pritličje stolpnice, kjer se 
sprehodi tudi največ obiskovalcev oz. je to najbolj frekvenčen 
prostor v zgradbi in zato ponavadi najbolj uničen. Umazane, 
uničene stene zagotovo ne kažejo na urejeno in prijetno bivalno 
okolje. Le kaj si obiskovalec lahko misli o stanovalcih, ki jih 
nesnaga in umazane stene v njihovi stavbi prav nič ne motijo?

Tudi notranjost stavb je pomembna in že z 
manjšimi popravki lahko naredimo veliko.

V zobnih ordinacijah M-Mediko Trbovlje in Vitana Izlake

smejte se samozavestno

040 545 378
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SOUSTVARJAMO LEPŠE OKOLJE
Rastlinska čistilna naprava kot alternativa 
za čiščenje voda
  V članku bi radi predstavili problematiko čiščenja in odvajanja 
odpadne komunalne vode na območjih, ki niso opremljena z 
javnim kanalizacijskim omrežjem. To gre predvsem za območja 
razpršene poselitve ali pa za objekte, ki so od javnega omrežja 
preveč oddaljeni, da bi bil priklop nanj še ekonomsko upravičen. 
Ena izmed nalog občine je tudi ozaveščanje lastnikov obstoječih 
stavb, ki se nahajajo na območjih, kjer javno kanalizacijsko 
omrežje ni predvideno, glede potrebe po ustreznem odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode iz njihove stavbe. Lastniki 
stavb imajo več možnosti čiščenja komunalnih odpadnih voda v 
malih komunalnih čistilnih napravah (kratko mala KČN). Mala 
KČN je naprava za čiščenje odpadnih voda z zmogljivostjo, ki je 
manjša od 50 PE (PE – populacijski ekvivalent je ekvivalentno 
onesnaženje, ki ga povzroči 1 oseba v povprečju na dan). 
  Med male KČN spada tudi rastlinska čistilna naprava. 
Rastlinska čistilna naprava v osnovi posnema samočistilno 
sposobnost narave, zato ji lahko rečemo tudi umetno močvirje, ki 
je zapleten sistem vode, substrata, močvirskih rastlin in 
mikroorganizmov. V osnovi ločimo dva sistema: sistem s 
površinskim tokom in sistem s podpovršinskim tokom. Slednji se 
dalje deli na sistem s horizontalnim tokom vode in na sistem z 
vertikalnim tokom.

  Čiščenje odpadnih voda poteka tako, da za obstoječo 
greznico, ki predstavlja že ustrezno stopnjo predčiščenja, 
postavimo sistem rastlinske čistilne naprave. Sistem je sestavljen 
iz zaporedno vezanih gred (po navadi dveh). Rastlinske čistilne 
grede, ki so od tal ločene z nepropustno debelejšo folijo, so 
sestavljene iz ustrezne frakcije peska in gramoza ter zasajenih 
močvirskih rastlin (največkrat gre za trstičje in rogoz). Za 
rastlinsko čistilno napravo si lahko zgradimo še ribnik, očiščeno 
vodo pa lahko uporabimo tudi za zalivanje vrta.
  Glede na to, da se večina razpršene poselitve v občini nahaja 
na neravnem terenu, je smiselno razmisliti o gradnji rastlinske 
čistilne naprave. Rastlinska čistilna naprava deluje samostojno, ne 
potrebuje strojne in električne opreme ter deluje brez dodatnih 
stroškov. Izgradnja rastlinske čistilne naprave je smiselna tudi 
zaradi prednosti, ki se kaže v visoki učinkovitosti čiščenja 
odpadne vode ter prijazni podobi v okolju in seveda v zmanjšanju 
okoljske dajatve za 90 %. Kjer je mogoče, pa lahko k izgradnji 
skupne čistilne naprave pristopi tudi več sosedov.

Katja Sovre, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Primer rastlinske čistilne naprave. 
Vir: www.skladsivoda.si/. Foto: Andrej Križ

Obvestilo o skladnosti pitne vode iz 
Javnega vodovoda Trbovlje za leto 2015
  Na podlagi 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS, št. 
19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) posredujemo 
uporabnikom obvestilo o skladnosti pitne vode iz Javnega 
vodovoda Trbovlje za leto 2015.

  V okviru Javnega vodovoda Trbovlje, ki je v upravljanju 
Komunale Trbovlje, d. o. o., ločimo štiri oskrbovalna območja: 

1. Osrednji del Trbovelj, ki zajema 11.041 uporabnikov, se 
oskrbuje iz zajetja Mitovšek in vrtin ob Savi. V letu 2015 je 

3bilo iz teh vodnih virov distribuiranih 472.299 m  vode.
2. Zahodni del Trbovelj zajema 2.541 uporabnikov in se 

oskrbuje z vodo iz zajetij Bokal, Sever, Prašnikar, Verona, 
vrtine Sveta Planina in drugih zajetij. Skupaj je bilo iz njih 

3distribuiranih 410.616 m  vode.
3. Zgornji del Trbovelj zajema 1.279 uporabnikov in se 

oskrbuje iz zajetij Petek, Rovte, Zakonjšek in drugih. Iz njih 
3je bilo distribuiranih 179.576 m  vode.

4. Oskrbovalno območje Retje oskrbuje z vodo le naselje 
Retje, ki zajema 42 uporabnikov. Pitna voda za to 
območje se distribuira iz Javnega vodovoda Hrastnik. V 

3letu 2015 je bilo distribuiranih 1.672 m  pitne vode.

  Prva tri oskrbovalna območja so med seboj povezana in 
voda se pretaka. Na vseh območjih se izvaja dezinfekcija 
(razkuževanje) vode z Na-hipokloritom. Dezinfekcija je 
preventivni ukrep, ki odstrani iz vode morebitno prisotne 
zdravju škodljive bakterije. Obstaja možnost, da se le-te 
pojavijo v zajetjih zaradi zunanjih vplivov, kot so: neurejeno 
odvajanje in čiščenje odpadnih voda, živinoreja, prepustna 
kraška tla idr. Bakterije se v vodovodnem sistemu lahko 
namnožijo tudi zaradi poškodovane vodovodne napeljave 
oz. nevzdrževanega hišnega vodovodnega omrežja 
(dotrajano omrežje, slepi rokavi, majhna poraba vode – 
zastajanje vode v ceveh). 

  V okviru notranjega nadzora Javnega vodovoda 
Trbovlje, ki ga je izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje 
in hrano, je bilo v letu 2015 opravljenih skupno 87 
mikrobioloških analiz, od tega 83 rednih in 4 občasne. 
Fizikalno-kemijskih analiz je bilo 45, od tega 44 rednih in 1 
občasna. 

  Na podlagi analiz je bilo ugotovljeno, da je bila pitna 
voda v Javnem vodovodu Trbovlje v letu 2015 skladna z 
zakonodajo in zdravstveno ustrezna.

  V primeru motene oskrbe s pitno vodo na območju 
Javnega vodovoda Trbovlje uporabnike o ukrepih omejitve 
ali prepovedi uporabe ter njihovih preklicih obveščamo prek:
– Radia Aktual Kum,
– spletne strani podjetja www.komunala-trbovlje.si, 
– spletne strani Občine Trbovlje  http://www.trbovlje.si,
– Regionalnega centra za obveščanje Trbovlje.

  Ob prijavi uporabnikov prek naše spletne strani je 
mogoče tudi prejemanje novic (RSS-NOVICE, RSS-OBVESTILA) 
na e-naslov, kamor sodijo tudi obveščanja o motnjah 
vodooskrbe. 

  V primeru motenj v dobavi vode zaradi vzdrževalnih del 
na manjšem območju (posamezni objekti, manjša naselja 
ipd.) uporabnike obvestimo osebno z dopisom v poštni 
nabiralnik, na oglasni deski večstanovanjskega objekta in na 
spletni strani podjetja.

  Več o pitni vodi lahko preberete na naši spletni strani in 
spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
www.nijz.si/podrocja-dela/moje-okolje/pitna-voda.

Komunala Trbovlje, d. o. o.

okolje
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Olje, odvržena hrana v 
straniščno školjko, iz nje pa 
podgana
  Najbrž ste se začudili naslovu tega članka, a je popolnoma 
resničen. Žal ljudje še vedno v straniščno školjko mečejo hrano, ki 
jim ostane, tampone, higienske vložke in zlivajo olje iz kuhinjskih 
ponev, posledica tega pa je, da tako dajejo hrano podganam, ki se 
vse hitreje razmnožujejo v kanalizacijskem sistemu. Zgodilo se je 
tudi že, da je podgana po ceveh priplezala vse do 5. nadstropja 
stolpnice in pokukala iz školjke. Različni neprimerni odpadki, 
zlasti maščobe in trdni odpadki, ki jih zlivamo ali mečemo v 
stranišče, povzročajo nastanek oblog v odtočnih ceveh, s tem pa 
omogočajo podganam lažji dostop v naša stanovanja.
  Zato je metanje hrane, tamponov, olja in ostalih 
gospodinjskih ter higienskih zadev neprimerno in prepovedano. 
Hkrati pa ti odpadki otežujejo delovanje čistilne naprave, saj jo 
hitro zamašijo in s tem povzročajo škodo.

Od vaše straniščne školjke do centralne čistilne naprave
  Centralna čistilna naprava Trbovlje je začela obratovati v letu 
2010. Čiščenje odpadne vode se na njej izvaja po posebnih 
postopkih, najpomembnejši pa je gotovo razgradnja organskih 
snovi s pomočjo mikroorganizmov. V zadnjih letih je bila v 
nekaterih naseljih dograjena tudi sekundarna kanalizacija, po 
kateri se odpadna voda odvaja iz stanovanjskih objektov in naprej 
po primarni kanalizaciji do čistilne naprave.

Vaši odpadki so hrana za podgane
  Sestava odpadne vode vpliva na kanalizacijske cevi in na samo 
čiščenje na čistilni napravi. Predvsem je v odpadno vodo 
neprimerno odvajanje (torej kar mečete v straniščno školjko, v 
odtoke v kuhinji) različnih strupenih snovi in agresivnih čistil, ki 
lahko poškodujejo cevi, na čistilni napravi pa škodujejo 
mikroorganizmom. Neprimerno je tudi zlivanje odpadnega 
jedilnega olja ter odmetavanje ostankov hrane v kanalizacijske 
odtoke in straniščne školjke. Slednje predstavlja v kanalizaciji 
hrano za podgane, ki so se prilagodile življenju v bližini človeka 

ravno zato, ker se hranijo z našimi ostanki hrane, tako rekoč čistijo 
za nami.

Pri nas živita dve vrsti podgan
  Pri nas živita dve vrsti podgan. Črna ali kmečka podgana je 
prišla v Evropo najverjetneje iz Azije s trgovskimi ladjami že v 2. 
stoletju. Življenjski prostor si je našla v pristaniščih, skladiščih, 
hlevih, v podeželskem okolju. Dolga je do 25 cm vključno z 
repom, kožuh je navadno črne oz. temnejše barve. Zelo dobro 
pleza.
  Siva ali kanalska podgana je prišla v Evropo iz Azije v 16. 
stoletju. Naselila se je v mestih, bivališče ima v kleteh, kanalih, 
brežinah rek, v vrtovih, kjer v zemlji koplje luknje. Je nekoliko 
večja kot črna podgana, najpogosteje je sive barve. Zelo dobro 
plava, spretno pleza, v višino pa lahko skoči do 70 cm.
  Za obe vrsti je značilna velika plodnost in samica ima lahko 
tudi do osemkrat letno do deset mladičev. Podgane so zelo 
prilagodljive, iznajdljive ter socialne živali in ravno zato so jih 
vzgojili tudi kot laboratorijske živali, celo kot hišne ljubljenčke.
  Podgane živijo povsod po svetu, kjer živijo ljudje. Ker se 
gibljejo po kanalizacijskih ceveh in drugih nesnažnih krajih, imajo 
predznak umazanih živali. Pravzaprav pa so to dokaj snažne 
živali, v svojih bivališčih imajo ločene prostore za počitek, 
shrambo s hrano in prostor za iztrebljanje. Kljub temu so lahko 
prenašalke nekaterih bolezni. Neprijetno pa je tudi to, da s svojimi 
zobmi glodači lahko marsikaj zgrizejo, predvsem je škoda lahko 
velika pri inštalacijah.

Obvezno je izvajanje deratizacije
  Število podgan omejujemo z deratizacijo, pa tudi s tem, da 
zavržemo čim manj hrane oz. za ostanke hrane pravilno 
poskrbimo. Torej se le-ti ne smejo znajti v vaši straniščni školjki. 
Od količine hrane v okolju je namreč odvisno njihovo letno 
število legel. Komunala Trbovlje izvaja deratizacijo kanalizacije 
dvakrat letno, upravniki večstanovanjskih objektov pa jo izvajajo 
v kletnih prostorih objektov. Za deratizacijo individualnih 
objektov in njihove okolice pa morajo poskrbeti lastniki. 
  Za izvedbo deratizacije lahko pokličete Nacionalni laboratorij 
za zdravje, okolje in hrano (Oddelek za DDD) oz. podjetje, ki se 
ukvarja s to dejavnostjo. Deratizacija se lahko izvaja kadar koli, saj 
so podgane dejavne in plodne vse leto.

Zgodilo se je že, da je podgana po ceveh 
priplezala vse do 5. nadstropja stolpnice in 
pokukala iz straniščne školjke. Različni neprimerni 
odpadki, zlasti maščobe in trdni odpadki, ki jih 
zlivamo ali mečemo v školjko, povzročajo 
nastanek oblog v odtočnih ceveh, s tem pa 
omogočajo podganam lažji dostop v naša 
stanovanja.

Vložki, higienski robčki, cigaretni ogorki, lasje in 
druge podobne zadeve ne spadajo v vašo 
straniščno školjko. Zlasti higienski robčki se navijajo 
na črpalke v centralni čistilni napravi in tako 
onemogočajo njihovo normalno delovanje ter 
povzročajo dodatne nepotrebne stroške.
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Začenjamo z urejanjem ekoloških otokov 
  Občina Trbovlje je letos v sodelovanju s Komunalo Trbovlje 
pripravila zasnovo in vzorčen primer ekološkega otoka. Pri tem je 
potrebno poudariti, da sta občina in komunala tisti, ki sta 
zadolženi za urejanje prostorov, kjer stojijo ekološki otoki z 
barvastimi zbiralniki za papir in steklo. Za črne, rjave in za 
zbiralnike z rumenim pokrovom (ti se praznijo po sistemu od vrat 
do vrat) ter za njihovo postavitev pa so odgovorni prebivalci, ki 
jih uporabljajo. Torej pri individualnih stavbah so to lastniki hiš, 
pri blokih so to lastniki vseh stanovanj v bloku. Ker pa se ti 
ekološki otoki in drugi zbiralniki pogosto v večjih naseljih 
nahajajo skupaj, na istem mestu, bosta občina in Komunala 
Trbovlje v prihodnje k ureditvi teh prostorov pristopili skupaj z 
upravniki oz. s prebivalci blokov, ki jih uporabljajo. V poletnem 
času nameravamo postaviti še 5 vzorčnih primerov tam, kjer 
bodo prebivalci temu naklonjeni.

S pravilnim ravnanjem z odpadnim oljem boste 
izkazali svojo odgovornost do okolja. Odpadnega 
jedilnega olja ni dovoljeno zlivati v kanalizacijske 
odtoke, stranišča ali celo v naravo, saj že ena 
kapljica olja onesnaži 1000 litrov pitne vode. Od 
nas vseh pa je odvisno, ali bomo tudi v prihodnje 
pili čisto in zdravo vodo iz vodovodne pipe ter 
ohranili druge naravne dobrine za naše zanamce.

Na fotografiji je primer ročke, v kateri se zbira 
odpadno jedilno olje. Takšne ročke bo Komunala 
Trbovlje brezplačno podelila prvim 100 
gospodinjstvom, ki se bodo prijavila na elektronski 
način prejemanja položnic za komunalne storitve. 
S tem bodo prispevala k ohranjanju okolja.

  Z ureditvijo ekoloških otokov želimo pristopiti k urejeni in 
enotni postavitvi prostorov, kjer se nahajajo zbiralniki. Prav tako 
želimo poskrbeti, da bodo ti otoki urejeni tako, da bo njihova 
uporaba za občane in občanke najbolj praktična.

