
Trbovlje, petek, 29. 11. 2013 Časopis, 8. številkaObčina Trbovlje in Delavski dom Trbovlje

koledar 
Ognjeni fantje 2014

Intervju: Tadej Jevševar 
Uspeh ekipe Chipolo
Stran 20

Praznujmo skupaj 
Praznični december 
v Trbovljah Stran 15-16



petek, 29. 11. 2013 3OBČINSKE STRANI2 petek, 29. 11. 2013

OBČINSKE STRANI

POGOVOR Z ŽUPANOM

Župan, izteka se leto 2013, kakšni 
so vaši vtisi, ste uspeli uresničiti 
zastavljeno?

»Ko razmišljam o letu 2013, me navda-
ja cela paleta občutkov. Bilo je naporno, 
delavno, zahtevno, pa večkrat tudi lepo, 
nasmejano, vendar vedno odgovorno. 
Začeli smo z energetsko sanacijo OŠ Tr-
bovlje, ki bo našim otrokom omogočila 
kar najboljše pogoje za izobraževanje. 
Novo, lepšo podobo ima del mesta okrog 
bolnice in nogometnega igrišča. Prenovi-
li smo nekaj cest in uredili več plazov, o 
čemer občane sproti obveščamo. Številne 
naloge, ki smo si jih zadali za to leto, smo 
uspešno končali, za kar sem hvaležen 
vsem sodelavcem. Nekaj nalog pa bomo 
uresničili v prihodnjem letu.«

Kakšno je trenutno stanje v 
občini?  

»Tudi Trbovlje nosijo težke posledice 
trenutne gospodarske, ekonomske in 
socialne slike celotne države. Pomanj-
kanje delovnih mest, visoka stopnja brez-
poselnosti, nižanje plač tistim, ki delo 
še imajo, in negotova prihodnost dveh 
največjih gospodarskih subjektov v naši 
občini terjajo veliko naporov in trdega 
dela zato, da bomo lahko spodbudili 
gospodarstvo ter omogočili razvoj posa-
meznika, gospodarstva in mesta v pri-
hodnosti. Vlada RS je v letošnjem letu 
potrdila program posebnih ukrepov, s 
katerimi bo spodbudila gospodarsko 
rast v regiji. Z župani občin, ki so za-
jete v tem programu, skrbno načrtujemo 
razvojne projekte, s katerimi želimo us-

tvariti dobro podporno okolje za lokalno 
gospodarstvo in posledično zagotoviti 
kar največ novih delovnih mest. Želel bi 
poudariti, da se kljub težkemu položaju 
v gospodarstvu v ospredje zelo uspešno 
prebijajo mladi podjetniki z inovativni-
mi idejami, ki lahko s svojo potjo dajejo 
vzgled in upanje tudi številnim drugim. 
Nanje smo lahko zelo ponosni.«

Katere so glavne usmeritve 
proračuna Občine Trbovlje za leto 
2014?

»Proračun občine je obsežen doku-
ment. Občanke in občani si ga lahko 
ogledajo na naši spletni strani, a naj 
omenim samo nekaj ključnih usmeri-
tev. Poudariti moram, da v letošnjem 
letu priprava proračuna ni bila povsem 
takšna kot prejšnja leta. V letu 2014 se 
namreč stečejo obveznosti, kot so davki 
na nepremičnine, večje naložbe, ki so v 
teku, sofinancirane iz 23. člena ZFO-1, 
operacije, sofinancirane iz EU skladov, za 
katere moramo zagotavljati lastna sred-
stva, udeležbe (cesta Kešetovo-Rudarska, 
preureditev in energetska obnova Enote 
Pikapolonica), ukrepi za zmanjševanje 
onesnaženosti zraka, volitve, manjši ka-
pitalski prihodki in nižja dohodnina za 
našo občino glede na 2013 ter vse višji 
socialni transferji in denarne podpore.

Poleg rednega letnega in zimskega 
vzdrževanja ter obnov lokalnih in kra-
jevnih cest, komunalnih objektov, na-
prav ter javne razsvetljave bomo v letu 
2014 nadaljevali z obnovo mestne ulice 
Kešetovo-Rudarska cesta. V letu 2013 

smo izvedli prenovo na odseku Parti-
zan-Zdravstveni dom. V letu 2014 pa 
bomo pričeli z obnovo od zdravstvenega 
doma do gostilne Dimnik in štirikrakega 
križišča na regionalni cesti pri Kamni-
kar. V letu 2012 smo začeli z izgradnjo 
nadomestnega vročevodnega omrežja s 
ciljem zmanjšati izgube na obstoječem 
sistemu, ki je predimenzioniran. V letu 
2014 nadaljujemo z obnovo vročevoda 
(III. faza, S-veja), odsek od avtobusne 
postaje pri Občini Trbovlje do križišča 
pri Mercatorju v dolžini približno 550 
metrov. Občina Trbovlje ima namen do-
graditi in usposobiti vodovodni sistem v 
Čečah ter ga predati v najem in upravljan-
je JP Komunala Trbovlje, d. o. o. V letu 
2013 smo pridobili gradbeno dovoljenje 
za izgradnjo vodohrana Katarina, ki bo 
zgrajen v prvi polovici leta 2014. V letu 
2014 bomo naročili izdelavo projektne 
in tehnične dokumentacije obstoječega 
vodnega sistema v Čečah. Za vodovod 
ob železnici bomo naročili novelacijo že 
izdelanih projektov, pridobljene so vse 
služnostne pogodbe.«

To so večinoma projekti s področja 
gospodarskih javnih služb in 
varstva okolja. Kaj pa družbene 
dejavnosti?

»Na področju družbenih dejavnosti 
bomo, sicer v zmanjšanem obsegu, dena-
rno podprli tekoče delovanje javnih za-
vodov v naši občini, torej vseh osnovnih 
šol, vrtca, Delavskega doma, knjižnice, 
Gasilskega zavoda Trbovlje, Mladinskega 
centra Trbovlje, Zavoda za šport Trbov-
lje, Glasbene šole Trbovlje, Zdravstve-
nega doma, Zasavske ljudske univerze, 
Zasavskega muzeja Trbovlje, Zasavskih 
lekarn in Centra za socialno delo Trbov-
lje, ter tudi Društva prijateljev mladine 
Trbovlje in Rdečega križa Trbovlje. Z 
namenom zagotovitve čim večjega števila 
zaposlitev bomo denarno podpirali pro-
grame javnih del. Občina bo interesen-
tom, ki se bodo odločili za prijavo na 
javni poziv Zavoda RS za zaposlovanje, 
kot sofinancer podpisala izjave o sofinan-
ciranju. Na podlagi objavljenih javnih 
razpisov bomo podpirali programe 
društev in drugih organizacij s področja 
športa, kulture, humanitarnih organi-
zacij, drog in splošne porabe, a v nekoliko 
manjšem obsegu kot v letošnjem letu. 
Študentom na dodiplomskih študijskih 
programih bomo podelili štipendije.

Z denarnimi prispevki za predstavitev 
naše občine in regije podpiramo regij-
ski projekt, in sicer Podjetno Zasavje s 
področja razvoja gospodarstva. Sklad-
no z zakonodajo s področja socialnega 
varstva občina zagotavlja tudi sofinan-
ciranje socialnovarstvene storitve pomoč 
družini na domu, institucionalno var-
stvo v splošnih in posebnih zavodih 
ter nadomestilo za izgubljeni dohodek 
družinskim pomočnikom. Na področju 
socialnega varstva ugotavljamo na eni 

strani povečano potrebo po zagotovitvi 
potrebnih sredstev na področju obvezne-
ga zdravstvenega zavarovanja, na drugi 
strani pa nam na nekaterih področjih ni 
potrebno več namenjati toliko sredstev 
kot doslej (subvencija prehrane v osnovni 
šoli).«

Veliko črnila je bilo prelitega 
glede prenove Osnovne šole 
Trbovlje. A ta naložba ni edina, ki 
se bo v naslednjem letu izvajala in 
bo namenjena našim najmlajšim.

»Lahko rečem, da je najpomembnejši 
projekt, ki se bo končal v letu 2014 
prenova in energetska obnova Osnovne 
šole Trbovlje. Na podlagi pričakovanega 
pozitivnega sklepa o sofinanciranju s stra-
ni Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo pa bomo izvedli tudi prenovo 
in energetsko obnovo Enote Pikapoloni-
ca, vključno s centralno kuhinjo, za kar 
smo se prijavili na 7. javni razpis Razvoja 
regij.«

Katerim področjem življenja 
in razvoja v občini bi morali 
v prihodnje posvetiti še več 
pozornosti?

»Odgovorno lahko zatrdim, da se 
skupaj s sodelavci trudimo za razvoj 
vseh področij družbenega življenja. 
Skladno s finančnimi zmožnostmi 
pomagamo športnim in kulturnim 
društvom, skušamo ustvarjati dobre 
pogoje za delovanje poslovnih subjek-
tov, v sodelovanju z različnimi civilnimi 
združenji pa posebno pozornost namen-
jamo tudi najobčutljivejšim generacijam.«

Kako ste zadovoljni s tem, kar ste 
v teh treh letih vašega mandata 
naredili? Kaj bi še lahko?

»Mislim, da delo ni nikoli tako dobro 
opravljeno, da ne bi moglo biti še bolje. 
Do sebe in svojih sodelavcev sem zelo 
kritičen. Lahko pa povem, da smo se 
vedno trudili po najboljših močeh in da 
smo uresničili večino zastavljenih nalog. 
Mojega mandata še ni konec, precej dela 
nas čaka še v prihodnjem letu, ko bom 
lahko izstavil celotno bilanco sebi in 
vsem vam.«

Kaj bi zaželeli občankam in 
občanom ob koncu leta?

»Vsem želim zdravja, osebnega za-
dovoljstva, ljubezni in lepih trenutkov 
v krogu ljudi, ki jih imajo radi. Pred-
vsem pa občankam in občanom želim 
veliko dobre volje in poguma za sprem-
injanje življenja na bolje in za borbo za 
uresničevanje svojih ciljev na osebnem 
in poslovnem področju. Sam si želim, da 
bi se občani še bolj aktivno vključevali v 
projekte v naši občini, da bi z večjim op-
timizmom sprejeli tiste, ki so že izvedeni, 
ter da bi s svojimi idejami in z znanjem 
tudi sami soustvarjali naš jutrišnji dan.«

Naokrog je še eno leto, ki je 
najbrž tudi za vas hitro minilo. 
Župan vas je pooblastil za 
področje družbenih dejavnosti, 
kar pomeni za delo z javnimi 
zavodi in društvi ter tudi za delo  
z mladimi, odnose  z javnostmi  
ter  za  turizem. Kaj bi ob  koncu  
še  enega leta izpostavili s tega 
področja?