V KANALIZACIJSKE ODTOKE NE SODIJO:

ostanki hrane, čajni in kavni filtri

odpadno jedilno in motorno olje, stara 

zdravila, pesticidi, barve, topila, laki, 

gnojila, odpadne baterije, različne 

kemikalije

cigaretni ogorki

higienski odpadki (vložki, tamponi, 

plenice za enkratno uporabo, sanitetni 

povoji, toaletni vlažilni robčki, 

kondomi, čistilne vate, papirnate 

brisače, palčke za čiščenje ušes)

čistilne krpe, kosti, lasje, različni trdi 

odpadki

ODLAGAMO V:

rjav zbiralnik za biološke 

odpadke (slika 1)

zbirni center Neža (ob 

delavnikih od 7.00–15.00, ob 

sobotah od 9.00–13.00), v 

aprilu akcija zbiranja nevarnih 

odpadkov iz gospodinjstev, 

odpadno jedilno olje po 

razporedu (slika 2)

črn zbiralnik za mešane 

komunalne odpadke (slika 3)

črn zbiralnik za mešane 

komunalne odpadke (slika 3)

črn zbiralnik za mešane 

komunalne odpadke (slika 3)

Slika 2

Slika 1 Slika 3

Občina Trbovlje bo uredila ekološki otok pri Malgaj 
kot enega izmed vzorčnih.

okolje
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  Takšno zbiranje odpadkov je nesprejemljivo in glede na  
zakonodajo celo kaznivo.  Možnosti za pravilno oddajo odpadkov 
so naslednje:
– naročilo brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov v količini 

3do 2 m   na gospodinjstvo enkrat letno prek obrazca, ki so ga 
vsa gospodinjstva prejela v februarju, ali odvoz v ZC Neža;

– izrabljene gume in gradbeni material pripeljite v ZC Neža.
  Vsebina zbiralnikov in njihova okolica sta ogledalo 
uporabnikov. 

Primeri nepravilnega zbiranja 
odpadkov

Čeče – Benkov most (kosovni odpadki poleg 
zbiralnika)

Vodenska cesta 29 (kosovni odpadki poleg 
zbiralnika)

Kako doma zbirati odpadno jedilno olje?
  Odpadno jedilno olje doma zbirajte v primerni ročki, kot jo 
vidite na fotografiji. Ta na sliki je volumna 4,5-litra, izdelana pa je 
prav za zbiranje odpadnega jedilnega olja. Prosimo vas, da pri 
zlivanju odpadnega jedilnega olja v ročko uporabite priloženo 
cedilo, ki bo zadržalo morebitne nečistoče v olju. Zbrano 
odpadno olje mora biti brez ostankov hrane, brez primesi vode ali 
pomivalnih sredstev. Ne smete ga mešati z motornim oljem. To je 
pomembno zato, ker se tako zbrano odpadno olje nameni za 

izdelavo biodizla. Delavci komunale bodo ob oddaji olje prelili v 
zbirno posodo in vam ročko vrnili. Jedilno olje lahko oddate v 
zbirnem centru Neža, in sicer ob delavnikih od 7.00 do 15.00, ob 
sobotah od 9.00 do 13.00. Poleg odpadnega olja lahko oddate tudi 
druge nevarne odpadke iz gospodinjstev. 
  Komunala Trbovlje kot prvo komunalno podjetje v Zasavju 
uvaja zbiranje odpadnega jedilnega olja na terenu po razporedu iz 
spodnje preglednice. Do takrat pridno zbirajte jedilno olje, ob 
spodaj zapisanem dnevu in uri pa ga oddajte Komunali Trbovlje.

DATUM ODVOZA

torek, 7. 6. 2016, torek, 6. 9. 2016, torek, 6. 12. 2016

torek, 7. 6. 2016, torek, 6. 9. 2016, torek, 6. 12. 2016

torek, 7. 6. 2016, torek, 6. 9. 2016, torek, 6. 12. 2016

torek, 7. 6. 2016, torek, 6. 9. 2016, torek, 6. 12. 2016

torek, 13. 9. 2016

torek, 13. 9. 2016

torek, 13. 9. 2016

torek, 13. 9. 2016

torek, 13. 9. 2016

LOKACIJA

Savinjska cesta (nasproti Komunale Trbovlje pri 

starem gasilskem domu)

Ulica Sallaumines (pred Restavracijo L)

Opekarna 26 (pred Toplarno Polaj)

Novi dom (parkirišče pri Novem domu 32 b)

Dobovec (pri trgovini)

Retje

Klek (gasilski dom)

Medvednica (pri ekološkem otoku)

Čeče (gasilski dom)

ČASOVNI TERMIN

9.30–10.00

10.00–10.30

12.00–12.30

12.30–13.00

8.00–8.30

9.00–9.30

11.00–11.30

12.00–12.30

13.00–13.30

Čebine – nad cerkvijo (kosovni in gradbeni 
odpadki poleg zbiralnika)

Medvednica (neustrezni odpadki v zbiralniku za 
mešane komunalne odpadke: gume, embalaža)
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Intervju: Maša Mlinarič, pisateljica

»Zanimajo me 
povezave med 
ljudmi.«
Avtor: Vid Šteh

19-letna Trboveljčanka Maša Mlinarič, sicer študentka 
medicine, je novembra lani v prostorih Mladinskega centra 
Trbovlje predstavila svoj knjižni prvenec Mostovi vseh 
realnosti. Obsežni roman se sprva bere kot psihološka 
študija odraščanja mladih ljudi v času, ko so ti primorani 
sprejeti prve resnejše odločitve o svojem življenju, vendar pa 
se z vpeljavo preiskave o skrivnostnem umoru zgodba 
spremeni v napeto moderno kriminalko.

Maša, Mostovi vseh realnosti 
je roman, ki si ga začela pisati 
že pri 16. letih. Kaj je vplivalo 
na tvojo odločitev, da se lotiš 
takšnega podviga?
  »Želja po pisanju knjige je bila 
v meni prisotna že od nekdaj. V 
osnovni šoli sem začela pisati 
prve pesmi, prav tako pa me je 
navduševalo pisanje spisov, v 
katerih sem poskušala večkrat 
p o d r o b n e j e  r a z m i š l j a t i  o 
zastavljenih temah. Mostovi vseh 
realnosti sicer ni moja prva 
knjiga, saj sem že v 9. razredu 
izdala roman Črna svila, v 
katerem sem skozi zgodbo 
mladega dekleta, ki se mora 
soočit i  s težko živl jenjsko 
preizkušnjo, skušala predstaviti 
svoje poglede na odraščanje. 
Večji preobrat sem doživela v 
srednji šoli, kjer me je profesorica 
slovenščine spodbujala k aktivnejšemu pisanju, zmagala sem tudi 
na literarnem natečaju in vse to je vplivalo na mojo odločitev, da 
se resneje lotim pisanja.« 

Kako pa si začela sodelovati z Mladinskim centrom 
Trbovlje, ki ti je knjigo izdal?
  »Nekaj let nazaj je bil na Gimnaziji Trbovlje organiziran 
literarni večer, na katerega je bil med drugim povabljen tudi 
Tomaž Deželak iz MCT, ki si je prizadeval za večjo uveljavitev 
mladih pisateljev v Trbovljah in takrat sem z njim navezala stik, 
mu povedala, o čem pišem, potem pa so se stvari začele odvijati 
kar same od sebe.« 

Roman prepleta elemente zgodbe o odraščanju in 
kriminalke. Si se za takšno kombinacijo odločila že na 
samem začetku? 
  »V bistvu ne. Moj prvotni namen je bilo napisati zgodbo o 
medsebojni povezanosti ljudi in njihovih usod. Čutila sem, da mi 
lahko tu uspe, če vanjo vključim elemente kriminalke. Poudariti 
pa moram, da nisem želela napisati klasične kriminalke, saj me je v 
prvi vrsti bolj zanimala osebna zgodba junakinje, ki mi je tudi 
osebnostno precej podobna. Morda sem storila to napako, da 
sem knjigo oglaševala kot kriminalko, v katero je vstavljena 
osebna zgodba, v resnici pa je ravno obratno; gre za osebno 

zgodbo z vstavljeno kriminalko.«

Kakšni pa so bili odzivi ljudi 
na samo knjigo? Bi mogoče 
kaj spremenila, če bi se še 
enkrat lotila pisanja?
  »Po pričakovanjih sem bila 
deležna mnogih pozitivnih kritik, 
seveda pa je bilo tudi nekaj 
negativnih, ki pa jih jemljem kot 
dobro šolo za naprej. Pogosto 
slišim pripombo, da je roman 
vsebinsko prezahteven, vendar se 
s tem ne obremenjujem preveč. 
Pišem tako, kot najbolje znam, 
seveda pa z odgovornostjo do 
s a m e g a  b r a l c a ,  z a t o  t u d i 
poudarjam, da ne bi zgolj izdala 
knjige, ampak bi ta s seboj 
prinesla pomembno sporočilo.« 

Kje lahko bralci dobijo roman 
Mostovi vseh realnosti?
  »Na voljo za izposojo je v 

trboveljski knjižnici, trenutno pa jo je mogoče naročiti prek moje 
Facebook strani, kjer se lahko zmenimo tudi o vseh preostalih 
podrobnostih.« 
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Akcija Očistimo in uredimo 
Trbovlje uspela
  Marca se je okoli 1500 občanov iz različnih ustanov, društev 
in iz zavodov udeležilo akcije Očistimo in uredimo Trbovlje. 
Največ odpadkov so pripravili na zbirnem mestu za odpadke pod 
Jagrom, na avtobusni postaji na Trgu Franca Fakina pri 
Mercatorju in na Trgu revolucije, kjer so pripravili tudi velik kup 
vejevja. Hvala vsem prostovoljcem, ki ste se pridružili čistilni 
akciji in nam pomagali očistiti naše mesto. Hvala tudi vsem, ki ste 
akcijo omogočili. Upamo, da se vidimo naslednje leto.

Komunala Trbovlje, d. o. o., je na regijski Center za 
ravnanje z odpadki Zasavje na Unično odpeljala 
1.600 kg mešanih komunalnih odpadkov v črnih 
vrečah. V zbirni center Neža so pripeljali 5 

3
kontejnerjev, v katerih je prevladovalo vejevje, 1 m  

3modrih vrečk z mešano embalažo in 0,5 m  
zelenih vrečk.

Nacionalni teden 
prostovoljstva 

  Prostovoljstvo je dejanje, ki ga ne moreš pozabiti. V naši 
organizaciji ga opravljajo tisti, ki imajo radi delo z otroki. Za vse 
to dajejo svoj čas, sposobnosti in znanje, brez pričakovane 
materialne koristi, prav zato, da bi tudi drugi imeli več možnosti, 
da v življenju uspejo. Prostovoljci spoznavajo potrebe drugih in 
nas spomnijo, da je dajanje izredno pomembno, saj je tesno 
povezano s sprejemanjem, ki vsakemu posamezniku daje novo 
energijo in obogati življenje. Vsem prostovoljcem, ki so se 
odločili, da bodo opravljali to humano delo, želim, da ga 
opravljajo z veseljem ter da na to pot s svojimi izkušnjami in z 
zgledom popeljejo še koga, saj kot pravi misel: 
  »Za lepo sožitje med ljudmi ni potrebno biti popoln. 
Ljudi imamo radi takšne, kakršni s(m)o, drugačnih sploh ni!«
  Iskrena hvala za vso podarjeno energijo, dobro voljo in ves 
čas, ki ga namenjate naši organizaciji.

Društvo prijateljev mladine Trbovlje, 
sekretarka Lavra Izgoršek

Prostovoljci DPM-ja.

Trbovlje so se predstavile v 
Tržiču
  Turistično društvo Trbovlje se je skupaj s TIC Zasavje, 
Rudarskim muzejem na Lokah, VDC Zagorje in Zvezo socialnih 
društev in zavodov Zasavje predstavilo na 44. sejmu MINFOS – 
Mednarodnih dnevih mineralov, fosilov in okolja v Tržiču. 
Turistično društvo je prejelo tudi priznanje za aktivno in 
ustvarjalno sodelovanje na sejmu. 

Palčka Šentančka, ki v času 44. Minfosa domuje v 
rovu pod gradom, je obiskal naš Permandeljc s 
polno košaro okusnih zasavskih mandeljčkov.

družba

K sodelovanju vabimo 
nove sodelavce. 

Bi se nam želeli 
pridružiti?

mediji@trbovlje.si
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Enost v različnosti

  To je le nekaj mitov, povezanih z duševno motnjo. Miti in 
neresnice nastajajo zaradi nepoznavanja in/ali strahu pred 
neznanim, zato v ŠENT – Slovenskem združenju za duševno 
zdravje, Dnevnem centru Trbovlje veliko pozornosti namenjamo 
osveščanju in seznanjanju javnosti s problematiko duševnega 
zdravja in z dejstvi; duševno motnjo namreč lahko doživi vsakdo 
izmed nas. Z namenom destigmatizacije smo v goste povabili 
'svojko' in avtorico knjige Enost v različnosti Silvo Belak. »Vsi 
smo del celote, ne glede na to, v čem se razlikujemo od drugih. In 
vsi se učimo sprejemanja drug drugega.« To sta le dve misli Silve 
Belak, ki je v naših prostorih spregovorila o sprejemanju oseb s 
težavami v duševnem zdravju, doživljanju in čustvovanju svojcev 
in o svojem osebnostnem spreminjanju. V knjigi opisuje 
vsakdanje življenje svoje družine, vsakdan s sinom, ki ima težave 
v duševnem zdravju, majhne radosti, izzive, vzpone in padce. 
Doživeta in iskrena izpoved je vse nas, poslušalce, obogatila, 
prisluhnili smo tudi spremni besedi Eda P. Belaka in glasbeni 
spremljavi Matjaža Belaka na kitaro. Poslušalci smo srkali 
ubesedene izkušnje, postavljali vprašanja in prisluhnili glasbi. 
Želimo si, da se nam ob podobni priložnosti pridruži še več 
svojcev. 
  S takšnimi srečanji, prireditvami in z našim delom si želimo 
spreminjati družbo z manj predsodki do oseb s težavami v 
duševnem zdravju, zato poudarjamo, da lahko duševno motnjo 
doživi vsak izmed nas in ni posledica značajskih potez. Vzroki so 
biološki, psihološki in socialni. Duševna bolezen se ne pojavi 
zaradi šibkega značaja posameznika in se tudi ne more pozdraviti 
zgolj z močno voljo. Za osebo s težavami lahko naredimo veliko. 
Podpora svojcev in prijateljev je ključnega pomena pri okrevanju 
in ponovnem vključevanju v družbo. V našo družbo, na pogovor 
ali druženje zato vabimo tudi svojce in prijatelje oseb s težavami v 
duševnem zdravju. Lahko se nam pridružite na pogovornih 
skupinah ali naših drugih aktivnostih. Vabljeni vsi, ki vas naše 
delo zanima ali bi nas želeli spoznati.

ŠENT-ovci

»Duševne motnje se zgodijo ljudem šibkega 
značaja. Ljudje z duševno motnjo si lahko sami 
pomagajo, če imajo le voljo. Za osebo s težavami 
v duševnem zdravju ne morem storiti ničesar.«

V čipko ujeto leto
  Društvo zasavskih klekljaric Srčevke z veliko vnemo 
pripravlja klekljane izdelke za kar tri razstave, ki bodo v 
Hrastniku, Trbovljah in v Zagorju od 20. junija do 2. julija 2016, 
torej takrat, ko bo Slovenija v znamenju čipk, saj bo gostila 17. 
svetovni čipkarski kongres ter generalno skupščino Mednarodne 
organizacije za klekljano in šivano čipko OIDFA. Kongres bo 
potekal od 24. do 26. junija 2016 na Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani, spremljajoče dejavnosti pa po številnih krajih po 
Sloveniji (http://oidfaljubljana.si/). Največji čipkarski dogodek 
bo 23. 6. 2016 od 18. do 21. ure na Stritarjevi ulici v Ljubljani, ko 
bomo slovenske in tuje klekljarice s celega sveta poskušale preseči 
največje število udeleženk skupinskega klekljanja, na kratko, 
preseči svetovni rekord v skupinskem klekljanju na enem mestu. 
Seveda bomo sodelovale tudi Zasavke. V društvu, ki je bilo 
ustanovljeno lani, 12. maja, nas je že 73. 
  Za razstavo v Trbovljah pripravljamo čipke in izdelke s 
čipkami, ki se uporabljajo med letom, tako kot se spreminjajo 
letni časi in si sledijo prazniki. Poimenovale smo jo V čipko ujeto 
leto. Od srca do srca bo tema razstave v Galeriji Delavskega doma 
Hrastnik. Glede na to, da smo Srčevke, bomo na ogled postavile 
klekljana srca. Tema razstave v Zagorju bodo rastline oz. drevesa, 
poimenovale pa smo jo Z nitko prek čipke v življenje. Čipke na tej 
razstavi bodo barvite, moderne, iz bolj neobičajnih materialov, po 
vzorcih iz vseh vetrov in tudi čisto avtorske. V kolikor bodo naši 
dogovori obrodili sadove, jih bomo kombinirale tudi z materiali 
oz. izdelki, ki se proizvajajo v naši okolici. To razstavo bomo 
pripravile v sodelovanju s klekljarsko skupino Bucike iz Sevnice.  