»Tudi to leto je bilo pestro in je (pre-)
hitro minilo. Kljub temu da je vsako leto 
na voljo manj denarja, lahko trdim, da 
smo bili tudi letos uspešni in da smo mar-
sikaj postorili s skupnimi močmi. Kot 
ekonomistka bi rekla, da smo z enako 
vsoto denarja ali s celo manj dosegli ra-
ven prejšnjih let ali pa katero izmed stvari 
še izboljšali. Morda bi izpostavila samo 
nekaj tistih stvari, ki smo se jih lotevali 

to leto. S poslovanjem javnih zavodov 
smo tudi v tem letu zadovoljni, predvi-
doma bodo do konca leta uresničili svoje 
finančne načrte. Naslednje leto bo, kot 
kaže, precej težje, zato bomo z naložbami 
v javnih zavodih, razen s tistimi, ki so že 
v teku, nekoliko počakali. Na področju 
turizma smo odprli prvo tovrstno trgo-
vinico s spominki, prav tako smo ponos-
ni, da nam je uspelo obuditi Gradič, ki je 

POGOVOR S PODŽUPANJO

Po novi cesti
Končana je prva faza obnove 
mestne ceste Kešetovo–Rudarska 
cesta na odseku ZDT–Partizan, ki 
je vključevala: rušenje obstoječega 
cestišča in spremljajočih dotrajanih 
objektov, zamenjavo in novogradnjo 
komunalnih vodov (elektro, javna 
razsvetljava, kanalizacija, vodovod), 
ureditev hodnikov za pešce, zamen-
javo varnostnih ograj, izvedbo nove 
prometne ureditve (uvozi/izvozi) in 
ureditev okolice.

Drage občanke, spoštovani občani!

Naj nam novo leto prinese boljše čase in več priložnosti, da bomo boljši ljudje; 
naj se naša tiha pričakovanja v novem letu uresničijo in naj nam leto 2014 prinese 

razumevanje, srečo, veselje.

Vzemimo si čas za sedanjost, za ta trenutek, za tiste, ki so tukaj in zdaj. Vse, kar 
je pomembno, nosimo v sebi in to je skrivnost življenja in našega bivanja. Naše 

pozitivne misli in vse dobro, kar skriva naše srce, naj nas vodi skozi leto, ki prihaja.

Naj bo božič vesel in novo leto srečno.

Župan Vili Treven 
s sodelavci
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dve leti sameval in so se ga zaradi visokih 
obratovalnih stroškov gostinci izogibali, 
še posebej zdaj, v času krize. Danes pa je 
to prostor, ki je na voljo občanom in kjer 
je vsak teden zelo pestro. Vesela sem, da so 
letos podelili občinske štipendije na pod-
lagi pravilnika, ki smo ga malenkost po-
pravili tako, da imajo vsi enake možnosti 
in da se jih ne ločuje glede na to, ali so 
končali maturo ali letnik študija. Letos 
prvič smo tudi prek Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti namenili nekaj dena-
rja za nakup opreme kulturnih društev. 
Kot prvi v Zasavju smo stopili na pot so-
cialnega podjetništva in odprli Staro šolo, 
za katero upamo, da se bo v prihodnje 
razvijala in ponudila še kakšno dejavnost. 
Tradicionalne občinske prireditve smo 
pripravili s precej nižjimi stroški, kot 
jih beležijo v nekaterih drugih občinah, 
saj smo veliko dela postorili sami. Zan-
je smo porabili približno 56.000 evrov. 
Za primerjavo: v Hrastniku 57.000 ev-
rov, v Zagorju ob Savi 290.000 evrov. 
Kar pomeni, da se v teh kriznih časih 

obnašamo najbolj racionalno. 
In kljub temu smo bili deležni 
dobrih odzivov med občani, 
kar nas veseli. To je torej le 
delček tistega, kar smo letos 
počeli.«

Eden  od  pomembnejših  
projektov  pa  je  najbrž  tudi  
priprava  strateškega  dokumenta 
občine, za katerega ste zadolženi. 

»Res je. Gre za delo, ki ti vzame ogrom-
no časa zaradi koordinacije, vsebinske 
priprave, usklajevanj, analize številnih 
dokumentov, ne prinese pa takojšnjega 
konkretnega rezultata, ki bi ga lahko vsi 
opazili, kot npr. novo cesto, novo igrišče, 
novo stavbo. Ljudje zato morda dobijo 
občutek, da je to »brez veze«, pa temu ni 
tako. Tako kot vsak uspešen podjetnik 
ali posameznik mora tudi občina vsake 
toliko časa narediti prerez zadnjega ob-
dobja, preveriti, kje smo, kakšni so bili 
rezultati v preteklem obdobju, poiskati 
vzroke zanje in na podlagi tega opredeliti 
pot, po kateri si želimo hoditi v prihod-
nje. Kako uspešna bo ta začrtana pot pa 
ni odvisno samo od dobre priprave do-
kument temveč tudi od ljudi samih, od 
tega, ali v to verjamemo, se bomo za to 
borili in trudili. Najlažje je biti pesimist 
in z domačega kavča kritizirati tiste, ki 
se trudijo, kot pa se jim pridružiti in 
pomagati. Že zdaj se zahvaljujemo vsem, 
ki ste nam pomagali, si vzeli čas tudi za 
izpolnjevanje ankete, ki smo jo pripravili. 
Rezultate smo že javno predstavili, prvi 
osnutek dokumenta pa bomo objavili v 
mesecu decembru in ga dali v prvo bran-
je svetnicam in svetnikom občinskega 
sveta.« 

Rezultat vašega dela in vaše ekipe 
je tudi časopis, ki ga prebiramo. 
Že skoraj dve leti s  časopisom  
skrbite  za  obveščanje  javnosti  
o  aktivnostih  občine,  društev,  
zavodov, posameznikov  ...  Bi  
lahko  rekli,  ko  se  takole  oz-
irate  nazaj,  da  je  bila  ustano-
vitev časopisa prava pot?

»Da je bila to prava pot, nam dokazu-
jejo odzivi občanov in občank, ki nam 

pišejo, nas sprašujejo, kdaj bo izšla na-
slednja številka. Prav tako so se za svoj 
časopis pozneje odločili tudi v Hrastni-
ku, kar je še en dokaz, da so takšne stvari 
potrebne. Svoj časopis ima že več kot 60 
občin. Časi se spreminjajo, življenje se 
odvija hitreje kot kdaj koli prej in zato je 
nekaj, kar je bila včeraj novica, jutri že 
lanski sneg. Zato je potrebno tudi občane 
in občanke pogosteje obveščati o tem, kaj 
se dogaja v občini, kaj pripravljajo društva 
... Najbrž ste že tudi sami opazili, da to 
niso samo novice občine, temveč objav-
ljamo tudi uspešne zgodbe rojakov, s kat-
erimi želimo dvigniti našo samozavest in 
zavedanje, da se tudi v Trbovljah rojevajo 
uspehi. Objavljamo še tematske članke, 
s katerimi želimo ozaveščati občane o 
različnih možnostih, ki jih imajo (npr. 
članek o tem, kako priti do stanovanja 
v Trbovljah, članek o možnostih ener-
getskih sanacij stavb …). Res pa je, da se 
vedno najde kdo, ki mu kaj ni všeč zaradi 
takšnih in drugačnih razlogov. A če bi 
se ozirali na take posameznike, potem 
danes ne bi imeli nove zgradbe MCT-ja, 
potem danes ne bi prebirali tega časopisa 
… Hvala ekipi Srčno Trbovlje in vsem, 
ki sodelujete pri ustvarjanju časopisa. Za-
sluga gre tudi županu, ki je podprl idejo 
in ekipo še danes podpira ter verjame 
vanjo.« 

Kaj bi želeli sporočiti našim bral-
cem ob koncu leta 2013?

»Najprej bi se rada zahvalila vsem 
javnim zavodom, društvom in posa-
meznikom, s katerimi smo do zdaj 
sodelovali. Brez takšnih povezovanj je 
težko pričakovati, da bodo dnevi lepši. 
Zato upam, da bomo tudi v prihodn-
jem letu složni, razumevajoči drug do 
drugega in vztrajni, čeprav pravijo, da 
bo leto, ki je pred nami, najtežje. Tako 
kot do zdaj bomo tudi v letu 2014 sku-
paj prebrodili lepe in manj lepe trenutke 
ter si stali ob strani. Kot otrok sem rada 
prebirala pravljice Walta Disneya, zato za 
konec in za leto 2014 njegova misel: »Vse 
naše sanje se lahko uresničijo, če imamo 
pogum, da jim sledimo.« Srečno 2014!«

Vlada RS je 25. julija letos sprejela 
sklep o dodatnih začasnih ukrepih raz-
vojne podpore za problemsko območje z 
visoko brezposelnostjo, za občine Hrast-
nik, Radeče in Trbovlje. Ukrepi se bodo 
izvajali v obdobju 2013–2018. Podlaga za 
navedene ukrepe je Zakon o regionalnem 
razvoju, ki na območjih, kjer je stopnja 
brezposelnosti zadnje tri mesece višja 
od 17 %, omogoča prednostno izvajanje 
ukrepov, s katerimi bi zmanjšali razvojne 
ovire in spodbudili gospodarske dejavni-
ke treh občin k izkoriščanju razvojnih 
priložnosti. Cilj programa je zmanjšati 
zaostanek v razvoju (nova delovna mesta 
in zaposlovanje, zagon novih inovativnih 
podjetij, spodbujanje tujih vlaganj in 
vzpostavitev pogojev gospodarske rasti, 
izboljšanje prometne in gospodarske  in-
frastrukture). Za omenjene tri občine je 
bil zato sprejet tudi Program spodbu-
janja konkurenčnosti in ukrepov razvo-
jne podpore za območje občin Hrastnik, 
Radeče in Trbovlje. Predvidenih je sedem 
ukrepov, o katerih si lahko podrobneje 
preberete na spletnih straneh ministrst-
va. V nadaljevanju bomo samo povzeli 
tiste ukrepe, ki se dotikajo podjetij in so 
pomembni za Trbovlje. 

V okviru ukrepa Program spodbu-
janja konkurenčnosti v skupni višini 
13.374.000 evrov v obdobju 2013–2018 

bodo novonastala podjetja upravičena do 
finančnih spodbud v obliki nepovratnih 
pomoči (subvencije) do 30.000 evrov, ki 
bodo namenjene za začetek poslovanja 
novonastalih podjetij (ne starejših od 
dveh let). Prav tako je začetnim naložbam 
za mala in srednja podjetja namenjenih 
do 50.000 evrov spodbud, za velika pod-
jetja pa do 500.000 evrov. Spodbude so 
povezane z odpiranjem novih delovnih 
mest. V okviru tega prvega ukrepa je 
predvidena vključitev 160 oseb v operaci-
jo Podjetno v svet podjetništva HRT, naj-
manj 120 podjetij bo prejelo spodbude za 
novonastala podjetja, 40 malih, srednjih 
in velikih podjetij bo prejelo spodbude 
za začetne investicije. Pričakovani rezul-
tati so najmanj 56 novonastalih podjetij 
ali drugih oblik dejavnosti, 260 novih 
delovnih mest in pet večjih investicij ali 
tujih vlaganj.

Drugi ukrep zajema povračilo plačanih 
prispevkov delodajalca za socialno var-
nost na podlagi 27. člena Zakona o spod-
bujanju skladnega regionalnega razvoja 
(Uradni list RS, št. 20/11, 57/12; v na-
daljnjem besedilu: zakon), ki ga bo izved-
lo Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti. Pod tretjim 
ukrepom pa so načrtovane davčne olajšave 
za zaposlovanje in investiranje na podla-
gi 28. člena zakona, ki jih bo pripravila 

Davčna uprava Republike Slovenije. Na 
podeželju bodo upravičeni do spodbud 
za trajnostni razvoj iz Programa razvoja 
podeželja 2014–2020 pod okriljem Min-
istrstva za kmetijstvo in okolje. To so le 
nekateri izmed predvidenih ukrepov za 
območje vseh treh občin.

V letošnjem letu naj bi 
bili predvidoma objavljeni 

razpisi za prvi ukrep, z delom 
naj bi začela prva skupina 

udeležencev Podjetno v svet 
podjetništva HRT. Po načrtih 

naj bi se večina sredstev  
razdelila v letih 2014 in 

2015, da bi bili učinki čim 
hitrejši in bi se čim prej 

pospešila gospodarska rast 
na obravnavanem območju. 

Pomembno je, da začnejo 
potencialni investitorji 

oziroma prijavitelji v čim 
krajšem času pripravljati 

projekte in podlage za izvedbo 
investicije. To bi omogočilo, 

da bi bile že v letu 2014 
opravljene investicije, ki bodo 
ustvarjale nova delovna mesta 

in izboljšale konkurenčnost 
podjetij na tem območju.

Priložnosti za trboveljska podjetja 
Ukrepi za obdobje 2013–2018

Virtualni asistent

Na spletno stran Občine Tr-
bovlje smo namestili virtualnega 
asistenta. Asistent je inteligentni 
virtualni pomočnik, ki odgovarja 
na vprašanja, ki so postavljena v 
naravnem pogovornem jeziku in 
je sposoben poiskati pomembne 
odgovore, do neke mere podobno 
kot človek. 

Tako prilagojen bo obiskovalcem 
spletne strani občine olajšal iskanje 
informacij in uporabo storitev, ki jih 
stran ponuja. Storitev je enostavna 
in za uporabnike dostopna povsod 
in brez potrebe po predhodni na-
mestitvi programske opreme.

Tako kot do sedaj bomo tudi v letu 2014 skupaj prebrodili 
tako lepe kot manj lepe trenutke in si stali ob strani.

Priložnosti za trboveljska podjetja 
Ukrepi za obdobje 2013–2018

Program spodbujanja konku-
renčnosti za obdobje 2013-
2018 je vreden 13.374.000 
evrov.
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prehoda toplote, zaradi izboljšane tesnos-
ti 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 prispe-
vamo 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 po-
gosto opremljena z lesenimi naoknicami. 
Za senčenje sodobnih oken so še vedno 
najprimernejše naoknice ali rolete, ki so 
lahko votle ali pa polnjene s poliuretan-
sko peno, s čimer se njihov toplotnoizol-
acijski učinek še izboljša.

Zmanjšajmo stroške za energijo 
v gospodinjstvu tudi za več kot 
50 %

Poleg energetsko učinkovitega 
prezračevanja je potrebno za znižanje po-
rabe 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 di-
menzioniranih glede na dejanske potrebe 
po toploti. Sodobni kotli na lesno bio-
maso, ki se kot obnovljiv in domač vir 
energije vse bolj uveljavlja, že delujejo z 

izkoristki prek 85 %, izkoristki 
sodobnih nizkotempera-

turnih oljnih kotlov 
pa znašajo 

c e l o 

prek 90 %. Energetsko najučinkovitejši 
so plinski kondenzacijski kotli. Z iz-
vedbo 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 %.

Kako je bila prenovljena 
večstanovanjska stavba 
Kešetovo 1?

Vsaka večstanovanjska zgradba ima 
praviloma upravnika, ki je pooblaščenec 
etažnih lastnikov. Upravnik zastopa 
etažne lastnike v poslih, ki se nanašajo 
na upravljanje stavbe in skrbi, da se 
izvršujejo pravice in obveznosti iz sklen-
jenih poslov. Tudi v primeru stavbe na 
naslovu Kešetovo 1 je temu tako. Up-
ravnik, v tem primeru Naše okolje, d. o. 
o., je pripravil načrt vzdrževanja, ki so 
ga lastniki soglasno potrdili. Vseboval je 
terminski načrt izvedbe del, prednostne 
izvedbe del in zagotovitev sredstev za 
predvidena vzdrževalna dela. 

Upravnik stavbe je načrt vzdrževalnih 
del predstavil na zboru etažni lastnikov in 
ti so ga soglasno sprejeli. Kot prednostno 
nalogo za uresničitev načrta vzdrževanja 
so lastniki potrdili predlog upravnika za 
obnovo fasade na stavbi in pooblastili 
upravnika, da od usposobljenih izvajal-
cev pridobi ponudbene predračune. V 
postopku zbiranja ponudb je upravnik 
pridobil pet ponudb in po besedah direk-
torice podjetja Alme Urbanija je najnižji 
ponudbeni predračun znašal nekaj več 
kot 88.000,00 evrov, najvišji pa nekaj več 
kot 100.000,00 evrov. Pri zbiranju po-
nudb je upravnik odgovoren za pravilno 
in smotrno izvedbo postopka, preverjanje 
cene ali najugodnejše ponudbe. Po dogo-
voru in ponovnem sestanku z nadzornim 
odborom in zborom etažnih lastnikov 
stavbe Kešetovo 1 je bil izbran izva-
jalec, ki je ponudil ceno nekaj več kot 
88.000,00 evrov. Pri tem velja poudariti, 
da je upravnik pripravil popis del, ki je 
poleg obnove fasade obsegal tudi enotno 
obnovo balkonov in balkonskih ograj, 
za vsako stanovanje in poslovni pros-
tor zagotovitev priključka ter montažo 
naprave za klimo, popravilo betonskih 

površin balkonov z enotno zaključno 
obdelavo pohodnih površin balkonov, 
toplotno izolacijo podstrešja in toplotno 
izolacijo stropa kletnih prostorov ter 
vhodnega vetrolova, v skupnih kletnih 
prostorih zamenjavo oken, fasadno obde-
lavo dimnikov in zračnikov ter izvedbo 
drugih spremljajočih in potrebnih del.

V večstanovanjski stavbi je 22 poseb-
nih delov (20 stanovanj in dva poslovna 
prostora). Vsa dela in fasada so bila iz-
vedena skladno z veljavnimi predpisi 
in zahtevanimi merili, zato je upravnik 
sprožil postopek, da stavba Kešetovo 1 v 
Trbovljah pridobi energetsko izkaznico, 
iz katere bodo razvidni podatki rabe en-
ergije v stavbi in razvrstitev stavbe v en-
ega od razredov rabe energije.

Kako so stanovalci financirali 
obnovo?

Ker etažni lastniki financirajo vsa iz-
vedena dela z vplačilom v rezervni sklad, 
vendar zbrana sredstva ne zadoščajo za 
celotno investicijo, je upravnik v imenu 
in za račun lastnikov najel posojilo, ki ga 
etažni lastniki odplačujejo z mesečnim 
vplačilom v rezervni sklad. Alma Ur-
banija, direktorica podjetja Naše okolje, 
d. o. o., je povedala: »Povprečni mesečni 
znesek, ki ga lastnik vplača v rezerv-
ni sklad, znaša nekaj več kot 60 evrov. 
Vplačila vseh etažnih lastnikov zadoščajo 
za odplačilo mesečnih anuitet posojila.« 
Poleg tega so kot upravniki stavbe izv-
edli vse ustrezne postopke, da so etažni 
lastniki pridobili nepovratna sredstva  
EKO-sklada RS. V zvezi s tem je bila že 
izdana odločba o odobritvi nepovratnih 
sredstev. Z namenom, da se naložba iz-
vaja in poteka po terminskem načrtu, 
po pravilih stroke ter po pripravljeni in 
pridobljeni dokumentaciji, je upravnik 
stavbe organiziral strokovni nadzor 
nad izvajanjem del, ki je bil zelo kako-
vosten, tekoč in dosleden. Sodeloval je 
tudi pooblaščenec etažnih lastnikov. Kot 
poudarjajo pri Našem okolju, obnova fas-
ade temelji na kakovostni pripravi načrta 
vzdrževanja stavbe, skrbi lastnikov za nji-
hovo lastnino in korektnem ter zelo do-
brem sodelovanju med etažnimi lastniki, 
pooblaščencem etažnih lastnikov in up-
ravnikom. Uspešno obnovo so proslavili 
na manjšem druženju vseh stanovalcev v 
stavbi.

Spomladi, ko se bo začela prebujati 
narava, se bo začela tudi gradbena sezo-
na, hkrati pa bo to čas, ko bomo delali 
obračune porabe energije za ogrevanje 
in marsikoga bo ob tem bolela glava. 
Na žalost se še vse premalo ljudi zaveda, 
da so se stroški ogrevanja povišali tudi 
zaradi zastarelega in dotrajanega kotla, 
netesnih oken in podobno. Torej zaradi 
vzrokov, na katere lahko vplivamo s sana-
cijskimi del. Tako lahko porabo energije 
močno znižamo in s tem na dolgi rok 
prispevamo k izboljšanju družinskega 
proračuna in zmanjšanju onesnaževanja 
okolja. Zato smo se odločili, da v tokrat-
ni reviji Srečno nekaj vrstic namenimo 
tudi obnovam fasad (izolacije), ki smo 
jim zadnje čase pogosto priča tudi v Tr-
bovljah. 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 izo-
lacija je najboljša in podobno. 

Toplotna izolacija zunanjih sten 
in strehe

Z izboljšanjem toplotne izolacije zu-
nanjega ovoja stanovanjskega objekta 
lahko močno zmanjšamo porabo ener-
gije za ogrevanje v hladnih mesecih in 

nenazadnje tudi za hlajenje v poletnem 
času. Na žalost je med ljudmi še vedno 
razširjena miselnost, da na debelih zi-
dovih ni potrebna toplotna izolacija. To 
je popolnoma zgrešeno, saj je toplotna 
prevodnost toplotnoizolacijskih materi-
alov celo do dvajsetkrat nižja kot prevod-
nost 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 toplot-
noizolacijske lastnosti. Za toplotno izo-
lacijo fasad se najpogosteje uporabljajo 
polistyren (stiropor) in steklena ali ka-
mena 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 po-
manjkljivost kamene in steklene volne pa 
je cena, ki je nekoliko višja od stiropora. 
Pri izbiri najprimernejšega toplotnoizo-
lacijskega materiala se je zato dobro po-
svetovati z za to usposobljenimi stroko-
vnjaki, ki vam bodo lahko svetovali tudi 
glede debeline toplotne izolacije.

Pri izvedbi toplotne izolacije fasade je 

primerno izbrati čim debelejšo izolacijo, 
saj se z večanjem debeline toplotni pr-
ihranki povečujejo veliko bolj kot cena 
fasade. Če na primer namesto 5 cm de-

bele izolacije, izvedemo fasado s 15 cm 
debelo izolacijo, se cena fasade poveča za 
okoli 20 %, medtem ko se toplotna pre-
hodnost zniža za 50 %, glede na neizo-
lirano steno pa celo za 80 %.