Jana Klinc Češnovar, predsednica društva

Društvo zasavskih klekljaric Srčevke z veliko vnemo 
pripravlja klekljane izdelke za kar tri razstave, ki 
bodo v Hrastniku, Trbovljah in v Zagorju od 20. 
junija do 2. julija 2016.
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Društvom, zavodom in 
ustanovam v Zasavski regiji je na 
voljo novo podporno okolje ZLHT 
– regionalni center NVO
  Kakor pravi že naša kratica je ZLHT podporno okolje 
nevladnih organizacij (društev, zavodov, ustanov) v občinah 
Zagorje, Litija, Hrastnik ter Trbovlje, ki je začelo s svojim delom 
novembra 2015. 
  Pri ZLHT – Regionalni center NVO povezujemo, podpiramo 
in dajemo novi zagon nevladnemu sektorju. Za močne in 
prodorne nevladne organizacije (društva, zavodi in ustanove), ki 
vplivajo in oblikujejo življenje v lokalnih skupnostih, so zelo 
pomembne njihova organizacijska usposobljenost, dobre 
finančne zmožnosti in zmožnost za zagovorništvo ter 
povezovanje. Le take organizacije lahko uspešno sodelujejo pri 
pripravi in izvajanju javnih politik, vzpostavljajo 'čez-sektorska' 
partnerstva in rešujejo lokalne družbene izzive. Ravno zato pri 
ZLHT podpiramo sodelovanje in partnerstvo nevladnih 
organizacij z drugimi sektorji. Naš cilj je, da nevladni sektor 
postane enakovreden partner v razvoju lokalne skupnosti, skupaj 
z javnim sektorjem in gospodarstvom.
  Nudimo brezplačna svetovanja in različna izobraževanja na 
celotnem področju dela nevladnih organizacij ter pomoč 
občinam pri oblikovanju javnih politik, oblikovanju javnih 
razpisov in drugih načinov sofinanciranja nevladnih organizacij 
ter pri načinih vključevanja nevladnih organizacij v pripravo 
javnih politik. Nastopamo kot celovit lokalni razvojni 
koordinator.
  V obdobju 2016/2017 bomo izvedli program NVO s 
potencialom, v katerem bomo nevladnim organizacijam z 
možnostjo vplivanja na lokalni razvoj nudili brezplačna 
usposabljanja in mentorstvo na področju krepitve njihovega 
strokovnega, organizacijskega in zagovorniškega razvoja. Če vas 
naš program zanima, nam pišite na info@consulta.si.
  Vabimo vse nevladne organizacije, da se nam pridružite pri 

JAVNO POVABILO
Iščemo društva, zavode in ustanove s 
potencialom. Ste to vi?
  Vabimo nevladne organizacije (društva, zasebne 
zavode, ustanove) iz občine Trbovlje, da se nam 
pridružite pri reševanju izzivov in zadovoljevanju potreb v 
lokalnem okolju.
  Kdo so nevladne organizacije s potencialom? To so 
nevladne organizacije (NVO), ki želijo biti aktivne, se 
razvijati in prispevati k razvoju lokalnega okolja. Svoje 
dejavnosti izvajajo za lokalno okolje, za splošno družbeno 
korist. To so NVO, ki jim ni vseeno, kaj se okrog njih dogaja, 
in želijo poiskati nove rešitve za prepoznane lokalne 
potrebe. Na ZLHT – Regionalnem centru NVO bomo 
takšnim NVO s potencialom v Zasavski regiji pomagali in 
jih podprli s ciljem konkretnih sprememb. Med 
prijavljenimi NVO bomo izbrali tiste, ki boste pokazali 
pripravljenost na sodelovanje in izpolnjevali predpisane 
pogoje. Izbranimi NVO s potencialom bomo ponudili 
različna izobraževanja, usposabljanja in mentorstvo 
(predvsem na področjih, kjer bodo imeli največ težav). 
Tako bomo skupaj krepili vaše organizacijsko, strokovno in 
zagovorniško področje. Vse z namenom, da boste še 
boljši in uspešnejši pri doseganju svojih ciljev.
  Ste se prepoznali in bi želeli skupaj z nami narediti 
korak naprej in kaj res spremeniti? Prijave v program NVO s 
potencialom zbiramo do konca maja. Več informacij si 
preberite na  www.consulta.si ali nas pokličite na številko 
059 927 619.

Občasna razstava Strojegradnja 
v Zasavskem muzeju Trbovlje
  Junija bo v Zasavskem muzeju Trbovlje odprtje občasne 
razstave Strojegradnja. Avtor razstave je višji kustos Zasavskega 
muzeja Trbovlje Gregor Jerman. Jugoslovanski rudniki so bili po 
osvoboditvi v precej klavrnem stanju. Pomanjkanje kadrov, 
zastarele odkopne metode, slaba mehanizacija – vse to so bile 
težave, ki jih je bilo nujno potrebno rešiti. Istočasno je v Zasavju 
prevladovalo mnenje, da so zaloge premoga pri nas izčrpane in da 
lahko rudnik životari le še nekaj let. To mnenje se je pozneje 
izkazalo za napačno, vendar je bilo treba misliti na posledice, če bi 
rudnik prenehal delovati. Da bi zaposlili ljudi in rešili problem 
rudarske mehanizacije, so takoj po koncu druge svetovne vojne v 
Trbovljah ustanovili Centralne rudarske delavnice, ki so se nato 
razvile v Strojno tovarno Trbovlje.
  Začetek je bil težak, saj so pred tem rudarsko mehanizacijo 
uvažali iz tujine, zato je primanjkovalo potrebne dokumentacije 
in načrtov, prav tako pa tudi kvalificirane delovne sile. Znotraj 
CRD je postopoma zrasel kvalificiran kader izkušenih mojstrov 
in delavcev, ki so vse bolj izpopolnili rudarsko mehanizacijo in 
hitro osvojili jugoslovanski trg. Jasno je, da so morali premagati 
ogromno težav. Treba je bilo poskrbeti za ustrezne obratne 
prostore, izobrazbo kadra, nastanitev vse bolj številčne delovne 
sile in še kaj bi se našlo. Podoba rudarja, golega do pasu, 
kopajočega se v znoju, umazanega od prahu, na smrt utrujenega 

Od junija do novembra bo razstava na ogled v 
Zasavskem muzeju Trbovlje.

od dela, je počasi izginila. Na njegovo mesto je stopil rudar 
strojnik. Da pa so to dosegli, je imela veliko vlogo STT. Razstava 
bo na ogled do novembra.

krepitvi nevladnega sektorja v Zasavski regiji in prevzamete 
aktivno vlogo pri oblikovanju življenja v lokalni skupnosti. Več 
informacij vas čaka na naši spletni strani www.consulta.si ali  na 
FB: RegionalnicenterNVO

Petra Cilenšek, ZLHT Regionalni center NVO
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Mednarodne učne Trbovlje
  Pred desetimi leti smo v Mladinskem centru Trbovlje prvič 
izvajali projekt Evropske prostovoljske službe (EVS), takrat še v 
programu Mladina. Od januarja do decembra 2006 smo gostili 
Javierja iz Španije. Javier je v okviru dejavnosti odkril veselje do 
poučevanja in je danes, 10 let po EVS izkušnji, profesor 
elektrotehnike na srednji šoli v ZDA. Mladinski center Trbovlje 
pa je do danes zabeležil že blizu 50 prostovoljcev, ki so v preteklih 
desetih letih opravljali prostovoljno delo v naši in drugih 
organizacijah v Zasavju. 
  Na evropski ravni se je EVS začel pred dvajsetimi leti. Od 
takrat je EVS eno izmed pomembnejših področji vseh 
programov financiranja mladih s strani Evropske komisije. 
Danes je EVS del programa ERASMUS+, Mladi v akciji. Razlog 
za to so v prvi vrsti učni učinki, ki jih prostovoljci pridobivajo 
skozi obdobje opravljanja prostovoljne službe, tudi z namenom 
višanja zaposlitvenih možnosti na trgu dela. Poleg učinkov, ki jih 
EVS pusti na prostovoljcu, so pomembni tudi učinki, ki jih EVS 
pusti na drugih vključenih deležnikih – tako na gostiteljsko 
organizacijo, ki skrbi za vsebino projekta, na koordinacijsko 
organizacijo, ki poskrbi za formalni vidik projekta, in končno na 
lokalno skupnost, v kateri prostovoljci živijo med projektom. 
  Na področju koordinacije projektov EVS smo nudili 
podporo in bili vključeni v proces pridobivanja akreditacije EVS 
(vsaka organizacija, ki sodeluje v projektih EVS, mora zadostiti 
pogojem EVS-listine) petih organizacij. Gimnazija in ekonomska 
srednja šola Trbovlje je pridobila akreditacijo v letu 2013 in je do 
danes gostila že štiri prostovoljke, ki sodelujejo z dijaki na 
neformalnem področju učenja jezikov, geografije, športa in 
umetnosti. Tudi zaradi dobrih izkušenj, ki so jih imeli na GESŠ 
Trbovlje, je kmalu sledilo sodelovanje z VDC, ki je ravno tako 
uspel pridobiti akreditacijo in trenutno gosti dve prostovoljki. 
Sledilo je še pridobivanje akreditacije za ŠENT Slovenije, ki izvaja 
EVS-projekte v okviru območnih dnevnih centrov. V 
trboveljskem so gostili prostovoljko konec lanskega leta. 
Dober glas seže v deveto vas, zato sta v letošnjem letu do 
Mladinskega centra Trbovlje pristopili še dve organizaciji, 
Osnovna šola Ivana Cankarja in Delavski dom Trbovlje, z 
namenom postati gostiteljska organizacija za EVS. Do danes sta 
obe že uspeli pridobiti akreditacijo in OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 
je v okviru Mladinskega centra Trbovlje že prijavila svoj prvi 
gostiteljski projekt, katerega rezultate pričakujemo v poletnih 
mesecih. 
  Prostovoljci prinesejo v vsakdan organizacije ogromno 
svežine, drugačnih pogledov, svoja razmišljanja, delčke svoje 
kulture. Učenje nemščine postane še zanimivejše, če lahko 
naučeno preizkusimo v pogovorih z nemško govorečo osebo. 
Razumevanje drugih kultur, načinov življenja in razbijanje 

Mladinski center Trbovlje je skozi desetletno 
obdobje postal močna gostiteljska, koordinacijska 
in pošiljajoča organizacija (tudi pri slovenskih 
prostovoljcih, ki so odšli na delo v tujino, beležimo 
visoko številko – prek 40). 
Foto: Sonja Lamper

predsodkov postane lažje, ko smo v stikih z različnimi 
prostovoljci iz tujine, ki prinesejo s seboj tudi povezave do 
organizacij v njihovih okoljih, kar je dandanes izjemno 
pomembno pri oblikovanju novih partnerstev za prihodnje 
mednarodne projekte. In ne nazadnje so prostovoljci tisti, ki v 
lokalnih okoljih uspejo s prve roke sovrstnikom iz Trbovelj 
predstaviti prednosti EVS in jih navdušiti, da se tudi sami odločijo 
za tak korak. Prednosti je veliko. 
  V prihodnje bomo v Mladinskem centru Trbovlje izoblikovali 
program EVS, ki bo vključeval raznolike, obstoječe ter 
novoakreditirane organizacije in ki bo omogočal priložnosti 
večjemu številu mladih, da opravljajo EVS v Trbovljah oz. 
Zasavju. Ravno tako bomo krepili pošiljajoči EVS in stopali v 
partnerstva z gostiteljskimi organizacijami v Evropi, v katerih 
bodo imeli mladi iz Zasavja priložnost izkusiti EVS, na koncu 
projekta pa bodo okrepljeni z novimi kompetencami izboljšali 
svoje možnosti na trgu dela. 
  Za konec želim spodbuditi društva, zavode in druge 
nepridobitne organizacije, da se odločijo za izkušnjo z EVS, saj 
bomo tako lahko Trbovlje postavili na mesto, ki bo tudi na 
nacionalni ravni prepoznano kot močno mednarodno učno 
okolje za mlade. 

Katarina Nučič, MCT

Pomagajmo Kristianu
  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 vidi 
predvsem na kakovosti njegovega življenja. 
  Kristian potrebuje še eno operacijo. Z donacijo mu lahko 
pomagate na poti do ozdravitve. Donacijo 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 na poti do ozdravitve vam bo 
Kristian zelo hvaležen.

Kristian je napravil je velik korak naprej na področju 
govora, koncentracije in učenja. Operacija ni 
koristila zgolj njemu, temveč vsej njegovi družini.
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30 let Društva onkoloških 
bolnikov Slovenije
  V petek, 25. marca, nas je predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor povabil na sprejem ob 30. obletnici delovanja 
Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Sprejel je okoli sto 
članov društva v veliki dvorani predsedniške palače. Sprejema 
smo se udeležile tudi tri članice Skupine za samopomoč bolnikom 
z rakom Trbovlje (Lidija Hutar, Tončka Odlazek in Alenka 
Novak). V spomin na srečanje s predsednikom mu je Tončka v 
imenu skupine poklonila knjigo Med hauzi, ki jo je napisal 
pokojni član in Ljubo Odlazek. V čast nam je, da nas je ob 
takšnem jubileju sprejel in počastil predsednik države.

Lidija Hutar

Članice društva s predsednikom države.

20 let Krajinskega parka Kum
  Letošnja obeležitev treh mednarodnih okoljskih dni, ki jih 
praznujemo v maju (evropski dan parkov, mednarodni dan 
biotske raznovrstnosti in dan Nature 2000), je potekala v okviru 
praznovanja 20. obletnice razglasitve Krajinskega parka Kum, ki 
smo jo pripravili v sodelovanju s PD Kum Trbovlje, z Občino 
Trbovlje, s TRD Krajinski park Kum Dobovec in POŠ Dobovec. 
Začetki varstva narave na območju Kuma segajo v 70. leta 
prejšnjega stoletja, ko je takratni Zavod RS za spomeniško 
varstvo v inventar najpomembnejše naravne dediščine Slovenije 
med 367 izbranih lokalitet z območja današnjega Krajinskega 
parka Kum uvrstil ovršje Kuma ter izvir in slap Mitovščice. Z 
raziskovanjem območja sta se širila seznam naravne dediščine in 
vedenje o rastlinstvu in živalstvu, s tem pa se je krepilo tudi 
spoznanje o naravovarstvenem pomenu območja Kuma. Z 
namenom ohranjanja pomembnejše naravne dediščine je Občina 
Trbovlje leta 1996 sprejela Odlok o razglasitvi naravnih 
znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov, s katerim je bilo širše območje Kuma in Mrzlice 
zavarovano kot krajinski park, za naravni spomenik pa je bilo 
razglašenih več naravnih znamenitosti, npr: Mitovški slap, 
Čebulova dolina, brzice na Savi pri Prusniku, jama Turkova 
prepad, soteska Šklendrovca.
  Območje je pomembno tudi za ohranitev ogroženih 
habitatnih tipov in vrst, ki so varovani s predpisi EU, zato je bil 
leta 2004 velik del Posavskega hribovja vključen v evropsko 
ekološko omrežje varovanih območij Natura 2000. 
  Kulturna krajina, ki jo je s svojim delom od nekdaj vzdrževal 
človek, se zaradi gospodarskih in družbenih gibanj spreminja, s 
tem pa se spreminja tudi raznolikost območja ter raznovrstnost 
rastlinstva in živalstva. Najbolj opazna posledica opuščanja 
kmetijske rabe na območju Kuma je zaraščanje travnikov in s tem 
slabšanje stanja suhih travišč ter nanje vezanih rastlinskih in 

živalskih vrst. Z namenom ohranjanja suhih travnikov, ki so 
pomembno življenjsko okolje več evropskih ogroženih vrst, se 
bo na območju Kuma v naslednjem obdobju 5 let izvajal projekt 
LIFE TO GRASSLANDS ali Življenje traviščem, kot ga tudi 
imenujemo. Tako se začetna prizadevanja za varovanje narave na 
območju Kuma, razglasitev krajinskega parka in opredelitev kot 
območje Natura 2000 krepijo s konkretnimi naravovarstvenimi 
akcijami, financiranimi s programom LIFE Evropske unije. 

Ljudmila Strahovnik, ZRSVN, OE Celje

V petek, 20. maja, je bil na Kumu prikazan časovni 
pregled varstva narave na območju in poudarjen 
izjemen pomen sodelovanja lokalne skupnosti za 
uspešno ohranjanje narave. Ker pa je pomemben 
delež preteklih prizadevanj za varstvo narave na 
območju Kuma povezan z delom 
naravovarstvenika, alpinista in pilota, Trboveljčana 
Matevža Lenarčiča, je praznovanje 20. obletnice 
Krajinskega parka Kum pospremilo odprtje 
njegove fotografske razstave z naslovom Alpe, kot 
jih vidijo ptice. 

Poligon motorist 2016

  Aprila je na gimnazijskem igrišču potekal preventivni 
program Poligon motorist, ki poteka že devet let. Na prireditvi so 
sodelovali: ZŠAM Trbovlje, policisti Policijske postaje Trbovlje, 
inštruktorji varne vožnje pri ljubljanski policiji, civilno vozilo 
ljubljanske policije provida, trboveljski gasilci in reševalna ekipa 
Zdravstvenega doma Trbovlje. Dogodka se je udeležilo okoli 100 
obiskovalcev, od tega 25 motoristov. Prikazali so prvo pomoč pri 
nesreči z motorjem, tehnike za ustrezno nudenje prve pomoči 
(prilagojen trojni manever), gasilci in reševalci so obiskovalcem 
pokazali reševalna vozila ter njihovo opremo. Vsem sodelujočim 
se zahvaljujemo za sodelovanje. 