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 hidroi-
zolacijo poda in kletnih sten, čeprav so 
le-te navadno pod zemljo. Če pozimi po-
gledamo 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. Na ta način lahko ugotovi-
mo, da slednja 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. Debelina izolacije 
strehe naj bo čim večja in naj znaša vsaj 
25 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 pripi-
rah, 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 

Stanovalci so uspešno prenovili objekt 
na naslovu Kešetovo 1.

Na primeru stanovanjskega objekta v Trbovljah

Kako do varčne stanovanjske zgradbe?
Avtorja: Andraž Beravs, 

Jasna Gabrič

Obnova fasade za etažne lastnike pomeni 
na začetku za približno 25 do 30 % 
manjše mesečne stroške ogrevanja.

Tudi Občina Trbovlje energetsko prenavlja 
svoje objekte. S sanacijo OŠ Trbovlje se  
bodo stroški ogrevanja znižali za približno 
45 do 55 %.
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Potrebe po neprofitnih stanovanjih se 
iz leta v leto sorazmerno povečujejo glede 
na vedno večje stanovanjske stiske posa-
meznikov in družin. Občina Trbovlje 
razpolaga s 585 neprofitnimi stanovanji 
in 19 bivalnimi enotami. Neprofitna 
stanovanja dodeljuje na podlagi dveh 
javnih razpisov za dodelitev neprofitnih 
stanovanj v najem, in sicer po javnem 
razpisu za dodelitev neprofitnih stano-
vanj po listi A in po listi B. Slednja je 
razpisana za tiste prosilce, ki so zavezanci 
za plačilo lastne udeležbe. Možnost ne-
profitnega najema ponuja tudi družba 
Spekter, d. o. o.

Pridobitev neprofitnega 
stanovanja v lasti Občine 
Trbovlje

Merila za dodelitev neprofitnih najem-
nih stanovanj v lasti občine na splošno 
opredeljuje Pravilnik o dodeljevanju ne-
profitnih stanovanj v najem (Uradni list 
RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06, 
11/09 in 81/11), ki določa, da se postopki 

dodelitve izvedejo na podlagi javnega 
razpisa. Obstajata dve različni listi, in 
sicer listi A in B. O razliki med njima, 
o tem, kdaj bo objavljen naslednji razpis, 
pa v nadaljevanju. 

Prednostna lista prosilcev – lista A
Splošni pogoji za upravičenost do 

dodelitve neprofitnega stanovanja, ki jih 
morajo izpolnjevati prosilci, so:

•	državljanstvo Republike Slovenije; 
•	stalno prebivališče v občini ali na 

območju delovanja javnega stano-
vanjskega sklada ali neprofitne 
stanovanjske organizacije, v kateri je 
zaprosil za pridobitev neprofitnega 
stanovanja; 

•	da prosilec ali kdo izmed oseb, 
ki skupaj s prosilcem uporabljajo 
stanovanje (v nadaljnjem besedilu: 
gospodinjstvo), ni najemnik ne-
profitnega stanovanja, oddanega 
za nedoločen čas in z neprofitno 
najemnino ali lastnik ali solastnik 
drugega stanovanja ali stanovanjske 

stavbe, ki presega vrednosti 40 % 
primernega stanovanja (navedena 
omejitev ne velja za lastnike ali so-
lastnike stanovanj, ki jih morajo 
lastniki po zakonu oddajati v najem 
za nedoločen čas in za neprofitno 
najemnino); 

•	da prosilec ali kdo izmed članov 
gospodinjstva ni lastnik drugega 
premoženja, ki presega 40 % vred-
nosti primernega stanovanja; 

•	da se mesečni dohodki prosilčevega 
gospodinjstva v letu dni pred razpi-
som za dodeljevanje neprofitnih 
stanovanj gibajo v mejah, določenih 
v 5. členu tega pravilnika.

Slednje pomeni, da prosilci niso za-
vezani za plačilo varščine, če njihovi 
dohodki in dohodki gospodinjstva ne 
presegajo meje dohodka, določene v 9. 
členu zgoraj navedenega pravilnika oz. 
prikaza v spodnji preglednici. Za primer 
prikaza zahtevane višine prihodka prosil-
ca oziroma gospodinjstva je upoštevana 
povprečna neto plača v letu 2012.

Prednostna lista prosilcev – lista B
Prosilci po tej listi so zavezani k plačilu 

varščine, in sicer v višini treh mesečnih 
najemnin oddanega stanovanja. Da se 
prosilec uvrsti na prednostno listo B, mora 
presegati mejo dohodka, določeno v 9. 
členu zgoraj navedenega pravilnika. Tudi 
po tej listi pri sami dodelitvi upoštevamo 
površinske normative, katerih razpon je 
nekoliko višji kot pri dodelitvi po listi A. 

Pridobitev neprofitnega 
stanovanja v lasti družbe 
Spekter, d. o. o.

Spekter razpolaga z 2268 lastniškimi 
stanovanji na področju občin Trbov-
lje, Zagorje ob Savi, Hrastnik in Laško. 
Spekter kot neprofitna stanovanjska 
organizacija na podlagi 87.–90. člena 
Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 
69/03, 57/08) in Pravilnika o dodelje-
vanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. 
list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 
81/11) enkrat letno objavi javni razpis za 
oddajo neprofitnih stanovanj v najem za 
nedoločen čas na področju občin Trbov-
lje ter tudi občin Zagorje ob Savi, Hrast-
nik in Laško. 

Občani Trbovelj lahko pri Spektru 

kandidirajo za najem stanovanja v kateri 
koli od teh občin. Letos je bilo obliko-
vanih šest prednostnih list, med drugim 
tudi dve listi za Trbovlje:

•	lista A 1 – za stanovanja na področju 
občine Trbovlje brez vplačila 
varščine,

•	lista A 2 – za stanovanja na področju 
občine Trbovlje s plačilom varščine.

Po listi A 1 se dodeljujejo stanovanja, 
starejša od 60 let, po listi A 2 pa stano-
vanja, ki niso starejša od 60 let. Prosilci, 
uvrščeni na slednjo listo, so zavezani 
k plačilu varščine, in sicer v višini treh 
mesečnih najemnin oddanega stanovan-
ja, vendar morajo presegati mejo dohod-
ka, določeno v 9. členu zgoraj navedenega 
pravilnika, medtem ko prosilci po listi A 
1 niso zavezani k plačilu varščine, če nji-
hovi dohodki in dohodki gospodinjstva 
ne presegajo meje dohodka, določene v 
9. členu zgoraj navedenega pravilnika. 
Prav tako se pri sami dodelitvi neprofi-
tnega stanovanja upoštevajo v 14. členu 
pravilnika določeni površinski normativi 
glede števila članov gospodinjstva.

Upravičenci za dodelitev neprofitnih 
stanovanj v najem morajo biti državljani 
Republike Slovenije, ki imajo stalno 
bivališče na območju občine Trbovlje. 
Poleg navedenega morajo izpolnjevati še 
naslednje splošne pogoje:

•	prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj 
s prosilcem uporabljajo stanovanje 
(v nadaljnjem besedilu: gospodin-
jstvo), ni najemnik neprofitnega 
stanovanja, oddanega za nedoločen 
čas in z neprofitno najemnino ali 
lastnik ali solastnik drugega stano-
vanja ali stanovanjske stavbe, ki 
presega vrednost 40 % primernega 
stanovanja;

•	prosilec ali kdo izmed članov gos-
podinjstva ni lastnik drugega 
premoženja, ki presega 40 % vred-
nosti primernega stanovanja; 

•	imajo poravnane vse obveznosti iz 
naslova dozdajšnje uporabe stano-
vanja.

Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja 
imajo prednost mlade družine, mladi 
prosilci brez družine, družine z večjim 
številom otrok, družine z invalidnim 
članom, državljani z daljšo delovno dobo, 
ki so brez stanovanja ali so podnajemni-
ki, prosilci z doseženo višjo, visoko ali z 

univerzitetno stopnjo izobrazbe, z mag-
isterijem ali doktoratom, prosilci, ki so 
sodelovali na prejšnjih razpisih in so se 
uvrstili na prednostno listo, vendar niso 
pridobili pravice do dodelitve stanovanja 
v najem glede na število razpisanih stano-
vanj, ter zaposleni pri RTH ali v podjetju, 
ki je v lasti RTH.

Naslednji razpis bo objavljen predvidoma 
sredi leta 2014 na spletni strani podjetja 
Spekter. 

Bivalne enote
Ena izmed mogočih rešitev stanovan-

jskega problema so tudi bivalne enote, 
ki so namenjene začasnemu reševanju 
stanovanjskih težav najbolj ogroženih 
skupin prebivalstva, torej ljudem, ki os-
tanejo brez strehe nad glavo ali pa živijo 
v izredno nevzdržnih razmerah. Bivalne 
enote niso klasična stanovanja, temveč 
gre največkrat za bivalne prostore s 
souporabo kopalnice, stranišča in kuhin-
je. Nekatere bivalne enote so kot majhna 
stanovanja in imajo zasilno kuhinjo in 
kopalnico s straniščem. Njihova površina 
je majhna in ne ustreza standardom, ki 
sicer veljajo za neprofitna stanovanja. 
Vsi prosilci za neprofitna stanovanja ozi-
roma bivalne enote morajo biti seznan-
jeni tudi s preostalimi pogoji, z merili in 
obveznostmi, ki izhajajo iz najemnega 
razmerja. Določila so dolžni upoštevati 
in jih tudi izvajati. Bivalne enote so na 
lokaciji Bevškega.

Pridobitev stanovanja v najem na 
prostem trgu

Stanovanjski problem je mogoče rešiti 
tudi z najemom stanovanja na prostem 
trgu – gre za t. i. tržna stanovanja. Takšno 
stanovanje je mogoče najti tudi prek mal-
ih oglasov. Najbolj ažurni viri so spletni 
nepremičninski oglasnik nepremicnine.
net, salomon.si in bolha.net, kjer je po-
nudba obširna in iskanje enostavno. Dru-
ga možnost so različni tiskani oglasniki 
(npr. Salamonov oglasnik), kjer so oglasi 
bolj skromni in je treba za več informacij 
poklicati po telefonu. Tretja možnost je, 
da povprašamo med sorodniki, znanci in 
prijatelji, ali kdo ve za kakšno stanovanje, 
ki se oddaja.

Pripravili: 
Vesna STRAKUŠEK, Občina Trbovlje 

Simona SKOBE, Spekter, d. o. o.