Lea Pistotnik, ZŠAM Trbovlje

Hvala obiskovalcem in motoristom za obisk. Vsem 
motoristom želimo srečno vožnjo.
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Najlepša izložba v mestu 
  V Zasavju se je v akcijo vključilo 33 partnerjev, skupaj je bilo 
izpeljanih prek sto brezplačnih dogodkov, povezanih z učenjem 
in izobraževanjem vseh generacij. Vsi, ki projekt soustvarjajo, 
bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, 
prispevajo k udejanjanju slogana Slovenija, učeča se dežela. 
Odzivi občanov na TVU so zadnja leta izjemno dobri. Vsako 
učenje vpliva na osebno, poslovno in družbeno življenje, zato je 
učenje za življenje. Učenje je človekova pravica in njegova lastna 
odgovornost. TVU je najvidnejša promocijska kampanja na 
področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt poteka pod 
okriljem ACS v sodelovanju s stotinami ustanov in skupin po 
Sloveniji. TVU 2016 je po trenutnih ocenah soustvarjalo več kot 
1.300 prirediteljev, ki so v maju izpeljali več kot 10.000 dogodkov 
po vsej državi. 

Polona Trebušak, ZLU 

Izložbeno okno v knjižnici Toneta Seliškarja v  je bilo 
v maju nekaj posebnega. Mimoidoče je vabilo na 
brezplačne prireditve v okviru Tedna 
vseživljenjskega učenja, ki so potekale v Trbovljah, 
Zagorju in v Hrastniku. Prireditve je koordinirala 
Zasavska ljudska univerza, ki je tudi pripravila 
izložbo.

Aktivnosti Društva invalidov 
Trbovlje 
  Na začetku marca so se članice in člani podali na dvodnevno 
spoznavanje Opatije z okolico.  V sklopu večerne animacije je 
agencija udeležencem pripravila tudi presenečenje, in sicer so 
pripeljali pevce iz muzikala Cvetje v jeseni. Uživali smo v doživeto 
odpetih pesmih. Pevci zbora so se predstavili na občinski reviji v 
organizaciji JSKD. 

  Aprila smo realizirali kopalni dan v Termah Radenci, združili 
smo ga z nakupovanjem v bližnjem Lentiju. Športniki redno 
tedensko vadijo. Po koledarju tekmovanj za leto 2016 je bilo naše 
društvo izbrano, da organizira območno tekmovanje v balinanju, 
ki je potekalo na baliniščih Buldog in AMD na Neži. Na 
območno tekmovanje v balinanju so bile prijavljene moške in 
ženske ekipe iz MDI Novo mesto, MDI Celje, DI Črnomelj, DI 
Trebnje, MDI Litija Šmartno pri Litiji, DI Radeče, MDI Šaleške 
doline Velenje, DI Kočevje, DI Rimske Toplice, DI Trbovlje, DI 
Hrastnik, MDI Žalec in DI Sevnica. Pred začetkom tekmovanja 
je vse tekmovalce pozdravil predsednik društva Vesel Šalja. 
Ženske ekipe so tekmovale na balinišču AMD, moške ekipe pa so 
se pomerile na balinišču Buldog. 
  Tako se je v balinanju pomerilo 13 moških ekip, ki so skupaj 
odigrali 30 iger in 8 ženskih ekip, ki so skupaj odigrale 21 iger. V 
moški konkurenci je zmagala ekipa Medobčinskega društva 
invalidov Šaleške doline Velenje, v ženski konkurenci pa ekipa 
balinark Medobčinskega društva invalidov Novo mesto. 

Stanka Kink

Aktivni člani in članice Društva invalidov Trbovlje. 
Foto: Vesel Šalja

Izpit iz poslušnosti psov 
  Kinološko društvo Trbovlje je konec aprila organiziralo za 
vodnike in njihove štirinožne prijatelje izpit iz poslušnosti. Izpit 

se izvaja pod strogim nadzorom strokovnjaka, to je mednarodni 
sodnik za delo športnih pasem psov z licenco pri Kinološki zvezi 
Slovenije.
  Izpit Bbh je sestavljen iz treh delov, in sicer:
1. pisni del (znanje iz kinologije);
2. delo na poligonu (vodnik in pes pokažeta elemente, kot so 
vodljivost na povodcu, vaje poleg, sedi, prostor, tek, čakanje na 
prostoru, odpoklic; vsi ti elementi se izvajajo tudi brez povodca); 
vodnika in psa čaka tudi preizkušnja v skupini štirih oseb, kar 
imenujemo motenje;
3. urbano okolje – vodnik in pes se v mestu soočita z motečimi 
predmeti oz. osebami: rolkarji, kolesar, motorist, osebna vozila, 
avtobus, tovornjaki; pes mora ostati miren, nič ga ne sme zmotiti.
  V kolikor vodnik in pes preizkus znanja opravita, prejmeta od 
KZS izkaznico (vodnik za psa spremljevalca) in delovno knjižico. 
Izpit Bbh je opravilo vseh 5 vodnikov s partnerji na štirih tačkah. 
Imeli pa smo še dva prijavljena, ki sta opravljala izpita IPO-1 in 
IPO-2, ki zajemata vaje iz poslušnosti, sledi in iz obrambe. Od 
300 možnih točk sta dosegla 290 in 289 točk.

Kinološko društvo Trbovlje

Kinološko društvo Trbovlje je konec aprila 
organiziralo za vodnike in njihove štirinožne 
prijatelje izpit iz poslušnosti.
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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. 

pesniški kotiček100 let Mirka Dolinška
  Marca je praznoval svoj 100. rojstni dan občan Mirko 
Dolinšek. Kot pravijo njegovi domači, se še vedno rad spominja 
dni, ki jih je preživel v naravi na Kumu in s sodelavci v Cementarni 
Trbovlje, kjer je vrsto let tudi 'žgal cement'. V Domu upokojencev 
Franca Salamona Trbovlje so zanj in za njegovo družino pripravili 
praznovanje. Slavljencu je čestitala tudi županja Jasna Gabrič. 
Čestitkam so se pridružili stanovalci doma upokojencev, 
predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Trbovlje, 
predstavnica Društva vojnih invalidov Zasavja, predstavnica 
območnega združenja RK Trbovlje, predstavnik KS Zasavje in 
predstavnik Društva upokojencev Trbovlje. Čestitamo!

Ob obletnici rudarske stavke
  V avli Delavskega doma Trbovlje je potekala otvoritev 
razstave Stavka 2014, s katero so organizatorji obeležili drugo 
obletnico zadnje rudarske stavke v Sloveniji. Razstavo so 
pripravi l i  Rudarsko muzejsko in etnološko društvo 
Perkmandeljc, Sindikat RTH in Zavod za kulturo Delavski dom 
Trbovlje. V kulturnem programu so sodelovali otroški pevski 
zbor OŠ Tončke Čeč, moški pevski zbor Zarja in Katarina 
Cestnik. Prireditev je povezoval Bogdan Barovič. Zbrane so 
nagovorili županja Jasna Gabrič, Anton Lisec, direktor RTH 
Janez Žlak, direktor DDT Zoran Poznič in predsednik društva 
Henrik Bajda. Vsi so v svojih nagovorih poudarili pomen 
ohranjanja rudarske dediščine in skrb, da se rudarsko izročilo ne 
pozabi. Rudarsko muzejsko in etnološko društvo Perkmandeljc 
pa je pri vhodu v rudnik odkrilo spominsko ploščo, na katero so 
poleg preostalih stavk v preteklosti pripisali še zadnjo rudarsko 
stavko, ki je potekala leta 2014. Srečno!

Gospodu Mirku Dolinšku iskreno čestitamo za 100. 
rojstni dan. 

Odkritje spominske plošče na "Ajnzerju". 

Oglašujte v našem 
časopisu. mediji@trbovlje.si

TRBOVSKA 
DOLINA

V ranem jutru
zlato sonce

vzhaja
izza kopastega hriba,

nad dolino,
mojo rodno,
to lepo vso.

Vse domačine
trbovske lepe

in prijazne
rudarske
te doline,

nas poživlja
ter pomlaja,

da nam
v dušicah

in srčkih je prijetno
in lepo.

Vsako jutro
v rani zori,

zlato sonce
obsije,

dolino našo,
res resnično
lepo je to.

S sinjega neba
jo z žarki svojimi

obdaja
in jo nežno
vso ogreva,
da je v njej,

živečim,
vsem nam

ljudem,
prijetno toplo.

Darko Blaznik - Darčk

TESTNO 
PREVERJANJE 

SPOMINA

Ego se spušča,
stresu popušča,

srce beži,
učitelj se reži.

Stene rumene,
duše nobene,
nas glava boli,
naša roka drhti.

Ura tika taka,
učitelj koraka,

plonkič se skriva,
učitelj uživa.

Testa je konec,
damo glave v lonec,

nič več uspehov,
a polno bo cvekov.

Vito Ham
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Na OŠ Trbovlje se dogaja ...
  Skupaj s Smučarskim klubom Trbovlje in Smučarskim 
klubom Kum Dobovec smo izvedli dan smučanja za četrtošolce. 
Na kratko ga lahko opišemo z besedami učenke, ki pove, da so si 
otroci tega resnično želeli: »Hvala, hvala, ker ste nam omogočili 
sanje.« Za učence predmetne stopnje smo organizirali atletski 
mnogoboj in najuspešnejšim podelili priznanja in pokale. Naši 
prvošolci so uživali in osvajali tehnike plavanja na plavalnem 
tečaju. Staršem smo pripravili športno obarvano predavanje o 
raziskavi Artos, ki jo že od leta 1970 vsakih deset let opravljajo na 
naši šoli. Rezultati iz leta 2013 so spodbudni in kažejo, da je šola 
na tem področju v zadnjih 10 letih zelo napredovala na področju 
gibljivosti in vzdržljivosti učencev, saj smo se po rezultatih iz leta 
2003 v slovenskem merilu zelo nizko uvrščali.
  Posvečali smo se tudi raziskovalnemu področju. Na pobudo 
GESŠ v lanskem šolskem letu se je tudi Zasavska regija priključila 
mladinskemu raziskovalnemu delu. Že na prvi predstavitvi 
raziskovalnih nalog sta se naši učenki s svojo raziskavo izkazali 
kot najuspešnejši osnovnošolki, priznanje sta osvojili tudi na 
državni ravni. 
  Poskrbeli smo še za avtentičnost angleškega jezika in teden 
dni v razredih gostili irskega prostovoljca, se od njega učili ter 
uživali v zvenu irskega narečja. V aprilu, mesecu knjige, je našim 
najbolj zagnanim bralcem Andrej Rozman Roza podelil priznanja 
za osvojeno bralno značko. Teh učencev ni malo, čeprav si jih 
učitelji vedno želimo še več.
  Uspešni smo bili tudi na gledališkem področju, saj je na 
Festivalu gledaliških sanj naša učenka osvojila priznanje za najbolj 
obetavno gledališko igralko, mentorica gledališke skupine pa 
priznanje za uspešno delo na tem področju. Za dobro delo in 
možnost udeležbe na različnih tekmovanjih gre zahvala tudi 
Občini Trbovlje, ki nas na tem področju že vsa leta močno 
podpira.
  Za učence šahiste smo v sodelovanju s šahovskim klubom 
Rudar organizirali šahovski dan, kjer so se z najboljšima 
zasavskima šahistoma pomerili v simultanki. Dan je bil za učence 
vsekakor spodbuda za nadaljnje igranje in vztrajanje pri šahovski 

igri. Naši ljubitelji tehnike so se s svojim projektom Pot smeti 
preizkusili na tekmovanju FLL. Prikazali so inovativno izrabo 
odpadnih avtomobilskih gum s predelavo v plošče, ki bi jih 
položili pod parket šolske telovadnice, da bi bilo gibanje 
prijaznejše do sklepov. Ideja je bila sodnikom zelo všeč, zmaga pa 
nam kljub temu letos še ni pripadala.
  Na šoli smo v okviru projekta Simbioza med generacijami 
gostili stare starše. V računalniški učilnici so jim učitelji in učenci 
prostovoljci pomagali pri premagovanju računalniških 
nejasnosti. Občutili so, kako je šola danes drugačna kot pred leti, 
kaj vse zahteva in ponuja. Verjamemo, da so začutili, da učitelji še 
vedno cenimo osebni stik, se zavzemamo za naše učence, 
sodelujemo s starši ter se trudimo od vsakega posameznika 
dobiti, kar največ zmore, in ceniti pri vsakem tisto, kar najbolje 
zna.

Učitelji OŠ Trbovlje

Od januarja do maja se je na OŠT zvrstilo mnogo 
dejavnosti, kar se za šolo z dvema podružnicama, 
s 547 učenci in 64 učitelji tudi spodobi. 

V ritmu mladosti
  OŠ Tončke Čeč je eko, zdrava in Anglia šola, ponosni pa smo 
tudi na naziv kulturna šola, ki smo ga pridobili že v letu 2012, se 
leta 2015 spet uspešno potegovali zanj ter ga tudi osvojili za 
naslednjih pet let. Pridobili smo ga zaradi bogate kulturne 
dejavnosti na šoli, saj se zavedamo pomena ohranjanja kulturne 
tradicije. Spodbujamo ustvarjalni razvoj učencev in jim 
omogočamo, da se izražajo skozi različne oblike umetnosti. 
Lokalno je najbolj poznana zborovska dejavnost, saj naši zbori 
pod mentorstvom zborovodkinj Zinke Bregar in Karmen Lindič 
nastopajo na številnih prireditvah po Trbovljah. Zelo ustvarjalni 
so naši učenci na likovnem, plesnem in glasbenem področju, v 
zadnjih letih pa se je na šoli močno okrepila tudi gledališka 
dejavnost. Stela Pleša in Nika Ružnič sta na Festivalu gledališki 
sanj v Ljubljani, ki so se ga udeležili učenci z gledališkima 
predstavama Hop v pravljico (režija Ivana Čančar) in Zasenčeno 
sonce (režija Vera Arh), prejeli nagradi za perspektivni igralki. Za 
mentorsko delo pa je posebno omembo žirije prejela Vera Arh, ki 
na naši šoli vodi gledališki skupini Tončka teater in Kreativci. V 
slednji uspešno igrajo učenci, ki obiskujejo program nižjega 
izobraževalnega standarda na naši šoli. Tudi v prihodnje bomo 
učencem naše šole omogočali, da se izražajo na različne načine, 
jim ponudili paleto aktivnosti z različnih področij, saj bodo tako 
razvijali svoje sposobnosti in nadgrajevali znanje. 

Katarina Pajer Povh, ravnateljica

V tednu ljubiteljske kulture so učenci skupaj z 
njihovimi mentorji pripravili prireditev z naslovom V 
ritmu mladosti. Preplet plesa, glasbe in teatra je 
navdušil gledalce, saj kreativnost nastopajočih ni 
poznala meja. Foto: Andrej Uduč
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Omogočanje varne poti v 
šolo
  V sklopu nacionalnega projekta smo učencem ponudili 
konkretne naloge, ki so dobra osnova za pridobivanje znanja in ne 

le formalne prometne izkaznice. Ustvarjali smo na različne 
vzgojne in otrokom všečne načine. Skupina učencev je najprej 
zgolj opazovala promet v okolici šole, nato so ob podpori 
učiteljice na zemljevidih označili potencialno varne in nevarne 
kolesarske dostope do šole. Otroci so konstruktivno razmišljali o 
mogočih rešitvah ureditve varnejših poti za pešce in kolesarje v 
okolici šole, rezultat je tudi videoposnetek Za kolesarsko stezo, 
dostopen na šolski spletni strani (www.osic.si). V drugem koraku 
so ustvarjalni učenci samostojno izdelali kolo, obvezno in 
priporočljivo opremo kolesa in kolesarja. Izdelek iz naravnih 
materialov in z veliko uporabljene domišljije si lahko ogledate na 
fotografiji, še boljše pa je, da si ga ogledate pri vstopu v našo 115 
let staro šolo. V tretjem koraku smo se kot kolesarski turisti podali 
po našem lepem mestu, iskali znamenitosti, zlasti tiste, povezane 
z rudarsko tradicijo. Po konkretnem ogledu na terenu, kjer smo 
ugotovili, da je mestna prometna ureditev bolj primerna za 
odrasle kolesarje kot za tiste mlajše, brez izkušenj, so otroci vrisali 
pot na zemljevid, nato pa so ustvarjali še stripe z opisi 
dogodivščin.
  S svojimi idejami so učenci predlagali popravke v šolskem 
prometno-varnostnem načrtu, po zaključku dejavnosti pa so 
sprejeli končno ugotovitev, da v Trbovljah potrebujemo varne 
kolesarske poti in s tem tudi možnosti za umirjanje prometa in 
izboljšanje kakovosti zraka.  Ob vsem narejenem in naučenem je 
kolesarski izpit le formalnost, vzgoja za varnost v prometu pa 
ostaja najpomembnejši mejnik v prometni vzgoji mladih in tudi 
vseh drugih udeležencev v prometu. Vloga šole se tu prepleta z 
delom policistov, društvom šoferjev in avtomehanikov, 
kolesarjev in seveda ustanovitelja, Občine Trbovlje.