Velikost 
gospod. % Meja dohodka LISTA A 

(neto EUR/mesec)
Meja dohodka LISTA B 

(neto EUR/mesec)

1-člansko od 90 % do 200 % do  892,30 nad 892,30 do 1.982,88

2-člansko od 135 do 250 % do 1.338,44 nad 1.338,44 do 2.478,60

3-člansko od 165 do 315 % do 1.635,88 nad 1.635,88 do 3.123,04

4-člansko od 195 do 370 % do 1.933,31 nad 1.933,31 do 3.668,33

5-člansko od 225 do 425 % do 2.230,74 nad 2.230,74 do 4.213,62

6-člansko od 255 do 470 % do 2.528,17 nad 2.528,17 do 4.659,77

Zadnji razpis za oblikovanje pred-
nostne liste prosilcev (lista A) je bil 
končan 18. 6. 2012. Pravnomočna 
lista je bila objavljena 7. 1. 2013. 
Poudariti velja, da je kljub 
pravnomočnosti nove liste še vedno 
prednostno v veljavi lista A, ki je bila 
oblikovana na podlagi javnega razpisa 
za dodelitev stanovanj v najem iz leta 
2011.

Zadnji razpis 
za oblikovanje 
prednostne liste 
prosilcev (lista 
A) je bil končan 
26. 11. 2012. 
P r a v n o m o č n a 
lista je bila ob-
javljena 7. 4. 
2013. Nanjo se 
je uvrstilo 10 
u p r a v i č e n c e v. 
Naslednji javni 
razpis za dodel-
itev neprofitnih 
stanovanj – lista 
B bo objavljen 
predvidoma v 
mesecu decembru 
2013. Objavljen 

bo na spletni strani Občine Trbovlje in 
v Uradnem vestniku Zasavja. Pri obeh 
listah velja, da se pri sami dodelitvi 
neprofitnega  stanovanja upoštevajo 
površinski normativi glede na število 
članov gospodinjstva, določeni v 14. 
členu pravilnika.

Kako priti do stanovanja v Trbovljah? Fotografija: Anita Frelih
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Letošnje šolsko leto se je za 542 učencev in delavcev OŠ 
Trbovlje začelo povsem drugače. Našo matično šolo namreč 
prenavljajo, zato poteka delo na petih lokacijah in dveh 
podružničnih šolah.

1. september smo pričakovali z nestrpnostjo, s pričakovanji 
in strahom. Nekateri učenci so si v spremstvu staršev prišli še 
pred začetkom pouka pogledat stavbo, v kateri se bodo učili. 
»Bližal se je prvi šolski dan in z njim novo šolsko leto. Vsi 
učenci smo bili navdušeni, hkrati pa nas je bilo strah, saj smo 
na različnih lokacijah.« Tia

Toda mi se ne damo, že od nekdaj smo borci (Osnovna šola 
Revirski borci) in tudi ta strah smo premagali. Še več, kljub 
razpršenosti ali prav zato, še bolj sodelujemo in se povezujemo 
pri različnih dejavnostih. »Ko sem vstopila v šolo, mi je bilo 
neprijetno, ker je bilo na tej šoli vse novo. Kmalu pa sem se na 
vse navadila in zdaj prav uživam, posebej pa mi je všeč vsako-
dnevna vožnja z avtobusom.« Lara

Ponosni smo, da smo 20. septembra v Cerkljah na Go-
renjskem prejeli naziv Kulturna šola 2013, ki bo v veljavi do 
leta 2016. Na šoli imamo bogato kulturno delovanje, zlasti 
gledališče, vključeno je večje število učencev in pedagoških de-
lavcev, pripravljamo kulturne dogodke za učence in širšo loka-
lno skupnost.

Na OŠ Trbovlje je 7. in 8. oktobra potekala raziskava ARTOS 
(Analiza razvojnih trendov otrok v Sloveniji). Gre za največjo 
slovensko raziskavo na področju telesnega in gibalnega razvoja 
otrok, ki jo izvaja Fakulteta za šport vsakih 10 let, že od leta 
1970 dalje. OŠ Trbovlje je ena izmed enajstih šol v Sloveniji, v 
katerih poteka raziskava. Ker smo zagovorniki teze Zdrav (in 
ustvarjalen) duh v zdravem telesu, smo kljub neugodnim pogo-
jem (premajhna telovadnica) v letošnjem letu poskrbeli, da smo 
skupaj s fakulteto uspešno opravili vse zahtevane meritve v 11 
oddelkih naše šole.

Mesec oktober je mednarodni mesec šolskih knjižnic. 

Otroci večinoma prerastejo oblačila prejšnje sezone. Prema-
jhna oblačila ostanejo skoraj nova na dnu omar. Da bi staršem 
olajšali nakup zimskih oblačil, obutve in tudi igrač, smo konec 
oktobra na dvorišču OŠ Ivana Cankarja Trbovlje organizirali 

Jesenski eko sejem. Obutev in oblačila, 
ki so jih prispevali učenci, starši 

in učiteljice, so našli nove 
lastnike, ki jih bodo lahko 

s pridom uporabili v 
prihajajočih hladnih 
dneh. 

Podarjena oblačila smo razstavili na mizah pod šolskimi ja-
vorji, na vrvici med drevesi in na šolski ograji, ki je ovita v 
pisano blago zasijala v soncu. Garderobe za pomerjanje so bile 
v notranjosti šole. Sprva sramežljivi otroci so kmalu uživali v 
menjavi oblačil. 

Obiskovalce sejma so poleg oblačil, obutve in igrač pričakali 
tudi pecivo, sadje in topel čaj. Vreme je bilo kot nalašč za do-
godek na prostem, jesensko sonce je pomagalo privabljati 
mimoidoče. Z zgledom smo otroke učili solidarnosti, družbene 
angažiranosti in skrbi za okolje.

Spomladi bomo dogodek ponovili. Upamo, da bo obisko-
valcev in aktivnih udeležencev še več in da bo sejem postal 
tradicionalen. Medsebojna pomoč in prostovoljstvo naj osta-

neta vrednoti naše šole in širše 
družbe. Skupaj nam bo uspelo.

Sabina Potrbin

Tradicionalni slovenski zajtrk

Pobudi Tradicionalni slovenski zajtrk so se pridružili tudi trboveljski vrtci in osnovne šole. Tako so bili v petek, 15. novem-
bra, deležni zdravega slovenskega zajtrka. Jedli so kruh, maslo, med, jabolko in mleko.

Dvig socialnega in kulturnega kapitala

V okviru projekta Dvig socialnega in kul-
turnega kapitala smo se v mrežo povezale štiri 
zasavske šole: šola koordinatorica Srednja tehniška 
in poklicna šola Trbovlje, OŠ Ivana Cankarja, 
OŠ Narodnega heroja Rajka Hrastnik ter Sred-
nja šola Zagorje. Namen projekta je izvajanje 
dejavnosti za dvig socialnega in kulturnega 
kapitala v šolah, vrtcih ter v lokalni skupnosti. 
Odločili smo se, da povežemo vse tri zasavske 
občine: Trbovlje, Zagorje ob Savi in Hrastnik 
ter tako izvajamo dejavnosti v okviru šol in na 
lokalni ravni. Razlog za takšno odločitev je, da 
je izbrana tema – rudarstvo –  tista skupna nit, 
ki nas povezuje že od samih začetkov rudarjenja. 
Trenutno je rudnik Trbovlje-Hrastnik v zapiran-
ju, zagorski je že leta zaprt in rudarska dejavnost, 
ki je vodila in usmerjala ter dala pečat našim trem 
dolinam, se dokončno poslavlja. Konec dejavnosti 
prinaša mnoge negativne posledice – povečuje 
se socialna negotovost ljudi, varnosti, ki so jo 
več kot 100 let nudili rudnik in z njim povezana 
industrija, ni več. Čeprav so leta rudarjenja na 
krajini pustila tudi rane, je naš namen pogledati 
na rudarstvo s pozitivnega zornega kota, kot del 
naše tradicije, naše kulture in del nas. V okviru 
tega cilja se na vsaki šoli izvajajo dejavnosti, ki 
so in bodo vezane na krepitev pozitivnih odno-
sov, povezovanje z lokalno skupnostjo, obujanje 
ter ohranjanje spomina na rudarstvo, povečanje 
zavesti o koreninah prebivalcev in na pripadnost 
domačemu okolju.

Simona Izgoršek, 
koordinatorica projekta

Krožek podjetništva na Srednji tehniški in poklicni 
šoli Trbovlje

Na STPŠ Trbovlje poteka krožek podjetništva, v katerem 
sodelujemo dijaki različnih letnikov in smeri izobrazbe. De-
lamo pod nadzorom mentorjev v okviru projekta JA – YE Moje 
podjetje. Porazdelili smo si vloge v podjetju, zdaj pa iščemo 
najboljše ponudnike sestavnih delov za izdelavo našega izdelka. 
Na sestanku sta nas že obiskala direktor Dewesofta Jure Knez 
in podžupanja Jasna Gabrič. Oba sta nas spodbudila k nadaljn-
jemu delu in razvoju našega podjetja. 

Nejc Legvart, dijak STPŠ Trbovlje

Moje prvo podjetje
Podjetniški dan za OŠ narodnega heroja Rajka 
Hrastnik in OŠ Ivana Kavčiča Izlake

Delček naših podjetniških znanj in izkušenj smo na Gi-
mnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje tudi letos predstavili 
devetošolcem dveh osnovnih šol naše regije. V mesecu septem-
bru smo na šoli gostili 90 učencev OŠ narodnega heroja Rajka 
Hrastnik, v oktobru pa 43 učencev OŠ Izlake. Učenci so skozi 
praktično delo spoznali delovanje podjetja: izbrali so poslovno 
idejo, ustanovili podjetje, izbrali direktorja in formirali delov-
na mesta, izdelovali ter prodajali so izdelke in ugotovili višino 
izkupička.

Pri delu smo uživali vsi – mentorji in učenci. Ozračje je bilo 
nabito z delovno ustvarjalnostjo in s pozitivno energijo, pras-
ketalo je od izvirnih in nabritih idej. Nova znanja in izkušnje pa 
so prihajali kar sami od sebe, brez opozoril in velikih besed …

Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje

V petek, 
11. oktobra, 
so učenci 4. a in 4. 
b obiskali knjižnico na GESŠ Trbovlje.

Jesenski eko sejem na OŠ Ivana Cankarja

Podarjena oblačila so učenci razstavili na mizah pod 
šolskimi javorji, na vrvici med drevesi in na šolski 
ograji, ki je ovita v pisano blago zasijala v soncu.