Jerica Rajšek

Varna pot v šolo je največja želja mladih, 
udeleženih v prometu, in težka naloga odraslih je, 
da s pogovori ter z zgledi učimo. Tako smo se na 
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje odločili, da učence 
soočimo s prometno varnostjo v lokalnem okolju 
na različne načine, saj se ozaveščanje ne konča 
le z opravljenim kolesarskim izpitom.

Pomlad na STPŠ
  Pomlad je na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje precej 
pestra. Dijaki so se udeleževali srečanj in tekmovanj, nekateri so 
bili še posebej uspešni. Tako sta Domen Dolanc in Tomaž 
Martinčič postala državna prvaka med tehniki računalništva. 
Tomaž je pred tem dosegel tudi 1. mesto na državnem 
tekmovanju ACM v programiranju. Enes Lukovič in Damjan 
Stanko sta bila najboljša na državnem tekmovanju med 
inštalaterji strojnih inštalacij. Čeprav sta šele v 2. letniku, so 
ponudbe za službo kar deževale. Dijaki vseh strojniških 
programov so na državnem srečanju strojnih šol v Ljubljani 
predstavljali svoje naloge in projekte. Naši športniki, ki uspešno 
združujejo šolo in šport, so nas razveseljevali z odličnimi 
rezultati, kot na primer karateist Blaž Hribovšek in Domen 
Jerman, ki tekmuje v 'kickboxingu'. Dijaki, ki se potegujejo za 
mednarodno priznanje MEPI, načrtujejo zadnjo preizkušnjo v 
letošnjem letu, samostojno poskusno dvodnevno odpravo, ki so 
jo morali skrbno pripraviti in si pred izvedbo tudi pridobiti nekaj 
veščin preživetja v naravi. Vse nas je razveselila obnovljena 
varilnica in razširjena moderno opremljena učilnica za 
inštalaterje, plod razvojnega dela naših učiteljev, ki jo bomo 
javnosti pokazali jeseni, v zadnji fazi priprave pa je tudi novi 
laboratorij za računalništvo, imenovan ComLab. Trije naši učitelji 
so na mednarodnem znanstvenem posvetu Vodenje v 
izobraževanju v Portorožu z referati predstavili svoje inovativno 
delo in pristope. Osrednji majski dogodek pa je bil v Delavskem 
domu Trbovlje – konferenca o inovativnosti v tehniškem 
izobraževanju kot prispevku k tehnološkemu razvoju, imenovana 
TRiii. Konferenca je državna in že druga po vrsti, namenjena pa je 
tehniškemu izobraževanju in prihodnjim delodajalcem. Na njej 
so se predstavili tudi dijaki s svojimi dosežki. Ob vsem tem pa so 
seveda najpomembnejši vsakodnevni pouk in pridobivanje 
znanja ter veščin.

Marjetka Bizjak, ravnateljica

Dijaka na enem izmed tekmovanj.
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Z učenjem nad demenco
  Po nekaterih raziskavah sta vseživljenjsko učenje in zdrav 
življenjski slog pomembna dejavnika zoper demenco. Zasavska 
ljudska univerza (ZLU)  že nekaj let razvija brezplačne programe 
za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko sodelovanje. Vanje se 
vsako leto vključuje vse več starejših iz celotnega Zasavja. 
Temeljno poslanstvo omenjenih programov je spodbujanje 
vseživljenjskega učenja v vseh življenjskih obdobjih in razbijanje 
predsodkov, da je učenje samo domena mladih. Vsi se učimo vse 
življenje za to, da boljše in lažje živimo.
  Center medgeneracijskega učenja, ki je deloval na ZLU zadnji 
dve leti, je v skladu s trendi prerasel v Medgeneracijsko središče 
Zasavje (MSZ), kjer so v ospredju poleg učenja tudi druženje in 
prostovoljstvo. Brezplačne aktivnosti za starejše se odvijajo 
dnevno, vsebine in teme pa se oblikujejo na podlagi potreb ter 
želja udeležencev. V zimskih mesecih je bilo še vedno največ 
zanimanja za izpopolnjevanje znanja tujih jezikov in digitalne 
pismenosti. V marcu se je začel cikel kratkih delavnic s področja 
osebnostne rasti. Dobro so obiskane kreativne delavnice, kjer 
udeleženci ustvarjajo iz različnih materialov, izdelki, ki nastajajo, 
so prava paša za oči. Samo v prvih treh mesecih letošnjega leta so 

zabeležili prek 250 udeležencev, opravljenih je bilo več kot 110 ur 
različnih brezplačnih aktivnosti za prebivalce Zasavja. Tudi v 
maju in juniju potekajo brezplačne aktivnosti v vseh treh občinah, 
urnik pa si lahko pogledate na spletni strani www.zlu-trbovlje.si, 
pod novicami, program je redno objavljen tudi na FB profilu. 
Strokovni sodelavki, ki sta zadolženi za kakovostno in pestro 
dogajanje v medgeneracijskem središču Zasavje, vam bosta z 
veseljem svetovali pri izbiri programa. Za prijave in informacije 
lahko pokličite po telefonu na številko 03 56 55 123 vsak delovni 
dan med 8. in 15. uro. 

Komunikacija za boljše odnose
  V začetku maja je program NLP diploma končala prva 
skupina 16 udeležencev. Njihovi odzivi na 30 ur intenzivnega 
treninga s področja nevrolingvističnega programiranja oz. 
učinkovite komunikacije za doseganje ciljev in razvijanja osebnih 
potencialov so bili izjemno dobri. Tovrstna znanja in tehnike jim 
bodo olajšali marsikatero situacijo v življenju. Najpomembnejše 
je, da so se večini udeležencev med šolanjem zgodile precejšnje 
osebnostne spremembe, ki posledično vplivajo na boljše odnose 
do sebe in z drugimi. Druga izvedba  se bo začela jeseni. 
Brezplačna predstavitev NLP diplome bo v sredo,  24. 8. ob 17. 
uri v Zasavski ljudski univerzi, Grajska 2, Zagorje. Obvezne so 
prijave na tel. 03 56 55 125. Lepo povabljeni. 

Učenje je pri starejših izjemnega pomena, ker 
krepi vse vitalne funkcije in dokazano podaljšuje 
dolžino ter kakovost življenja.

Uporaba kompozitnih izdelkov narašča, na trgu 
dela pa ni ljudi, ki bi imeli tovrstne specifične 
poklicne kompetence. V pilotno skupino petnajstih 
oseb bomo vključili kandidate, ki jih to področje 
zanima, so motivirani in so svoje ročne spretnosti 
že izkazali oz. so uspešno opravili preizkus ročnih 
spretnosti na Zavodu za zaposlovanje. Vsi partnerji 
projekta smo skupaj razvili nov poklicni standard in 
neformalni 60-urni program Izdelovalec 
kompozitnih izdelkov. 

Ko učitelj postane učenec
  Vsi, ki se na kakršen koli način ukvarjamo z vseživljenjskim 
učenjem, moramo poskrbeti tudi za svoje lastno učenje. Učitelj 
bo dobro razumel učenca le, če kdaj zamenja vlogo in sede v 
šolske klopi. Odlična priložnost za to je bila v Estoniji v okviru 
projekta Erasmus+. Ekipa Compohub (Aereform, Zasavska 
ljudska univerza, IRI Ljubljana) je marca 2016 ves teden nabirala 
znanje in izkušnje za delo s kompozitnimi materiali v delavnici 
šole Ametikool Kuressaare. Estonski partnerji so nam pripravili 
izjemno zanimiv program. V njihovi šolski delavnici smo se učili 
tehnike izdelave kompozitov. V času trajanja našega obiska smo si 
med drugim ogledali podjetja, ki proizvajajo čolne, jahte in 
preostale izdelke. 
  Zakaj so bile vloge zamenjane? Zato, ker bomo septembra 
letos prekvalificirali skupino petnajstih brezposelnih oseb za delo 
v visokotehnoloških podjetjih, ki delajo kompozite za potrebe 
avtomobilske, letalske, pomorske in farmacevtske industrije. Prek 
lastne izkušnje učenca v delavnici smo dobili dragoceno izkušnjo, 
ki nam bo pomagala razumeti potrebe šolajočih. Temu primerno 
bomo prilagodili učno okolje in metode prenašanje znanja.  
  Kompozitni materiali so materiali prihodnosti; z njimi se 
srečujemo vsak dan. Vsi poznamo beton, smuči, banjo, 
avtomobilske odbijače … Vse to so kompoziti. Načeloma so 
sestavljeni iz večjega števila že gotovih materialov, katerih 
lastnosti se medsebojno dopolnjujejo in nadgrajujejo. 
Novonastali kompozit ima npr. izjemno trdnost, prožnost in je 
hkrati tanek in lahek, to vse pa so lastnosti, ki jih individualna 
komponenta v kompozitni strukturi zagotovo nima. 

Katarina Bebar
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Logos praznuje 20 let
  Logos je debatni klub Gimnazije in ekonomske srednje šole 
Trbovlje, ki ga vodi mentor Jakob Štrovs, prof. angleškega jezika. 
Ustanovljen je bil leta 1996 in se udeležuje tekmovanj doma ter po 
svetu, občasno pa tudi organizira javne dogodke in gostovanja 
domačih ter  tujih strokovnjakov. 
  Dijaki GESŠ Trbovlje debatirajo v angleškem jeziku, kar terja, 
poleg retoričnih sposobnosti, tudi poglobljeno znanje angleščine. 
Poleg tega pa mora vsak debater dobro poznati tudi temo, ki jo 
zagovarja ali ji oporeka. Na vsako debato se je potrebno temeljito 
pripraviti, raziskati področje debate, poiskati argumente za in 
proti. Debata torej ni običajna obšolska dejavnost ali krožek. Če 
debater ni predan vsemu naštetemu, ne more biti uspešen. A pri 
Logosu s predanostjo mentorja in članov ni težav. Če preštejemo 
dneve, ko  so sodelovali na raznih turnirjih, lahko zapišemo, da 
Logos debatira 1/12 leta; če pa prištejemo še vse dneve priprav, 
ugotovimo, da debata ni konjiček, ampak način življenja.  
  Da je klub na pravi poti, dokazujejo tudi rezultati. Že leta 1998 
je ekipa Logosa, v sestavi Tina Leskovšek, Andrej Uduč, Maja 
Malovrh, Katja Pešl in Simona Perdih, zastopala Republiko 
Slovenijo na svetovnem šolskem debatnem turnirju (World 
Schools debating championship –  WSDC). To je bila tudi prva 
udeležba naše države na svetovnem prvenstvu. Njihovi 
posamezniki se letno, brez prekinitev, postavljajo ob bok 
najboljšim slovenskim debaterjem. V zadnjih treh letih je imel 
Logos v slovenski ekipi za WSDC enega do dva predstavnika (leta 
2014, Bangkog – Peter Adamič in Kristina Rožanc; leta 2015, 
Singapur – Rok Hafner). Na svetovno srednješolsko debatno 
tekmovanje v Stuttgart letos potujeta Iza Jerman in Vasja Grošelj.
WSDC je prestižno tekmovanje najboljših govorcev iz 
posameznih držav, privabi številne ekipe, doslej je na tekmovanju 
sodelovalo že 139 držav. Na letošnjem, ki bo potekalo v 

Turnirji v tujini potekajo v angleškem jeziku. 
Udeleženci teh tekmovanj so pogosto državne 
reprezentance z mnogih celin in klubi iz elitnih šol 
različnih držav. Logos je v tej druščini dobro znan 
kot vedno nevaren nasprotnik, saj redno posega 
po najvišjih uvrstitvah. 

Stuttgartu od 13. do 29. julija 2016, pričakujejo najmanj 70 
mednarodnih reprezentanc. Selekcijski postopek izbora članov 
ekipe je zelo dolgotrajen in skrben, zahteva veliko priprav, 
udeležb ter uspehov na turnirjih svetovnega ranga. Iza in Vasja sta 
se temu posvetila že v začetku letošnjega šolskega leta in boj je bil 
hud. Njuni rezultati so pokazali perspektivnost. Prelomni je bil 
mednarodni turnir Winter Holiday Open Zagreb v decembru 
2015, kjer je bila postava Vasja, Žan Jernej Kovač in Iza tretja, 
izmed 90-ih ekip; Vasja in Iza pa sta bila med 256 udeleženci 11. in 
15. govorec oziroma govorka.
  Klubu, mentorju in vsem debaterjem čestitamo ob 20-letnici 
in jim želimo prav tako uspešnih nadaljnjih 20 let.

GobecNews
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Obisk trboveljskih podjetij 
  Županjina ekipa je v času svojega mandata obiskala že 14 
trboveljskih podjetij (Telkom, Diotec, Kalmer, Dewesoft, Rudis, 
Kovit, Prototip CC, Dukart, Malgaj, Fortuna PIL, Tim pohištvo, 
Metalia,  AFT Habjan in Chipolo). Letos je s sodelavci obiskala 
podjetje TIM pohištvo, d. o. o., ki deluje od leta 2006 in je 
proizvajalec pohištva za opremo poslovnih prostorov, poskrbijo 
pa tudi za stanovanjsko opremo. Obiskali so tudi podjetje Metalia 
d. o. o., ki sodi med storitveno-trgovska tehnološka podjetja. Z 
dolgoletnimi izkušnjami, znanjem in z odličnostjo uspešno 
sledijo razvoju na področju transportiranja razsutih in sipkih 
tovorov. Dejavnosti podjetja so projektiranje, izdelava, montaža 
in vzdrževanje različnih tračnih transporterjev in naprav za 
prevoz materiala. Županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič je s 
sodelavci obiskala tudi podjetje AFT Habjan, d. o. o., ki se ukvarja 
s proizvodnjo strojev, namenjih raziglevanju, poliranju in 
odstranjevanju brazd po brušenju kovinskih polizdelkov in 
končnih izdelkov. Stroji, ki se v veliki večini uporabljajo v 
avtomobilski industriji, kovinarski ter urarski industriji, se s 
svojimi zmogljivostmi uvrščajo v sam vrh svojega cenovnega 
razreda. V podjetju Chipolo izdelujejo pametne obeske ki 
uporabnikom pomagajo iskati oziroma najti pomembne založene 
ali izgubljene stvari. Veseli in ponosni smo na mlade iz naših 
dolin, ki so inovativni, kreativni, vztrajni in iznajdljivi.

Ponosni in veseli smo, da v naši sredini delujejo 
tako uspešna podjetja.

Konferenca TRiii
  Namen konference je spodbujanje inovativnosti med dijaki in 
učitelji. Na konferenci so sodelovala različna podjetja, da so skozi 
njihove predstavitve dijaki dobili občutek, kako pomembna je 
povezava med izobraževanjem ter gospodarstvom. Predstavitev 
pa ni bila omejena samo na gospodarstvenike in dijake, ampak so 
lahko tudi učitelji predstavili dobre prakse in učne pristope, ki jih 
uporabljajo pri svojem delu. Zbrane je uvodoma pozdravila 
Marjetka Bizjak, ravnateljica Srednje tehniške in poklicne šole 
Trbovlje. Dogodka so se udeležili tudi župani vseh treh zasavskih 
občin. V njihovem imenu je mlade nagovorila Jasna Gabrič, 
županja Občine Trbovlje. Odprtja konference se je udeležila tudi 
ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec 
Brenčič, ki je mlade v svojem govoru spodbudila k nadaljnji 
inovativnosti pri njihovih dejavnostih. Besede modrosti so 
mladim namenili številni govorniki, med drugim tudi prof. dr. 
Jadran Lenarčič, direktor Instituta Jožef  Stefan, Soniboj Knežak, 
vodja kadrovske službe v Steklarni Hrastnik, ter dr. Andrej 
Brodnik s Fakultete za računalništvo in informatiko.

Na začetku maja je v Delavskem domu Trbovlje, v 
organizaciji Srednje tehniške in poklicne šole 
Trbovlje, potekala 2. konferenca TRiii.

Razpisali smo 150.000 evrov 
za podjetnike
  Občina Trbovlje je marca objavila javni razpis za dodelitev 
spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v 
občini. Skupaj smo razpisali 150.000 evrov, in sicer za 
spodbujanje začetnih investicij ter investicij v razširjanje 
dejavnosti in razvoj, spodbujanje odpiranja novih delovnih mest 
ter samozaposlovanja, sofinanciranje delovanja mladih podjetij, 
sofinanciranje izvajanja podjetniških krožkov za osnovnošolce in 
srednješolce ter za spodbujanje projektov inovacij. Na razpis je 
prispelo 92 vlog, o dodeljenih sredstvih bodo prijavitelji 
obveščeni predvidoma v juniju.
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Mladi iz vse Slovenije 
predstavili svoje podjetniške 
ideje v Trbovljah 
  Mladi udeleženci so na Ustvarjalnikovih 'startup' dnevih tri 
dni in noči skupaj z mentorji razvijali svoje zamisli ter jih ob 
koncu predstavili komisiji vlagateljev. Dogodek Ustvarjalnik 
organizira že šesto leto in v preteklosti so mnogi projekti, ki so na 
njem nastali, prerasli v uspešna podjetja, ki so kljub mladosti 
srednješolskih ustvarjalcev od vlagateljev prejela tudi finančno 
podporo. Komisijo predstavnikov zasebnih in javnih 
investicijskih skladov je najbolj prepričal produkt ThinkAlong. 
Ekipa dijakov je razvila ovratnico, ki je zmožna brati EEG 
valovanje pasjih možganov in to prikazati na mobilni aplikaciji. S 
tem lastnikom psa omogočajo boljše razumevanje svojega 
ljubljenčka, napovedali pa so, da bodo lahko že kmalu s pomočjo 
njihove naprave razbrali npr. kdaj mora žival na stranišče in 
lastniku to sporočili prek opomnika na telefonu.
  Udeleženci in gostje so soglašali, da je največji pomen 
dogodka v spreminjanju mnenja, da mladi v današnjem času 
nimajo priložnosti in da se morajo sprijazniti s kakršno koli 
zaposlitvijo, ki jo lahko dobijo. »Mladi podjetniki so v zadnjih treh 
dneh dokazali, da lahko uspešen posel nastane iz resnično česar 
koli, pomembno je le, da najdeš nekaj, kar te veseli, da vložiš v to 
dovolj časa, da postaneš dober. S pravo mentorsko podporo 
lahko svoj 'sanjski' posel začne vsak – in je pri tem uspešen,« je ob 
koncu projekta povedal vodja Ustvarjalnika Matija Goljar.
  Veseli smo, da je ena izmed gonilnih sil Ustvarjalnika 
Trboveljčan Jernej Pangeršič (kot prvi Slovenec je svoje 
podjetniške veščine pilil na priznani ameriški univerzi Watson), ki 
s svojo mladostno zagnanostjo vodi Katapult, trboveljski 

Dvanajst novih produktov je nastalo v treh dneh – 
mladi z vse države so v Trbovljah v marcu razvijali 
svoje poslovne zamisli in jih prvič predstavili 
javnosti ter vlagateljem. V Delavskem Domu 
Trbovlje je nastalo dvanajst novih mladinskih 
podjetniških projektov srednješolcev, ki v okviru 
Ustvarjalnikovih podjetniških krožkov spoznavajo 
svet podjetništva. 

inkubator, postavljen s strani Dewesofta, ki je namenjen 
tehnološkim podjetjem s fizičnimi izdelki. S Katapultom si 
želimo, da bi v Zasavju nastalo (in ostalo) več visokokakovostnih 
delovnih mest.
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Bogato glasbeno šolsko leto 
2015/2016 Glasbene šole 
Trbovlje – tekmovanja, revije, 
srečanja
  Šolsko leto 2015/2016 se nezadržno bliža, Glasbena šola 
Trbovlje je že razpisala termine letnih izpitov, ravno tako je 
objavljen Razpis za vpis novih učencev v šolsko leto 2016/2017. 
Sprejemni preizkusi bodo potekali od sobote, 28. maja, ko bo dan 
odprtih vrat, do srede, 1. junija. Nepozabno pa bo ostalo 
iztekajoče se šolsko leto zaradi izjemnih uspehov naših učencev 
na različnih tekmovanjih, revijah, festivalih in druženjih z drugimi 
glasbenimi šolami. 
  Konec januarja je na 10. mednarodnem Avsenikovem 
tekmovanju harmonikarjev v Begunjah David Kuharič prejel 
zlato priznanje z diatonično harmoniko. Njegov mentor je Alojz 
Stradar. Pod Stradarjevim mentorstvom sta zavidljiv uspeh 
dosegla David Kuharič in Matija Omahen na 19. regijskem 
tekmovanju okolice Ljubljane in Zasavja v Cerknici, kjer sta 
osvojila zlato priznanje in uvrstitev na 45. tekmovanje mladih 
slovenskih glasbenikov, tam pa sta prejela srebrno plaketo, David 
pa tudi 3. nagrado. 
  Iz regijskega na državno tekmovanje, ki je bilo marca v Kopru 
in Novi Gorici, se je z zlatim priznanjem uspelo uvrstiti še Evi 
Amon, petje (mentorica Barbara Sorč in korepetitorka Urška 
Meglič Sadiki), kjer je dosegla priznanje, ter Nastji Vidrih, klavir 
(mentorica Sanja Šehić), ki je dosegla na državnem nivoju srebrno 
priznanje. Nastja je tri dni pred tem uspešno opravila še 
sprejemne preizkuse na srednji Glasbeni šoli Celje, kamor odhaja 
na nadaljnje glasbeno izobraževanje, prijavljena pa je tudi na 
mednarodno koroško klavirsko tekmovanje v Radljah ob Dravi.
  19. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov okolice Ljubljane 
in Zasavja je v disciplini flavta in kljunasta flavta potekalo v 
dvorani Glasbene šole Trbovlje. Tara Kolenc Prosenc je dosegla 
srebrno priznanje pod mentorstvom Barbare Černe in ob 
klavirski spremljavi Tanje Božiček Simnovčič. Tara se je nato 
udeležila še mednarodnega tekmovanja SVIREL 2016 na gradu 
Dobrovo in ponovno prejela srebrno priznanje.
  Mednarodnega tekmovanja SVIREL 2016 na gradu Dobrovo 
se je udeležila tudi violinistka Simona Češarek (mentorica Maja 
Lebar Kotar, korepetitorka Tanja Božiček Simnovčič) in osvojila 
srebrno priznanje.
  Na mednarodno tekmovanje kitaristov Krško 2016, ki je 
aprila, se je prijavilo kar pet kitaristov, od najmlajših do 
najstarejših. Prav vsi so se vrnili s srebrnimi priznanji, Klemen 
Forte, Klara Lesar in Andraž Kovačič pod mentorstvom Matije 
Dolenca ter brata Beno in Maks Zakrajšek pod mentorstvom 
Emirja Ibrakića. Beno in Maks pa se že pripravljata na 
mednarodno tekmovanje XIII Mercatali Guitar Competition v 
italjanski Gorici.
  Vsekakor je letošnje leto obarvano srebrno. Veseli smo bili 
vsake novice o dosežkih naših instrumentalistov in pevcev.
   Ne samo posamezniki, letos je bilo pestro leto tudi za orkestre 
in Plesni oddelek.
  Januarja se je na 1. državnem srečanju Orffovih skupin 
slovenskih glasbenih šol v Mariboru in aprila na državnem 
srečanju orffovih skupin ter ansamblov slovenskih šol in vrtcev 
'Orffomanija' v Celju predstavila skupina Trboveljske orffovke, ki 
je v tem šolskem letu ponovno oživila to obliko skupinskega 
muziciranja pod mentorstvom Barbare Černe in Tanje Božiček 
Simnovčič.
  Na GŠ Trbovlje smo gostili 9. revijo orkestrov zasavskih 
glasbenih šol, kjer se je predstavilo 6 orkestrov glasbenih šol: 

Foto: Arhiv GŠ Trbovlje

Litija - Šmartno, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Laško – 
Radeče. GŠ Trbovlje sta zastopala na novo ustanovljen kitarski 
orkester pod vodstvom Emirja Ibrakića in harmonikarski 
orkester z zavidljivo tradicijo, ki jo zadnjih 19 let vodi dirigent 
Alojz Stradar.
  12. revija godalnih orkestrov Zveze slovenskih glasbenih šol 
je potekala v Sežani, kjer se je v družbi 26 prijavljenih orkestrov 
izkazal Godalni orkester GŠ Trbovlje, razširjen s članicami 
zasavskega godalnega orkestra Poco meno mosso. Vodi ga 
dirigentka Maja Lebar Kotar.
  Z zahtevnimi predizbori na območnih in medobmočnih 
revijah se je na plesni festival Živa 2015, ki je potekal novembra 
lani v Španskih borcih, Ljubljana, uvrstila starejša plesna skupina 
Oddelka za sodobni ples GŠ Trbovlje v sestavi Neža Hernaus, 
Klara Kunič, Monika Nikolić, Katja Pintar in Kaja Šutar pod 
mentorstvom Kim Kern. Aprila pa so se vse plesne skupine 
predstavile na območni reviji Plesno popotovanje v Hrastniku, ki 
je predizbor za medobmočno plesno revijo.
  Veliko takšnih let in uspehov si še želimo, vendar niso samo 
take dejavnosti bistvo dobre šole. Bistveni so vsi učenci, od 
najmlajšega do najstarejšega, ki vsakodnevno napredujejo in se 
predvsem na domačih nastopih in prireditvah uspešno 
predstavljajo publiki. Zato vabljeni na nastope, koncerte, 
prireditve, kjer sta glasba in ples naših učencev umetniški ter 
kulturni doprinos k pestrosti razvoja ljudi in kraja.

Katja Mikula, ravnateljica GŠ Trbovlje 
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Jubilej Literarnih prijateljev
  Literarni prijatelji pri Društvu upokojencev Trbovlje smo 25. 
maja obeležili 20. letnico delovanja. Ob tej priložnosti smo skupaj 
z gosti pripravili svečano prireditev. Naše poslanstvo je 
ohranjanje literarnih del pa tudi odkrivanje ustvarjalcev iz našega 
okolja. Vsak mesec jih predstavimo obiskovalcem na literarnih 
večerih. Pogovore z avtorji, branje in recitiranje popestrimo z 
glasbenimi gosti. Tudi medgeneracijsko sodelovanje nam ni tuje, 

Zasavje Noisefest 
International (2016)
Mednarodni festival eksperimentalnega zvoka in hrupa
3. edicija
3.–4. junij 2016 (petek/sobota) 
Lokacija: 'vašhava' RTH (The Black Room), Trbovlje
Vrata: petek 16.00, sobota 14.00
Start: 18.30 (do 6.00)
Organizacija/produkcija: Društvo za teorijo in prakso 
zvočnih umetnosti Infundibulum
Soorganizacija: Delavski dom Trbovlje/On-parole
Uradna stran: znfi.org
ZNFI 2016: znfi.org/upcoming
FB-stran: facebook.com/ZasavjeNoisefestInternational

  Zasavje Noisefest International (ZNFI) nam tokrat v 3. 
ediciji prinaša zajeten nabor mednarodnih izvajalcev 
eksperimentalne glasbe in hrupa/'noise-a', ki se bodo 3. in 4. 
junija predstavili v Trbovljah, v prostorih rudarske 'vašhave'. Oba 
dneva bo konkretno zaropotalo v notranjosti industrijskega 

saj večkrat gostimo osnovnošolce, srednješolce in učence 
glasbene šole. Hodimo tudi na gostovanja, da nas spoznajo še v 
širši okolici. Ob našem jubileju smo izdali tudi brošuro, iz katere 
je razvidno naše dolgoletno delo in vsestransko ustvarjanje. 
Spoštovani bralci, vabimo vas, da se nam pridružite kot poslušalci 
ali pa kot aktivni člani naše skupine. Če se odločite za prvo ali 
drugo možnost, v nobenem primeru vam ne bo žal.

Marina Benetek

kompleksa, z glavnim prizoriščem v 'črni sobi' (The Black Room), 
kakor so jo poimenovali, v kateri so rudarji obešali svoje umazane 
obleke na viseče verige s stropa.
  Festival je unikaten predvsem zato, ker združuje povsem 
različne zvočne umetnike v isti prostor, kjer lahko pokažejo svoje 
zanesenjaštvo do eksperimentiranja z zvokom na takšne ali 
drugačne načine: od izvajalcev, ki uporabljajo doma narejene 
instrumente, do takšnih, ki 'dramaturško' in koreografsko 
poskrbijo za zvočno-vizualni performans.
  V tem času se bo paralelno, na drugih zasavskih lokacijah, 
odvijal 14. mednarodni scenski festival Rdeči revirji, s katerim 
ZNFI tudi sodeluje. Tako bomo vključili v program na prostem 
še katerega od prihajajočih 'noise' izvajalcev.
  Vabljeni na ogled festivalskega programa; pridružite se 'noise' 
izbruhu v prihajajočem juniju.
  Glavno prizorišče programa je t. i. 'črna soba' v prostorih 
stare kopalnice/'vašhave', v kateri se bo v 2 dneh razvrstilo 
zajetno število izvajalcev.
   Festival podpirajo Delavski Dom Trbovlje (DDT), Občina 
Hrastnik, Občina Trbovlje, Občina Zagorje in Ministrstvo za 
kulturo. Za 'vašhava' RTH: RTH (Rudnik Trbovlje-Hrastnik)

Neven M. Agalma

RAZPIS ZA VPIS V 
GLASBENO ŠOLO TRBOVLJE 
za ŠOLSKO LETO 2016/2017

 
Razpisujemo prosta mesta, do zapolnitve, v naslednje 
programe:
 
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA (starost 5 let – do 
zapolnitve mest v skupini), GLASBENA PRIPRAVNICA 
(starost 6 let – do zapolnitve mest v skupini), PLESNE 
PRIPRAVNICE 1, 2 in 3  (starost 6, 7 in 8 let – do zapolnitve 
mest v skupinah), SODOBNI PLES (9 do 11 let).
 
Instrumenti: KLAVIR, HARMONIKA, VIOLINA, KLJUNASTA 
FLAVTA, VIOLONČELO (starost 7 do 9 let) KITARA (8 do 10 
let), TROBENTA, POZAVNA, ROG, DIATONIČNA HARMONIKA 
(9 do 11 let), FLAVTA, KLARINET, SAKSOFON, BARITON (10 
do 12 let), VIOLA (11 do 13 let), TUBA (11 do 18 let) in PETJE 
(17 do 24 let).
 
Število razpisanih mest je omejeno glede na to, koliko že 
vpisanih učencev instrumenta ali petja bo nadaljevalo 
šolanje v prihodnjem šolskem letu.
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KATARINA 2016
  Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja MAGNET  
Trbovlje bo po enoletnem premoru 11. junija ponovno 
organiziralo dirko starodobnih motornih koles za državno 
prvenstvo AMZS na Katarino nad Trbovljami. Dirke na Katarino 
organiziramo v spomin na uspešnega tekmovalca Mirka Bivica iz 
Trbovelj in dirk iz petdesetih in šestdesetih prejšnjega stoletja ter 
jo imenujemo dirka za Bivičev memorial na Katarino.
  Vsakoletna dirka na Katarino predstavlja najpomembnejšo 
prireditev v nizu drugih prireditev društva MAGNET Trbovlje, 
ki je strokovni javnosti in širše znana kot dobro in profesionalno 
organizirana prireditev. Letos bo dirka organizirana enajstič. 
Samo dogajanje bo popestreno z razstavo starodobnikov ob 
Občini Trbovlje in ogledom ter s promocijsko vožnjo vozil 
znamke Porsche in tekmovalnih vozil znamke Renault.
  Zaradi potrebe po znižanju stroškov nastopajočih in 
organizatorja bomo na osnovi dogovora z dirkači izvedli v istem 
dnevu dve dirki za državno prvenstvo, zato bo prireditev 
vsebinsko zelo bogata in bodo obiskovalci, ljubitelji bencinskih 
športov ter starodobnikov prišli na svoj račun.   

MAGNET, Gorazd Starman                                                                                                          

Košarkarska rekreativna liga 
Zasavje

  Športno društvo Knapi je bilo ustanovljeno avgusta 2015 v 
Trbovljah in naš glavni namen je obuditev ter izpeljava 
Košarkarske rekreativne lige Zasavje (KRLZ), saj je v regiji veliko 
povpraševanje za rekreativno igranje košarke. V ligi je sodelovalo 
9 ekip: ekipi ŠD Knapi in Čudežna dežela iz Trbovelj, ekipi 
Barbari in Vulkanizerstvo Šketako iz Hrastnika, ekipa ETV iz 
Zagorja ob Savi, ekipa DTV Partizan Rimske Toplice iz Rimskih 
Toplic in ekipe Šajspoh Rangers, Tiferji Laško in KK Veterani 
Zlatorog Laško iz Laškega.
  V marcu smo priredili finalni turnir KRLZ, na katerega so se 
uvrstile štiri najboljše ekipe. Za tretje mesto v KRLZ sta se borili 
ekipi Vulkanizerstva Šketako in ETV. Vulkanizerji so prišli na 
tekmo zelo oslabljeni, saj sta v njunih vrstah manjkala prva strelca 
ekipe Mitja Brečko in Boštjan Berčon. Ekipa ETV je bila v polni 
postavi, kar so Zagorjani izkoristili in takoj začeli s hitro igro. 
Slednja je Hrastničanom povzročala nemalo težav, saj so imeli na 
voljo le šest igralcev. Tako je tretje mesto osvojila ekipa ETV iz 
Zagorja ob Savi z rezultatom 82 : 73. Edin Jasenčić, najboljši 
strelec ekipe ETV, pa je bil razglašen tudi za najboljšega strelca 
KRLZ v sezoni 2015/2016. Za 1. mesto sta se udarili ekipi 
Čudežna dežela in Barbari. Prvi strelec Čudežnikov Blaž Božjak 
se je pred finalom poškodoval, kar se je ekipi 'poznalo' že v prvih 
minutah tekme. Barbari so izkoristili priložnost in prišli do visoke 
prednosti, ki so jo zadržali večji del tekme. Čudežniki so v zadnjih 
minutah poskušali narediti preobrat, vendar jim je zmanjkalo 
moči in so na koncu morali priznati premoč Barbarom. Tako je 
naslov prvaka KRLZ 2015/2016 osvojila ekipa Barbari iz 
Hrastnika, njihov igralec, Trboveljčan Sanel Džombić, pa je bil 
izbran za najkoristnejšega igralca finala. 
  S strani obstoječih in novonastalih ekip se je že pojavila želja 
po isti obliki tekmovanja tudi v sezoni 2016/2017. Tekmovanje 
želimo 'povečati', nadgraditi in v primeru prijave zadostnega 
števila ekip narediti sistem tekmovanja še bolj atraktiven za 
igralce in obiskovalce naših dogodkov.