Zaradi prostorske stiske je delovanje šolske knjižnice okr-nje-
no. Knjižnica deluje v prostoru, ki je tudi učilnica. Seveda to 
pomeni le možnost izposoje, ki poteka vsak dan od 12.00–
14.00. Večina gradiva matične knjižnice je shranjena in trenut-
no za uporabnike nedostopna, zato smo se priključili projektu 
Šolske knjižnice: Vstop v življenje in na ta način praznovali ter 
ob tem poudarili pomen šolskih knjižnic. Tako so v petek, 11. 
oktobra, učenci 4. a in 4. b obiskali knjižnico na Gimnaziji in 
ekonomski srednji šoli Trbovlje. Prvošolci obiskujejo in sodelu-
jejo z oddelkom KTS v Domu Svobode. Za učitelje/delavce šole 
in starše je bila 15. oktobra organizirana čajanka – Pogovor o 
prebranem. Na šolskem likovnem natečaju so učenci ustvarjali 
književne junake, naslovnice znanih knjig, razmišljali, kaj jim 
pomeni knjiga oz. branje, kakšna bo knjižnica v prihodnosti …

Trudimo se, da bi šolsko leto potekalo nemoteno, kar se da 
zanimivo in uspešno, vendar … »Kljub tehniškim dnevom, 
izletom, kostanjevemu pikniku si vsi želimo na našo staro šolo 
in upamo, da bo kmalu zasijala kot nova šola.« Tia in vsi učenci, 
učitelji in delavci OŠ Trbovlje

Sonja Princ

Dogaja se na »Ta novi« šoli, OŠ Trbovlje

Slovenskega zajtrka so se udeležili 
tudi župan in podžupanja občine 

ter direktorica občinske 
uprave, ki so skupaj z 

otroki pozajtrkovali na 
OŠ Trbovlje, enoti 

Alojza Hohkrauta 
ter na OŠ Tončke 
Čeč. Strinjali so 
se, da bi takšen 
zajtrk moral biti 
stalnica in ne 
izjema v prehrani 
naših otrok.
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Svetovno srednješolsko debatno prvenstvo ali WSDC je 
tekmovanje na najvišji ravni za srednje šole, ki od leta 1988 
vsako leto privabi ogromno število držav. Prvič se je svetovno 
prvenstvo odvijalo v Avstraliji, od takrat pa še v Kanadi, na 
Škotskem, v Angliji, Južni Afriki, na Novi Zelandiji, v ZDA, 
Izraelu, Singapurju, v Katarju … Tako sta priznanja dijakom 
podpisala tudi Tony Blair in Nelson Mandela. Tekmovanje 
poteka v angleškem jeziku, čeprav sodeluje mnogo ekip, ka-
terih angleščina ni materni jezik. To pa večine ne ustavi na poti 
do novih zmag.

Slovenska ekipa se je že večkrat prebila v osmino finala, en-
krat tudi v četrtfinale. Lansko leto se je tekmovanje odvijalo v 
Turčiji, letos pa so septembra sledili prijave, pisanje priporočil, 
motivacijskih pisem in zbiranje rezultatov. Po prijavah je bila 
izbrana ekipa šestih, ki se po dveh mesecih skrči na pet članov 
– peterica. Ta avgusta potuje v Bangkok na Tajsko. Letošnjo 
peterico predstavljajo dijakinji iz Gimnazije Litija in Škofijske 
gimnazije iz Ljubljane, dijak iz ljutomerske gimnazije in dva 
dijaka Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje – Peter 
Adamič in Kristina Rožanc.

Peterica se dvakrat mesečno sestane v Ljubljani pod budnim 
očesom predsednice Zavoda za in proti Ljubljana, ki vodi pri-
prave. Dijaki se, poleg priprav, udeležujejo tudi rednih turnir-
jev po Sloveniji z ekipami iz svojih klubov. Decembra se bodo 
pomerili v malce spremenjenem formatu s študenti na aka-
demiji in na turnirju za študente ter seveda na kakšnem medn-
arodnem tekmovanju po Evropi in na državnem prvenstvu v 
aprilu 2014.

Marsikdo bi se vprašal, o čem in kako se človek pripravlja na 
debatno prvenstvo? Vsak član peterice začne še bolj intenzivno 
kot prej slediti novicam, postane pravi 'strokovnjak' za aktualne 
probleme in pretekle dogodke. Dva meseca pred prvenstvom so 
znane štiri teme, na katere se bo debatiralo na vladi ali v opo-
ziciji. Teme se navadno nanašajo na aktualne dogodke, zatorej 
pridobljeno znanje o gospodarstvu, ekonomiji, političnih sis-
temih, problematiki v posamičnih delih sveta, ekologiji, med-
narodnem pravu, o človekovih pravicah ipd. ni zaman. Hkrati 
se peterica uri v retoriki, hitrosti in glasnosti govora, premorih 
in preprosto v vsem, kar potrebuješ, da prepričaš sodnika in 
občinstvo, da imaš prav in ni nič drugače kot tako, kot misliš 
oz. rečeš ti. In prav v tem je vsa zabava.  S Petrom že nestrpno 
pričakujeva, da odideva z ekipo zastopat naš klub, šolo, zasav-
sko mesto in, navsezadnje, slovenske barve.

Kristina Rožanc, GESŠ Trbovlje

Študenti uspešno izpeljali akcijo
Manj svečk za manj grobov 
v Trbovljah

Klub B – klub trboveljskih študentov je letos pristopil k akciji 
Manj svečk za manj grobov, ki je v Trbovljah potekala prvič. 
Kljub temu da nismo vedeli, kakšen bo odziv Trboveljčanov, 
smo se projekta lotili optimistično in v prepričanju, da delamo 
nekaj, kar bo v korist vseh. Motivirala sta nas socialni in hkrati 
ekološki vidik te dobrodelne akcije, saj študentje podpiramo 
medsebojno pomoč in odgovornost do okolja. Ljudi smo želeli 
osvestiti, da nagrobne sveče letno povzročijo kar 4.000 ton 
večinoma neobnovljivih odpadkov in da lahko na račun kakšne 
svečke manj pomagajo sebi in drugim.

Presenečenje za vse je bil že prvi dan, 26. oktober, ko smo 
na trboveljski tržnici naredili uvod v akcijo in na stojnici gos-
tili uslužbenca trboveljske porodnišnice, ki je predstavil moni-
tor življenjskih funkcij, kakršnega naj bi sofinancirali z delom 
zbranih sredstev. Izkazalo se je, da ljudje poznajo akcijo in jo 
podpirajo. Veseli smo bili dejstva, da so nekateri tudi sami pri-
stopili do nas, ker so za akcijo slišali v medijih. Zadovoljstvo na 
prvi dan akcije je bilo vsestransko. Mi smo dobili nov zagon, 
podporniki akcije zastavice namesto svečk, drugače misleči pa 
potrditev, da bomo spoštovali njihovo odločitev in jim ne bomo 
ničesar vsiljevali. 

Akcijo smo v polni zagon pognali 31. oktobra, ko smo 
postavili stojnico na pokopališču v Gabrskem. Dokončno je 
bil odpravljen strah pred neuspehom, saj so besede pohvale 
deževale v potokih, medtem ko se je modra škatlica s prispevki 
vztrajno polnila. Razveselil nas je obisk Marine Barovič, direk-
torice Splošne bolnišnice Trbovlje, ki je bila ena izmed redkih 
vidnejših oseb iz lokalnega okolja, ki se je do stojnice oglasila 
osebno in nam izrekla podporo. Opazili smo, da ima akcija 
največ podpornikov srednje generacije, ki se tudi najbolj dos-
ledno držijo tega, da sveče dejansko zamenjajo z zastavicami, ki 
jih dobijo v zameno za prispevek. Nekateri so povedali, da jim 
je akcija všeč, ampak še vedno ne morejo mimo tega, da ne bi 
prižgali kakšne svečke. Na dan praznika, 1. novembra, je bila 
ponovljena zgodba prejšnjega dne. Medtem ko smo že počasi 
pospravljali stojnico in je v škatlico padlo še zadnjih nekaj ko-
vancev, smo v mislih že ugibali in računali, če nam je uspelo 
doseči znesek, na katerega smo na tihem upali. Kmalu smo 
ugotovili, da smo presegli pričakovanja v vseh ozirih. Skupaj 
nam je uspelo s prostovoljnimi prispevki zbrati 1.750,00 evrov.

Za uspešnost akcije pa ni zaslužen samo Klub B. Omeniti 
moramo tudi pomoč prostovoljcev iz Zavoda KŠTM in pod-
poro Občine Trbovlje, najpomembnejši pa ste vi, ljudje, ki ste 
zlezli iz okov tradicije in podprli akcijo, pa naj bo s prispevkom 
ali zgolj v mislih. Na tem mestu tudi ne smem pozabiti na vse 
prostovoljce, ki s(m)o bili v dneh akcije razpeti med dva pro-
jekta in oba zmogli s preseženim izidom (na isti dan je Klub B 
namreč organiziral tudi koncert). 

Akcija je letos torej mimo, naslednje leto pa jo zagotovo 
ponovimo. Denar bomo, tako kot je bilo obljubljeno, delno 
namenili za sofinanciranje monitorja življenjskih funkcij za 

Svetovno srednješolsko 
debatno prvenstvo

Porodnišnični oddelek Splošne bolnišnice Trbovlje in delno za 
sofinanciranje ultrazvočne naprave za Helikoptersko enoto nuj-
ne medicinske pomoči. Cilj je izpolnjen in upamo, da bodo ku-
pljene medicinske naprave v prihodnosti komu rešile življenje. 

Dobrodelna akcija

Z upanjem v novo leto – 
pomagajmo drug drugemu

Občino ustvarjamo ljudje. Ljudje, ki tu živimo in de-
lamo. Zavedamo se, da je v Zasavju kriza že dolgo prisotna 
in da si mnogi ljudje ne morejo privoščiti nakupa stano-
vanjske opreme, čeprav je dotrajana (hladilnik, štedilnik, 
pralni stroj in druga bela tehnika, luči, pisalne mize ...). 
Kljub temu nas je nekaj, ki imamo v načrtu prenovo stano-
vanja ali pa imamo zgolj odveč kakšen kos pohištva, teh-
nike ... Naša oprema je še vedno zelo lepo ohranjena in 
uporabna, čeprav jo bomo zamenjali. Zakaj ne bi dobro 
služila še komu drugemu, ki si je ne more privoščiti, a jo 
resnično potrebuje?

Združimo se in si pomagajmo, kajti majhno dobro delo 
prekosi velike besede. Prihajajo prazniki, čas, ko naj bi 
bili vsi srečni in veseli. Poskrbimo, da bomo s skupnimi 
močmi osrečili ljudi, med katerimi živimo in za katere se 
ne zavedamo, v kakšni hudi stiski so se znašli. Projekt je 
humanitarno zasnovan in je nastal na pobudo gospe, ki 
se vsakodnevno spopada s težkim življenjskim položajem. 
Akcijo sta v začetni fazi projekta podprla in v njej tudi 
sodelujeta Občina Trbovlje in Mladinski center Trbovlje. 
Vsi, ki bi v projektu želeli sodelovati kot prostovoljci, ste 
vljudno vabljeni. 

Akcija se bo začela 1. decembra in bo z nami živela na 
spletu prek socialnih omrežij. V ta namen pozivamo vse 
ljudi dobre volje – posameznike in podjetja, da prek elek-
tronske pošte humanitarnoskladisce@gmail.com ali na 
profilu Facebook humanitarnega skladišča objavijo sliko 
ali besedilo z opisom, kaj bi darovali. Ravno tako vabim 
vse, ki kaj potrebujejo, da se javijo. Naši prostovoljci bodo 
naredili popis in organizirali, da bo oprema prišla v prave 
roke. Za vse prijavljene in pomoči potrebne bomo preverili, 
ali to opremo zares potrebujejo in če je namen res iskren.

Prosila bi vas, da o naši akciji obvestite tudi tiste, za ka-
tere veste, da bi potrebovali pomoč, pa žal ne uporabljajo 
računalnika in ne poslušajo radia.

To je projekt, ki ni namenjen samo socialno ogroženim, 
ampak mladim, ki so dobili stanovanje, pa jim je morda 
zmanjkalo za opremo, mamicam samohranilkam, ki si 
želijo polepšati svoje stanovanje, upokojencem, ki imajo 
dotrajano opremo, pa si nove žal ne morejo privoščiti. V 
naši občini je veliko žalostnih zgodb, zato se povežimo in 
pokažimo, da smo Zasavci solidarni, da nam ni vseeno za 
sokrajane in da je s skupnimi močmi mogoče doseči skoraj 
vse. Z manjšimi dejanji lahko delamo velike korake. Bod-
ite del lepšega jutri tudi vi!

Leana Tomič, vodja projekta

Tjaša Sterniša

SPREVOD
DEDKA MRAZA

od parka do Delavskega doma
z nami bo DAMJANA GOLAVŠEK
DPM in Občina Trbovlje 

SPREVOD
DEDKA MRAZA

od 20. ure 

 zabava pred DDT s skupino
Any colour U like,

NINA PUŠLAR s skupino
Občina Trbovlje

Petek, 27. 12. 

ob 17. uri

PRAZNICNI
LIKUF
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ŠOLE

12. 12. do 
20. 12.

od 9. do 
19. ure

Humanitarna akcija, za RK bomo zbirali topla oblačila za male in velike, hrano, ki se dlje časa 
ne pokvari, in igrače, vsi oddelki, KTS

2. 12. do 7. 12. od 9. do 
19. ure

Ob dnevu slovenske kulture, 3. december, France Prešeren, razstava, KTS

2. 12. do 7. 12. od 9. do 
19. ure

Literarna uganka za odrasle s knjižno nagrado, KTS

Ponedeljek, 
2. 12. ob 19. uri

Odprtje razstave sekcije ročnih del društva invalidov, Stara galerija DDT, Društvo invalidov 
Trbovlje

Torek, 
3. 12. ob 19. uri Mednarodni glasbeni koncert Štiglc: Koncert Brinuka, Gradič, DDT

Sreda, 
4. 12. ob 17. uri

Po svetu z ljudskimi pravljicami, Peter Klepec, Mladinski oddelek KTS, pravljična soba Tončka 
Knjigoljuba, KTS

ob 18. uri Proslava ob 60-letnici Društva prijateljev mladine Trbovlje, v DDT, DPM
ob 19. uri Domoznansko-literarni večer, Roman Kukovič, Oddelek za odrasle KTS, KTS

Četrtek, 
5. 12. ob 10. uri

Gledališka predstava O darilu, ki ga nihče ni hotel – Pravljičarna, DPM za vrtce in osnovne 
šole, v DDT, DPM

od 16. do 
19. ure

Tradicionalni dobrodelni Miklavžev sejem, na ulici pred šolo, Gimnazija in ekonomska srednja 
šola Trbovlje

Petek, 6. 12. ob 18. uri
Pojemo že 35 let: koncert Lovskega pevskega zbora in rogistov, gledališka dvorana DDT, Lovski 
pevski zbor in rogisti

Sobota, 
7. 12. ob 12. uri Kadetska tekma ŠD Felix Zasavje : ŽKK Pomurje, Športna dvorana Polaj

ob 16. uri Večerno druženje na Mrzlici, ob 19. uri Miklavževa obdaritev, Planinsko društvo Trbovlje

ob 10.30
Lutkovna predstava Pajki in pajčice na obisku, kinodvorana DDT, Lutkovna skupina Lučka 
Trbovlje

ob 20. uri Balkan žur, avla DDT
Ponedeljek, 
9. 12.

od 10. do 
12. ure

Pravljični živ žav, igralne knjige in pravljice, Gradič, KTS v sodelovanju z DPM

ob 19. uri Fotografska razstava Mencinger, Nova galerija DDT, DDT
Torek, 
10. 12.

ob 10. uri Gledališka predstava Kresnički nastopajo (Mladinsko gledališče Svoboda), v DDT, DPM

ob 16. uri
Predpraznični nastop učencev Glasbene šole Trbovlje VESELI DECEMBER v Domu upoko-
jencev Franca Salomona

ob 19.30
Gledališka predstava, abonmajska in za izven: Sedem let skomin, Mestno gledališče ljubljan-
sko, cena 10 evrov, nastopajo: Sebastian Cavazza, Mojca Funkl, Ajda Smrekar, Gregor Čušin, 
Gregor Gruden

Sreda, 11. 12. od 10. do 
12. ure

Pravljični živ žav, igralne knjige in pravljice, Gradič, KTS v sodelovanju z DPM

ob 17. uri
Pravljična ura ob obletnici ustanovitve Unicefa, Jaz sem nekaj posebnega, Mladinski oddelek 
KTS, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS

ob 19. uri Predavanje Aleksandre Rožman, Motnje hranjenja, Oddelek za odrasle KTS, KTS

ob 19. uri
Koncert Orkestra Mandolina Ljubljana z dirigentom Andrejem Zupanom, Večer epske filmske 
glasbe, gledališka dvorana DDT, DDT

Četrtek, 
12. 12. ob 10. uri Film Božičkov vajenec, DPM za osnovne šole, v kinodvorani DDT, DPM

ob 18. uri
Dobrodelni koncert šolskih pevskih zborov Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje, 
gledališka dvorana DDT, GESŠ

Petek, 13. 12. ob 9. uri OŠ Tončke Čeč na obisku, okrasimo novoletno smrečico, Mladinski oddelek KTS, KTS
od 10. do 
12. ure

Pravljični živ žav, igralne knjige in pravljice, Gradič, KTS v sodelovanju z DPM

ob 17. uri Podelitev zlate vrtnice, DDT, Turistično društvo Trbovlje
ob 19. uri Zaključna razstava Revirskih likovnih umetnikov, Stara galerija DDT, RELIK

Ob petkih (6. 12., 13. 12., 20. 12. 2013 in 3. 1., 10. 1., 17. 1., 24. 1. in 31. 1. 2014) med 8.30 in 9.00 ter med 19.00 in 19.30 
Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje vabi na Petkove hitre tečaje – Kako poiščem gradivo v knjižnici?, ki bodo 
na Oddelku za odrasle. 

Sobota, 14. 12. Sabatov pohod na Kum, Planinsko društvo Kum Trbovlje

ob 17. uri Prednovoletno srečanje članov in simpatizerjev društva invalidov, avla DDT, Društvo invalidov 
Trbovlje

ob 19. uri Šlemunga, Vlado Poredoš in sinovi, glasbeno-literarni večer, Gradič, DDT
Ponedeljek, 
16. 12.

od 9. do 
13. ure

Pravljični živ žav, igralne knjige in pravljice, Gradič, KTS v sodelovanju z DPM

ob 17.30 Literarni krožek – Povej kaj bereš, povej kaj misliš, gostja Dušica Kunaver, Oddelek za odrasle 
KTS, KTS

Torek, 17. 12. Šolsko tekmovanje Mladi genialci – tekmovanje s področja energetske pismenosti, STPŠ Trbov-
lje, Skupnost elektrotehniških in računalniških šol in dijaki STPŠ

ob 17.30 Buklžur, gostja Ljoba Jenče, Oddelek za odrasle KTS, KTS
Sreda, 18. 12. od 9. do 

13. ure
Pravljični živ žav, igralne knjige in pravljice, Gradič, KTS v sodelovanju z DPM

ob 17. uri Ustvarjalna delavnica – darilne škatlice in vrečke, Mladinski oddelek KTS, pravljična soba 
Tončka Knjigoljuba, KTS

ob 19. uri Literarni večer, Mehmedalija Alić, Nihče, pogovor vodi Igor Gošte, Oddelek za odrasle KTS, 
KTS

Četrtek, 
19. 12. ob 14. uri Srečanje z upokojenci, STPŠ Trbovlje

od 15. do 
19. ure

Praznični sejem na stopnišču pri DDT, Občina Trbovlje

ob 16. uri Božično-novoletni koncert STPŠ Trbovlje, večnamenski prostor STPŠ Trbovlje, dijaki STPŠ
ob 19. uri Božično-novoletni koncertni potpuri Glasbene šole Trbovlje, Delavski dom Trbovlje

Petek, 
20. 12.

od 9. do 
13. ure

Pravljični živ žav, igralne knjige in pravljice, prostori DPM, KTS v sodelovanju z DPM

od 15. do 
19. ure

Praznični sejem na stopnišču pri DDT, Občina Trbovlje

ob 19. uri Juan Vasle, Božično-novoletni koncert, Gradič, DDT
Sobota, 
21. 12.

ob 9.30 Veliki novoletni turnir ŠD Felix
ob 19. uri Božično-novoletni koncert, dvorana gasilskega doma Čeče, Prosvetno društvo Čeče
ob 19. uri Božične pesmi Evrope, Gradič, Ženski pevski zbor KD MPZ Trbovlje

ob 19.30 Prednovoletno-božični koncert Marjana Zgonca z dalmatinskimi pesmimi s spremljevalno sku-
pino Mediteran, Gradič, DDT

Nedelja, 
22. 12.

ob 10.30 Lutkovna predstava Dobri volk, DDT, KD lutkovna skupina Lučka

ob 15. uri Lutkovna predstava Janko in Metka in obisk Božička, dvorana gasilskega doma Čeče,  Pros-
vetno društvo Čeče

ob 17. uri Plesna produkcija, gledališka dvorana DDT, Plesna šola Maestro
Torek, 24. 12. ob 9. uri Film Kraljestvo vzhajajoče lune, kinodvorana DDT, DPM
Četrtek, 
26. 12. ob 10. uri Blagoslov konj, pred cerkvijo na Katarini, Prosvetno društvo Čeče, Konjeniški klub Trbovlje v 

sodelovanju z župnijo sv. Martina Trbovlje

ob 19.30 Koncert Delavske godbe Trbovlje in slovesnost ob dnevu samostojnosti, gledališka dvorana 
DDT, Delavska godba Trbovlje

Petek, 27. 12. ob 17. uri Sprevod Dedka Mraza, Mestni park–Delavski dom Trbovlje, Zabava z Damjano Golavšek, 
DPM in Občina Trbovlje

od 20. ure Praznični LIKUF, zabava pred DDT s skupino Any colour U like, Nina Pušlar s skupino, 
Občina Trbovlje
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Društvo zaupni telefon Samarijan je nevladna humanitarna 
organizacija, ki ima sedež v Ljubljani, telefon pa deluje na več 
izpostavah po Sloveniji. Od leta 2004 deluje tudi izpostava v 
Trbovljah, kjer skupina prostovoljcev prispeva k nemotenemu 
delovanju telefona. Prvič je zaupni telefon Samari-
jan, katerega namen je pomoč v duševni stiski, 
zazvonil 25. 12. 1996 ob 1.05. Od takrat 
deluje 24 ur na dan na dveh telefonskih 
linijah hkrati vse dni v letu – za klicalce 
brezplačno.