Športno društvo Knapi

S tekmovanjem so začeli 15. oktobra lani, nato pa 
so se vsak naslednji četrtek od 19.00 do 22.00 ure 
v dvorani OŠ Trbovlje odigrale tri tekme. Tedensko 
so zabeležili do 50 obiskovalcev, finalno tekmo pa 
si je ogledalo prek 200 obiskovalcev. Foto: Gašper 
Ovnik

Letos bo dirka 11. junija.
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Vadba za hrbteničarje – 
Športno terapevtski klub Shiva
  V našem klubu organiziramo skozi vse leto dvakrat na teden 
terapevtsko vadbo. Namenjena je vsem, ki se srečujejo z 
bolečinami v hrbtenici, v program pa se vključujejo tudi mamice 
po porodu, ki okrevajo po carskem rezu ali drugih ginekoloških 
operacijah. Program za naše člane po predhodnem posvetu 
sestavi ekipa strokovno usposobljenih oseb in vključuje točno 
določene vaje, ki so najboljša izbira za rehabilitacijo in okrevanje 
po poškodbah ali pri obolenjih. Tipičen odziv tistih, ki se 
srečujejo z bolečinami v hrbtenici, je mirovanje oziroma 
počivanje, lahko tudi prenehanje aktivnosti, za katero menijo, da 
jim je povzročila bolečino. Tak odziv je po eni strani logičen in na 
kratki rok celo priporočljiv, vendar, če pogledamo z druge strani, 
se zaustavi proces krepitve hrbta. Vaje za krepitev hrbtenice pa so 
ključnega pomena pri utrjevanju mišičnih skupin, saj nam služijo 
za stabilizacijo trupa. Okrepljene mišice lahko počasi prevzamejo 
del obremenitev, ki so se prej prenašale na hrbtenico. S pravilno 
tehniko, ki jo naši člani med letom usvojijo, se poveča 
prekrvavitev v hrbtu in s tem tudi cirkulacija hranljivih snovi v 
tkiva, kot so medvretenčni diski, mišice in ligamenti, ki obdajajo 
in sestavljajo hrbtenico. Svetujemo, da se tisti, ki so v procesu 
fizioterapevtske obravnave, v naš program vključijo, ko je ta 
končana, saj lahko na podlagi strokovnega mnenja pripomoremo 

Vaje za krepitev hrbtenice so ključnega pomena 
pri utrjevanju mišičnih skupin, saj nam služijo za 
stabilizacijo trupa.

k izboljšanju prizadetega območja in k vzpostavitvi primarne 
telesne funkcije.  
  Vabljeni na varno in nadzorovano vadbo, ki poteka vsak torek 
od 18.30 do 19.30 v Športni dvorani Polaj, Šuštarjeva kolonija 7 a, 
Trbovlje (mala telovadnica), in vsako soboto od 9.00 do 10.00 v 
telovadnici Osnovne Šole Ivana Cankarja, Trg Franca Fakina 8, 
Trbovlje. Obvezne so predhodne prijave na telefonsko številko: 
040 770 592 ali prek e-pošte: info.club.shiva@gmail.com 

V Trbovljah dobrodelno 
tečemo
  Društvo prijateljev mladine Trbovlje, lokalna televizija ETV 
in ŠHD Človek so skupaj z Zasavskim varstveno delovnim 
centrom v petek, 13. maja, na stadionu Rudar Trbovlje 
organizirali 4. Zasavski humanitarni tek. Tokrat so zbirali denar 
za uporabnike Zasavskega varstveno delovnega centra. Zbrana 
sredstva bodo namenjena za sofinanciranje zdravstvene 
rehabilitacije na morju – letovanje uporabnikov. Na dan 

prireditve sta Igor Gošte in Mitja Duh tekla 32 kilometrov, ki 
simbolizirajo 32-letnico delovanja zasavskega VDC-ja in 32-
letnico organizacije letovanj. Teku so se pridružili tudi mnogi 
znani športniki, prijatelji, člani zasavskih društev, šol, vrtcev, 
podjetij, predstavniki zasavskih občin ter drugi posamezniki iz 
Zasavja in Slovenije. 
  Naslednji petek, 20. maja, pa je potekal dobrodelni tek 10 
krogov za 10 nasmehov v organizaciji društva Never give up. Gre 
za enega največjih športno-humanitarnih projektov v Sloveniji. 
10 krogov je metafora za 10 krajev, ki jih člani društva obiščejo 
vsako leto. 

Doživetja PD Kum Trbovlje
Pohod po Nežini poti
  Člani Planinskega društva Kum Trbovlje smo se januarja letos 
udeležili pohoda po romarski Nežini poti iz Sopote na Kum. Pot 
je leta 2006 zasnoval Študijski krožek Sopota, z letošnjim 
pohodom se je obeležila 10. obletnica poti. Udeležba je bila zelo 
številčna, do vrha Kuma pa smo potrebovali dve uri in pol. Ob 
poti smo postali pri informativnih tablah in si ogledali zanimivosti 
legende o sv. Neži. Dan je bil izjemno sončen in kar pretopel za 
januar. Zjutraj so bile solzice pod Borovakom v obliki ledenih 
sveč, ko smo se popoldan vračali, pa teh ni bilo več. Sv. Neža na 
Kumu bo praznovala ponovno na kumsko nedeljo (28. 8. 2016), 
ko ji bodo romarji s Kostanjevice prinesli novo obleko, kar se 
zgodi vsakih 7 let.
Ornitološki večer na Kumu
  Na začetku maja je naše društvo organiziralo ornitološki 
večer (spoznavanje ptic) na Kumu, ki smo ga podaljšali še na 
naslednji dan. Biolog Dušan Klenovšek nam je v sliki, besedi in z 
zvokom predstavil naše ptice pevke, ujede in sove. Prenočili smo 
na Kumu kot nekoč prirodopisec Fran Erjavec, kar je opisal v 
črtici Eno noč na Kumu. Vstali smo skupaj s soncem, naredili 
obhod po gozdu okrog Kuma, prisluhnili ptičjemu petju in utrdili 
naše novo znanje o pticah. 
  Vabljeni med nas!

Vlasta Medvešek Crnkovič, PD Kum Trbovlje

Naše planinske poti in dogodki so polni prijetnih 
doživetji. Vabimo vas, da se nam pridružite. 11. 
junija vas v okviru tedna vseživljenjskega učenja 
vabimo na spoznavanje netopirjev na grad 
Podsreda v Kozjanski regijski park, 6. septembra pa 
na potep po trboveljskih Kipah, kjer bomo 
spoznavali tujerodne rastline.
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  Gotovo vsi poznate legendo o praprotnem semenu. Le-to, v 
kolikor človeku dobrega srca pade v čevelj na kresni večer, stori, 
da ta človek sliši in razume govorico živali. In prav to se je, v daljni 
preteklosti, ko Trbovlje še niso bile mesto, še neznaten zaselek ne, 
zgodilo dogodivščin željnemu mladcu, ki se je potepal po 
zasavskih hribih in dolinah, tamkaj, kjer se dandanes stikata 
Trbovlje in Zagorje, iščoč priložnosti za zaslužek. Hodil je tako 
fant, tiho žvižgal sam zase, trudeč se, da bi s svojo melodijo ujel 
napev ptic, ki so mu krožile nad glavo. Dan se je nagibal k temi 
noči in kresni večer je obetal, da bo topel in nežen. In glej ga, 
zlomka, začuti kar naenkrat fant, da ga nekaj žuli v uborni obutvi 
– še preden je imel čas, da bi pogledal, kaj se z njegovimi čevlji 
dogaja, je že zaznal, da se je petje ptic spremenilo. Postalo je 
glasnejše, bolj jasno, domače, skoraj razumljivo. Ustavi se fant in 
dobro prisluhne – ptice nad njim še vedno godejo nežne 
melodije, a on jih razume. Razjasni se mu obraz in zavzeto 
prisluhne tej ptičji govorici, kajti ptice letijo daleč, vidijo mnogo 
tega, česar človek ne more, in slišijo prav tako. Ptičji ščebet mu je 
razkril, da v bližnjem rudniku zaposlujejo in ne le-to, ker pridnih 
rok vedno manjka, sploh zdaj, ko so knapi ugotovili, da je 
rudarski šiht naporen in nevaren, ponujajo tistemu, ki bi se upal 
spopasti z globinami pod zemljo in kopati po rovih, poleg 
plačanega šihta še parcelo. In to prav na kosu zemlje, koder so 
mladca noge nosile. Poslušal je še naprej ptice in željan službe, ki 
bi mu prinesla vsaj malo varnosti in parcelo, kjer bi lahko sezidal 
nekaj svojega, odtaval v dolino. Še prej je pticam v pojoči melodiji 
odžvižgal zahvalo in krenil. Priglasil se je pri rudniškem 
nadzorniku, povedal, da je priden in da si želi dela in seveda 

parcele. Kot se za pravo pravljico spodobi, je dobil oboje – šiht in 
parcelo. In ker je bil res marljiv fant, je na parceli postavil kočo. 
Koča je bila všeč marsikomu, prav tako fant, in kmalu je dobil 
sosede. V zahvalo pticam in čudežnemu semenu praproti je 
zaselek, ki se je razrasel okrog njegove koče, poimenoval Prapreče 
in ime se drži še dandanes.

  Z naseljem Prapreče, ki leži na meji z Občino Zagorje, in 
njegovim imenom gotovo ni bilo tako, morda pa je ime vseeno 
dobilo po praproti, ki je včasih tisto območje dodobra prekrivala. 
Kot zapiše Tine Lenarčič, bi ime lahko izhajalo tudi iz besede 
»praprečenje« in tako nakazovalo mejo med zagorsko in 
trboveljsko dolino. V Zasavju pa imamo še eno naselje, katerega 
ime korenini v besedi praprot, in sicer naselje Prapretno – le-to 
leži malo v Trbovljah in veliko v Hrastniku, že od nekdaj pa slovi 
po dobrem kamnu, ki je v 19. stoletju služil za gradnjo železniške 
proge skozi Zasavje. Zaselek so prvotno tvorile le tri kmetije in to 
že v letih 1265 in 1267, pozneje pa se je tako kot Prapreče razširil 
in je število tamkajšnjih prebivalcev naraslo. Ne nazadnje so 
morda prav njihovi predniki navdihnili ime zaselkov – eni z 
mislijo na praprot, drugi v poklon starešinam, ki so nosile priimek 
Praprotnik.

Katra Hribar Frol

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

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

Prapreče in Prapretno
 

Dirka starodobnih koles na Katarino 
11. 6. 2016
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NAGRADNA KRIŽANKA
Rešitve nagradne križanke napišite na dopisnico in jo s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) do 
20. 6. 2016 pošljite na naslov: Občina Trbovlje, časopis Sr(e)čno Trbovlje (nagradna križanka), 
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. 

Nagrade za to številko: nahrbtnik "V središču Zasavja", 
pisalo in blok "V središču Zasavja". 
Nagrajenci prejšnje križanke so: Jana Košič, Nadja Gorjup, Klara Žibret in Sabina Prašnikar. 
Čestitke!

Tedenski spored ETV lahko spremljate na etv.elektroprom.si.
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KOLEDAR PRIREDITEV
JUNIJ
Sreda, 1. 6., ob 9. uri

  Otvoritev letnega kopališča Trbovlje (v primeru lepega vremena)

Sreda, 1. 6., ob 10. uri

  Športne igre zasavskih domov upokojencev, DUFS Trbovlje 

Sreda, 1. 6. ob 15. uri

  Prikaz  in predstavitev potapljaške opreme ter praktični preizkus potapljanja 

za obiskovalce, letno kopališče Trbovlje, DPD Trbovlje ter ZŠT

Sreda, 1. 6., ob 16. uri

  Sredina ustvarjalnica: Sožitje generacij, v prostorih DPM Trbovlje

Sreda, 1. 6. ob 17. uri, 

  Mobilnost slepih, Medobčinsko Društvo slepih in slabovidnih Ljubljana in 

Zasavska ljudska univerza, učilnica ZLU Trbovlje

Sreda, 1. 6., ob 17. uri

  Šahovski turnir, Rudarska cesta 6, Trbovlje, (soba št. 2), prostovoljni prispevek 2 

evra, Šahovski klub Rudar Trbovlje

Sreda, 1. 6., ob 17. uri

  Trbovlje na kolo, zbor na železniški postaji Trbovlje, Punkt in FB-skupina Trbovlje 

na kolo

Sreda, 1. 6., ob 18. uri

  Pozdrav našemu mestu, avla Delavskega doma Trbovlje, Osnovna šola 

Tončke Čeč in Glasbena šola Trbovlje

Sreda, 1. 6., ob 18. uri (odprtje); razstava: 1.–15. 6. 

  Prvojunijska razstava Matica Kosa, Nova galerija Delavskega doma Trbovlje, 

DDT

Sreda, 1. 6., ob 18.15 (odprtje); razstava: 1.–10. 6.

  Likovna razstava učencev Osnovne šole Tončke Čeč, zgornja avla 

Delavskega doma Trbovlje, Osnovna šola Tončke Čeč 

Sreda, 1. 6., ob 19. uri

  Prvojunijska proslava, gledališka dvorana Delavskega doma Trbovlje, Občina 

Trbovlje

Četrtek, 2. 6., ob 16. uri

  Praznovanje 37. obletnice Doma upokojencev FS Trbovlje, ploščad pred 

domom, DUFS Trbovlje

Četrtek, 2. 6., ob 18. uri

  Festival Rdeči revirji: predstava za odrasle Dolibol v izvedbi Lutkovne skupine 

Lučka, predavalnica Delavskega doma Trbovlje, DDT 

Četrtek, 2. 6., ob 19. uri

  Festival Rdeči revirji: gledališka predstava Mandič stroj v izvedbi Vie Negative 

in SNG Drama Ljubljana, gledališka dvorana Delavskega doma Trbovlje, DDT

Petek, 3. 6. ob 9. uri

  Ruščina – most med Slovenijo in Rusijo, delavnica, Zasavska ljudska univerza, 

MSZ Zasavje, učilnica ZLU Trbovlje

Petek, 3. 6., ob 9.30 

  Kinopredstava za predšolske otroke Rumeni slon po Animateki, kinodvorana 

Delavskega doma Trbovlje, DDT 

Petek, 3. 6., ob 10. uri

  Festival Rdeči revirji: predstava za osnovnošolce Zasenčeno sonce v izvedbi 

Osnovne šole Tončke Čeč, gledališka dvorana Delavskega doma Trbovlje, 

DDT

Petek, 3. 6., ob 10.20 

  Festival Rdeči revirji: delavnica za otroke Lučke prihodnosti, naredi svoj okvir 

za fotografijo, v izvedbi Muzeja novejše zgodovine Slovenije, spodnja avla 

Delavskega doma Trbovlje, DDT

Petek, 3. 6., ob 17. uri

  Festival Rdeči revirji: strokovno vodstvo po fotografski razstavi Lučke 

prihodnosti z avtorico razstave Katarino Jurjavčič (Muzej novejše zgodovine 

Slovenije), Stara galerija Delavskega doma Trbovlje, DDT

Petek, 3. 6., ob 17. uri

  Zlati avatar, Mladinski center Trbovlje, MCT

Petek, 3. 6., ob 18. uri

  Festival Rdeči revirji: gledališka predstava Kratko in jedrnato o življenju, smrti in 

sploh vsem v izvedbi Društva Tombas, gledališka dvorana Delavskega doma 

Trbovlje, DDT

Petek, 3. 6., ob 18.30

  Mednarodni festival eksperimentalnega zvoka in hrupa: Zasavje Noisefest 

International, 'vašhava' RTH, DDT in Društvo za teorijo in prakso zvočnih 

umetnosti Infundibulum

Petek, 3. 6., ob 19.30 

  Festival Rdeči revirji: Njiva je živa, mobilna tematska delavnica kreativne 

fotografije Zadruga Traparij: Postapokaliptični photobooth, Njiva, PUNKTcc

Petek, 3. 6., ob 19.30 

  Festival Rdeči revirji: Njiva je živa, plesni nastop Solo Latino: Ulična Salsa, 

Njiva, PUNKTcc

Petek, 3. 6., ob 19.30 

  Festival Rdeči revirji: recital Srečko Kosovel in mi, Rajši hlapčujemo, kot da bi 

živeli, v izvedbi Mladinskega gledališča Svoboda, predavalnica DDT

Petek, 3. 6., ob 20. uri

  Festival Rdeči revirji: Njiva je živa, gledališka predstava Teater BobuBob, v 

izvedbi RADIO T. R. E. Š., Njiva, PUNKTcc

Petek, 3. 6., ob 21.30 

  Festival Rdeči revirji: Njiva je živa, bobnarska glasbena fuzija Perkakšns, Njiva, 

PUNKTcc

Petek, 3. 6., ob 22.45  

  Festival Rdeči revirji: Njiva je živa, glasbeni večer Anže in njegova kitara, 

Njiva, PUNKTcc

Sobota, 4. 6., od 9. do 12. ure 

  Festival Rdeči revirji: delavnice za otroke v izvedbi Društva prijateljev mladine, 

parkirišče za Delavskim domom Trbovlje, DDT in DPM Trbovlje

Sobota, 4. 6., ob 9. uri

  Festival Rdeči revirji: delavnica za otroke Lučke prihodnosti, naredi svoj okvir 

za fotografijo v izvedbi Muzeja novejše zgodovine Slovenije, spodnja avla 

Delavskega doma Trbovlje, DDT

Sobota, 4. 6., ob 10. uri 

  Festival Rdeči revirji: lutkovna predstava za otroke Medvedkova duda, v 

izvedbi Lutkovne skupine Lučka, parkirišče za Delavskim domom Trbovlje, DDT

Sobota, 4. 6., ob 10. uri

  Festival Rdeči revirji: Njiva je živa, Post-apokalypsa, Njiva, PUNKTcc (Coworking 

Zasavje)

Sobota, 4. 6., ob 14. uri

  KRLZ 'streetball' ('Streetball' Košarkarske rekreativne lige Zasavje), na zunanjem 

igrišču Gimnazije in ekonomske šole Trbovlje, ŠD Knapi

Sobota, 4. 6., ob 16.30 

  Festival Rdeči revirji: pevski nastop Ženskega pevskega zbora KD EHO, 

parkirišče za Delavskim domom Trbovlje, DDT

Sobota, 4. 6., ob 17. uri 

  Festival Rdeči revirji: nastop KD Plesne skupine Mažoretke, parkirišče za 

Delavskim domom Trbovlje, DDT

Sobota, 4. 6., ob 17.30 

  Festival Rdeči revirji: nastop KD Svoboda in KUD Zasavje, parkirišče za 

Delavskim domom Trbovlje, DDT

Sobota, 4. 6., ob 18. uri

  Festival Rdeči revirji: ulična komedija D Politik, v izvedbi KUD Priden možic, 

parkirišče za Delavskim domom Trbovlje, DDT

Sobota, 4. 6., ob 18. uri

  16. tradicionalno srečanje harmonikarjev, pred gasilskim domom Čeče, PD 

Čeče

Sobota, 4. 6., ob 18.30

  Mednarodni festival eksperimentalnega zvoka in hrupa, Zasavje Noisefest 

International, 'vašhava' RTH, DDT in Društvo za teorijo in prakso zvočnih 

umetnosti Infundibulum

Sobota, 4. 6., ob 19. uri

  Festival Rdeči revirji: koncert Zasavskega godalnega orkestra Poco meno 

mosso, kavarna Delavskega doma Trbovlje, DDT

Sobota, 4. 6., ob 20.30 

  Festival Rdeči revirji: koncert skupine Modra frankinja, kavarna Delavskega 

doma Trbovlje, DDT

Sobota, 4. 6., ob 21.30 

  Festival Rdeči revirji: ulična ognjena predstava Pajkovka v izvedbi Slavka 

Trivkovića in Roka Hrovata, stopnišče pred Delavskim domom Trbovlje, DDT

Nedelja, 5. 6., ob 10. uri

  Post-apokalypsa, Punkt, Coworking Zasavje

Ponedeljek, 6. 6., ob 9. uri

  Mini olimpijada (vrtec), Športni park Rudar Trbovlje, OKS, AK Rudar in Zavod za 

šport Trbovlje 

Ponedeljek, 6. 6., ob 10. uri

  Občinski otroški parlament na temo Trbovlje danes, v sejni dvorani OT, DPM in 

OT

Ponedeljek, 6. 6., ob 12. uri

  Mladinski parlament, v sejni dvorani OT, MCT in OT

Ponedeljek, 6. 6. ob 16. uri

  Kreiraj svoje srce in um, Petra Šmid, Zana, Zasavska ljudska univerza, obvezne 

prijave: 031 56 31 191 

Ponedeljek, 6. 6., ob 19. uri

  Koncert Moškega zbora Glasovi z vzhoda, iz mesta Aumetz v Franciji, DDT 

Ponedeljek, 6. 6., ob 19. uri

  Olimpijski tek (otroci in odrasli), Športni park Rudar Trbovlje, AK Rudar in Zavod 

za šport Trbovlje

Torek, 7. 6., ob 15.30

  Vrtičkanje, prostori DPM Trbovlje 

Torek, 7. 6., ob 16. uri

  Srečanje izgnancev pri spomeniku v parku pred občino, Društvo izgnancev 

Trbovlje

Sreda, 8. 6., ob 16. uri

  Sredina ustvarjalnica: Sožitje generacij, prostori DPM 

Sreda, 8.6. ob 16. uri

  Informativno-svetovalna urica za izobraževanje, ZLU, Trbovlje
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Sreda, 8. 6. ob 19. uri 

  Zaključni nastop pianistov Nastje Vidrih in Luke Vozla, dvorana GŠ 

Četrtek, 9. 6. ob 8.30

  Delavnica šivanja: izdelava preprostih igrač iz recikliranega materiala, 

Zasavska ljudska univerza in Zavod SRC 3 Trbovlje, učilnica ZLU, Trbovlje

Četrtek, 9. 6., ob 9. uri

  Atletski miting osnovnošolcev Trbovelj v sklopu akcije Veter v laseh – s 

športom proti drogi, Športni park Rudar Trbovlje

Petek, 10. 6. ob 16. uri

  Nastop absolventov klavirja in flavte, dvorana GŠ Trbovlje

Petek, 10. 6. ob 18. uri

  Koncert učencev kitare in flavte GŠ Trbovlje Našemu mestu, Loška cerkev

Petek, 10. 6. od 20. ure

  Anduht, nastopajo Mama rekla, Folk Idoli, Jan Plestenjak s skupino, trg med 

DDT in MCT, OT

Petek, 10. 6. 

  After Anduht party v Klubu Mesečina

Sobota, 11. 6. od 19. ure

  Nohšiht, nastopajo Navihani muzikanti, Tanja Žagar z Avanturo, trg med DDT 

in MCT, OT

Sobota, 11. 6., od 8. do 18. ure

  Dirka starodobnih motornih koles na Katarino za državno prvenstvo AMZS, 

Društvo Magnet

Sobota, 11. 6., ob 9. uri

  4. tradicionalno streljanje z zračno puško, interno društveno strelišče 

Hohkrautova kolonija v Trbovljah, Društvo vojnih invalidov Zasavje

Sobota, 11. 6., ob 12. uri

  Tradicionalni smučarski piknik v Lontovžu s športnimi aktivnostmi: kolesarski 

vzpon, suhi slalom, nogomet in druge športne igre; primeru slabega 

vremena se prestavi na soboto, 18. junij 2016, Smučarsko društvo Trbovlje

Sobota, 11. 6.

  After Nohšiht party v Klubu Mesečina

Nedelja, 12. 6.–19. 6. 

  Mlada olimpijada, Mladinski center Trbovlje, MCT 

Ponedeljek, 13. 6., ob 19. uri

  Predstavitev idejne zasnove tržnice v Knjižnici Toneta Seliškarja, KTS

Torek, 14. 6., ob 15.30

  Vrtičkanje, prostori DPM Trbovlje 

Torek, 14. 6., ob 18. uri

  Nastop orientalskih plesalk, DUFS Trbovlje

Torek, 14. 6., ob 18. uri

  Valeta devetošolcev, v Domu Svobode Trbovlje, OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

Sreda, 15. 6., ob 16. uri

  Sredina ustvarjalnica: Sožitje generacij, prostori DPM Trbovlje

Sreda, 15. 6., ob 18. uri

  Prireditev Ciciban in šport, zaključek programa Spoznavajmo se s športom, 

Športni park Rudar Trbovlje, Zavod za šport Trbovlje 

Četrtek, 16. 6., ob 9. in 16. uri

  Odvajanje in čiščenje odpadne vode – predstavitev dejavnosti, v Centralni 

čistilni napravi Trbovlje, Komunala Trbovlje

Četrtek, 16. 6., ob 10. uri

  Festival praženega krompirja, DUFS Trbovlje

Četrtek, 16. 6., ob 10.30 in 17. uri

  Oskrba s pitno vodo – predstavitev dejavnosti, v Vodarni Ačkun Trbovlje, 

Komunala Trbovlje

Četrtek, 16. 6., ob 12. in 18. uri

  Daljinsko ogrevanje, kogeneracija – predstavitev dejavnosti, v Toplarni Polaj 

Trbovlje, Komunala Trbovlje

Četrtek, 16. 6., ob 20. uri

  SITER, promocija plošče Kompilacija največjih hitov, DDT

Petek, 17. 6., ob 8. uri

  Dan odprtih vrat Čebelarskega društva Trbovlje, trboveljska tržnica, 

Čebelarsko društvo Trbovlje

Petek, 17. 6., ob 17. uri

  10. obletnica pevske skupine Delavsko kulturnega društva Svoboda Dobrna 

Trbovlje, DKD Svoboda Dobrna Trbovlje

Petek, 17. 6., ob 19. uri

  Letni nastop mažoretk z naslovom Zaplešimo v poletje, gledališka dvorana 

DDT, Kulturno društvo plesne skupine mažoret Trbovlje

Sobota, 18. 6., ob 10. uri

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

Sobota, 18. 6., ob 16. uri

  20-letnica delovanja društva, dvorišče pred stavbo na Ulici 1. junija 4 v 

Trbovljah, Društvo vojnih invalidov Zasavje

Sobota, 18. 6. ob 11. uri

  Lutkovna predstava Prigode jamskega škrata Perkmandeljca, v Vašhavi RTH, 

Gledališče senc, SKC Danilo Kiš

Sobota, 18. 6. ob 18. uri 

  Zaključni nastop kitaristke Zale Stošicki, dvorana GŠ Trbovlje 

Sobota, 18. 6. ob 19.30

  Humanitarni koncert za odpravo v Unyonyi, Big band Medicinske fakultete z 

gosti. 

Sobota, 18. 6., ob 20. uri

  Koncert Peglezn, Mladinski center Trbovlje, MCT

Ponedeljek, 20. 6., ob 18. uri (otvoritev); razstava: 20. 6.–2. 7.

  Letna razstava Društva zasavskih klekljaric Srčevke, Stara galerija Delavskega 

doma Trbovlje, Društvo zasavskih klekljaric Srčevke

Torek, 21. 6., ob 15.30

  Vrtičkanje, prostori DPM Trbovlje 

Sreda, 22. 6., ob 16. uri

  Sredina ustvarjalnica: Sožitje generacij, prostori DPM Trbovlje

Četrtek, 23. 6., ob 19. uri

  Zaključna prireditev GESŠ Trbovlje, gledališka dvorana Delavskega doma 

Trbovlje, GESŠ Trbovlje

Petek, 24. 6., ob 11. uri

  Proslava pred dnevom državnosti, šolska telovadnica OŠ Ivana Cankarja, OŠ 

Ivana Cankarja Trbovlje

Petek, 24.  6., ob 15. uri

  Doživljajsko potepanje po Krajinskem parku Kum, Zavod RS za varstvo narave 

v sodelovanju s KS Dobovec in z Zasavsko ljudsko univerzo, Dobovec – pred 

šolo 

Petek, 24. 6., ob 15. uri 

  Koncert učiteljev ob podelitvi diplom absolventom in naziva 'učenec leta' 

Glasbene šole Trbovlje v okviru skupnega državnega praznovanja 200 let 

glasbenega šolstva na slovenskem, Dom Svobode Trbovlje

Petek, 24. 6., ob 20. uri

  Koncert Tamburaškega orkestra Sodražica, šotor pred osnovno šolo na 

Dobovcu, Krajevna skupnost Dobovec v sodelovanju s TRD KP Kum 

Dobovec, PGD Dobovec, SD Kum Dobovec, z Lovsko družino Dobovec in s 

Kumsko konjenico

Sobota, 25. 6., ob 17. uri

  Proslava ob Krajevnem prazniku Dobovca in 70-letnica Lovske družine 

Dobovec, šotor pred osnovno šolo na Dobovcu, Krajevna skupnost Dobovec 

v sodelovanju s TRD KP Kum Dobovec, PGD Dobovec, SD Kum Dobovec, z 

Lovsko družino Dobovec in s Kumsko konjenico

Sobota, 25. 6., ob 20. uri

  Veselica s Poskočnimi muzikanti, šotor pred osnovno šolo na Dobovcu, 

Krajevna skupnost Dobovec v sodelovanju s TRD KP Kum Dobovec, PGD 

Dobovec, SD Kum Dobovec, z Lovsko družino Dobovec in s Kumsko 

konjenico

Torek, 28. 6., ob 15.30

  Vrtičkanje, prostori DPM Trbovlje 

Torek, 28. 6., ob 16. uri

  Zavrtimo se s plesalci Plesnega centra Zasavje, DUFS Trbovlje

Sreda, 29. 6., ob 16. uri

  Sredina ustvarjalnica: Sožitje generacij, prostori DPM Trbovlje

JULIJ
Sobota, 2. 7.

  Jamatlon v prostorih RTH v Hrastniku, Zavod Savus

Sobota, 9. 7., ob 11. uri

  Tradicionalno srečanje borcev na Vrheh, ZBVNOB

AVGUST
Petek, 19. in sobota, 20. 8.

  Kumfest

Sreda, 24. 8., ob 9. uri

  Izdelaj svoj portfolijo, Svetovalno središče ISIO, učilnica ZLU Trbovlje, obvezne 

prijave: 03 56 31 191

Sreda, 24. 8., od 17. do 19.30

  Brezplačna predstavitev treninga učinkovite komunikacije in razvijanja 

osebnih potencialov NLP-diploma, Zasavska ljudska univerza, obvezne 

prijave: 03 56 55 125

Sreda, 31. 8., ob 9. uri

  Europass življenjepis – delavnica, Svetovalno središče ISIO, učilnica ZLU 

Trbovlje, obvezne prijave: 03 56 31 191

SEPTEMBER
Nedelja, 4. 9., ob 10. uri

  24. državna razstava psov vseh pasem – CAC, Kinološko društvo Trbovlje

Ponedeljek, 26. 9. 

  Dopoldanske delavnice v šoli, ob 18.00 prireditev v telovadnici; Dediščina 

okoli nas – spoznavajmo Koroško – prireditev v tednu evropske kulturne 

dediščine; organizator: OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
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KOLOFON
Časopis Sr(e)čno Trbovlje izhaja štirikrat letno.
Številka 17, 31. maj 2016

Foto na naslovnici: Deželica sanj v parku, MCT, Sonja Lamper
Izdajatelj: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje
Uredniški odbor: Katra Hribar Frol, Joža Ložak, Vid Šteh, Andrej 
Uduč, Polona Trebušak, Žiga Žibert
Odgovorna urednica: Vesna Jesih
Lektoriranje: mag. Polona Medvešek, prof.
Oglasi na željo naročnikov niso lektorirani.
Spletna izdaja: www.srcnotrbovlje.si
Oblikovanje: Zavod Ambitia
Tisk: Sinet, d. o. o.
Naklada: 7500 izvodov
E-naslov: urednistvo@srcnotrbovlje.si, vesna.jesih@trbovlje.si

Redakcija se je končala 11. maja 2016.

Sr(e)čno Trbovlje je vpisano v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS pod zaporedno 
številko 1731. 

Uredništvo si pridržuje pravico do urejanja prispevkov. Vsebina 
prispevkov odraža mnenje avtorjev. Zaradi prostorske omejenosti 
so  neka te r i  p r i spevk i  ob jav l jen i  v  sp le tn i  ra z l i č ic i 
www.srcnotrbovlje.si. 

Vse pravice pridržane. Noben del tega časopisa ne sme biti 
reproduciran, shranjen ali prepisan v kateri koli obliki oziroma na 
kateri koli način – elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali 
kako drugače – brez predhodnega pisnega dovoljenja celotne 
ekipe.

zadnja stran

foto: Matjaž Kirn

Martin
Gostilna   Prenočišča  Catering  

ODPRTO PET. SOB. NED.
OSTALE DNI PO DOGOVORU

E.mail:gostilna.martin@siol.net
03/56-32-610         041-359-888
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