V teh letih smo opravili že več kot 
420.000 pogovorov, katerih najpogostejši 
povod za klic sta osamljenost in depresija, 
ki sta še posebej prisotni v prazničnih dneh. 
Sprejemamo klice ljudi vseh starosti, poklicev, 
prepričanj, veroizpovedi. Klicalcem je skupno le eno – stiska. 

In prav stiska, v kateri so se znašli, je zanje prehuda. Potrebujejo 
nekoga, ki jim bo prisluhnil, jih slišal ter jim zagotovil anonim-
nost in zaupnost. 

Če je vaša stiska prevelika in želite govoriti z usposobljen-
im prostovoljcem, ki zna biti pozorno uho in sočutno 

srce za klicalca v stiski, pokličite na brezplačno 
številko 116 123, če pa želite postati prosto-

voljec in se nam pridružiti, vas vabimo, da 
nam pišete na samarijan@gmail.com ali 
na Društvo zaupni telefon Samarijan, p. 
p. 2008, 1001 Ljubljana. V kolikor želite 
finančno podpreti delovanje društva, nam 

lahko svoj prispevek nakažete na TRR 0214 
0001 4463 474. Več o nas si lahko preberete 

tudi na spletni strani www.telefon-samarijan.si. 

Zaupni telefon Samarijan

Društvo zaupni telefon Samarijan

50 let hortikulture v Trbovljah

Hortikultura je pomemben element vsakodnevnega življenja 
v našem in celotnem evropskem prostoru, zato je prav, da se 
vsako leto zberemo in spomnimo na okrašenost domov, ki 
nas pomirja in osrečuje. Hortikulturno društvo Trbovlje že 
pet desetletij spodbuja k urejenosti okolice v Trbovljah in ob 
tej priložnosti so pripravili tudi posebno slovesnost. Za vesel 
program so poskrbeli učenci Glasbene šole Trbovlje in skupina 
Un’s Trboul. 

Mednarodni dan starejših so v Domu 
upokojencev Franca Salamona Trbovlje 
(DUFS) še posebej aktivno obeležili. Pri-
reditve in srečanja smo razpotegnili na 
ves mesec oktober, saj vse, kar pripravlja-
mo za ta naš dan, ne gre združiti v nekaj 
trenutkov. Prvega oktobra se je skupina 
stanovalcev podala na tek in upanje za 
Zasavje v organizaciji VDC Zagorje. Va-
bila smo bili izredno veseli, hoje in teka 
pa smo se z veseljem udeležili. V sredo, 
drugega oktobra, smo bili skupaj mladi 
in stari. Z otroki iz vrtca – Enota Mo-
jca in našimi stanovalci smo soustvarili 
družabno vzdušje. Skupaj smo zaplesali, 
zaigrali in zapeli. V tem tednu so prazno-
vali tudi naši najmlajši prijatelji. Ob tej 
priložnosti jim seveda čestitamo. 

Že nekaj let zapored se udeležujemo 
Festivala za tretje življenjsko obdobje v 
Cankarjevem domu v Ljubljani. Tudi le-
tos smo aktivno sodelovali. Tokrat so se 
oskrbovanci prelevili v plesalce. Skupaj z 
dijaki GESŠ Trbovlje so zaplesali koreo-
grafijo dijaka Naceta iz tretjega letnika 
gimnazije. Naš nastop se je imenoval Mi 
gremo pa na morje. V kopalkah seveda. 
Pod spretnimi prsti stanovalke Marije in 
šivilje Marjane so nastale ženske kopal-
ke, krojene kot pred sedemdesetimi leti. 
Moške kopalke pa smo si izposodili. 

V mesecu oktobru smo prisluhnili 
narodnim pesmim, tokrat se je predstavil 
s koncertom pevski zbor KUD Dobrna. 
Že ko so prišli na naš oder, so nas očarali 
z novimi uniformami. In ko so zapeli 
… Vsem so se usta razširila v nasmeh. 
Spomnili so nas na stare pesmi, ki so 
že rahlo pozabljene. Pa ne pozabljene v 
naših srcih, le poje se jih ne več toliko kot 
včasih. Zato smo vsi veselo zapeli z njimi 
in hkrati obujali spomine. 

Pod okriljem Simbioze med generacija-
mi smo se udeležili tečaja računalništva. 
Naučili smo se vse o računalniku, kako 
se uporablja, o elektronski pošti, iskanju 

po spletu, si naredili profil na Facebooku 
… Res zanimivo. 

Moramo pa priznati, da nam je na 
začetku najbolj nagajala miška, hotela 
je imeti vse štiri noge, a z vztrajnostjo 
se je tudi ta počasi umirila. Ja, vaja dela 
mojstra. Naši učiteljici, prostovoljki Ka-
tarina in Ajda, sta imeli z nami veliko 
potrpljenja. 

V Delavskem domu Trbovlje smo si 
ogledali tudi robota. O njem je kuratorka 
Festivala Speculum Artium, Maša Jaz-
bec, povedala: »Robot Telenoid predstav-
lja novo komunikacijsko napravo. Je več 
kot navaden telefon. Ko se pogovarjamo 
prek robota Telenoid, imamo občutek, 
kot da je oseba, s katero govorimo, pri 
nas oziroma pred nami. Robot Telenoid 
posnema gibe osebe, ki je na drugi strani, 
odpira usta, sledi z očmi in se premika, 
kakor oseba, ki ga upravlja.« Pri pred-
stavitvi robota smo izvedeli, da ga že 
uporabljajo v domovih upokojencev na 
Švedskem in Japonskem. Nekaj stanoval-
cev ga je upalo vzeti v naročje, se z njim 
pocrkljati in pogovarjati. Pravijo: »Tudi v 
našem domu bi ga z veseljem sprejeli.«

Obiskale so nas tudi prostovoljke 
MCT iz tujine, ki v Trbovljah oprav-
ljajo prostovoljno delo. Z nami so se ig-
rale družabne igre, ustvarjale okvirje iz 
papirja, nas naučile oblikovati vazice, se 
pogovarjale in počasi navezovale stike. 

Marija Sajovic, delovna terapevtka

Na pokopališču v Gabrskem smo 
preizkusili električno vozilo

Komunala Trbovlje, d. o. o., uprav-
ljavec trboveljskega pokopališča v Ga-
brskem, je želela ob dnevu spomina na 
mrtve občanom Trbovelj oz. obiskoval-
cem pokopališča v Gabrskem omogočiti 
lažji dostop do grobov. V ta namen je 
najela električni avtomobil in usposo-
bila dva zaposlena, da sta v tednu od 
28. oktobra do 3. novembra upravljala z 
vozilom in omogočila gibalno oviranim 
obiskovalcem dostop do grobov svojcev.

Odziv uporabnikov elektromobila je 
bil izjemno pozitiven. Pohval je bilo ve-
liko, ustnih in pisnih, z željo, da bi bil 
prevoz po pokopališču mogoč večkrat, saj 
bi tako lahko pogosteje obiskali grobove 
svojcev, kar jim leta in razne bolezenske 
težave onemogočajo. 

Sprva smo na pokopališču načrtovali 
brezplačne prevoze vse dni v tednu po 
dve uri zjutraj in dve popoldan. Izkazalo 
pa se je, da je potreba po prevozih veliko 
večja. Tako sta voznika opravila vsakod-
nevno več kot šest ur voženj. 

Naj omenim izkušnjo obiskovalke iz 
Trbovelj, ki nam je med vožnjo poleg 
zahvale zaupala,  da na moževem grobu 
ni bila že tri leta. Slišala je obvestilo na 
Radiu Kum Trbovlje in se odločila iz-
koristiti priložnost. Obiskala je grob, v 
treh dneh že drugič, in bila presrečna, 
da ji je bilo to omogočeno. Obiskovalci 
iz Velenja pa se niso mogli načuditi or-
ganiziranemu prevozu s pripombo, da 
bodo Komunali Velenje posredovali in-
formacije, ki so jim lahko za zgled. Spet 
drugi obiskovalec je fotografiral vozilo in 
vožnjo z njim ter prek spleta fotografije 
posredoval bratu v Zagreb, rekoč: »Pri 
vas imate mnogo večje pokopališče, pa 
nimate elektromobila kot v Trbovljah. 
Zgledujte se!«

Leon Cestnik, 
vodja Pogrebnega zavoda Trbovlje, 

Komunala Trbovlje, d. o. o.

»Bilo je lušno«

JANUAR 2014

Sobota, 4. 1. 32. novoletni pohod na Kum, Planinsko društvo Kum Trbovlje
Sreda, 8. 1. ob 17.  uri Mednarodna pravljična ura, Mladinski oddelek KTS, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS 

v sodelovanju z MCT

ob 19. uri Predavanje, Mojca Vozel, Prehrana in zdravje otrok v preteklosti in moderni družbi, Oddelek 
za odrasle KTS, KTS

Sreda, 15. 1. ob 17. uri Pravljična ura, Mladinski oddelek KTS, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS
ob 18. uri Nastop pianistov Urške Meglič Sadiki, dvorana glasbene šole, GŠ Trbovlje
ob 19. uri Potopis, Uroš Ritonja, Indija, Oddelek za odrasle KTS, KTS

Petek, 17. 1. ob 17. uri Nastop violinistov Maje Lebar Kotar, dvorana glasbene šole, GŠ Trbovlje
Sreda, 22. 1. ob 17. uri Ustvarjalna delavnica za otroke, Mladinski oddelek KTS, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, 

KTS

ob 19. uri Literarno-glasbeni večer, Nina Novak Oiseau, Balada za lastovke, Oddelek za odrasle KTS, 
KTS

ob 19.30 Štilčki 2013 – premiera, Dom Svobode, Mladinsko gledališče Svoboda Trbovlje
Ponedeljek, 
27. 1. ob 17.30 Literarni krožek – Povej kaj bereš, povej kaj misliš, Prebiranje biografskih in avtobiografskih 

romanov, Oddelek za odrasle KTS, KTS
Torek, 28. 1. ob 17.30 Buklžur, Vsi beremo enako knjigo – jo enako doživimo?, Oddelek za odrasle KTS, KTS
Sreda, 29. 1.

ob 17. uri
Glasbeno-pravljična ura s harmonikarji in kitaristi, Mladinski oddelek KTS, pravljična soba 
Tončka Knjigoljuba, KTS v sodelovanju z Glasbeno šolo Trbovlje

ob 18. uri Nastop učencev tekmovalcev Glasbene šole Trbovlje, dvorana glasbene šole, GŠ Trbovlje
ob 19.30 Štilčki 2013 – ponovitev, Dom Svobode, Mladinsko gledališče Svoboda Trbovlje

petek, 31. 1. ob 17. uri Nastop violinistov Danijele Djordjević, dvorana glasbene šole, GŠ Trbovlje

Za večletno delo so podelili tudi jubilejne nagrade, 
ki so jih prejeli Stane Poplas, Milenka Hribšek, Ani 

Gornik, Franci Korošec (posthumno) in Albina Ocepek.
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Turistično informacijski center Zasavje
se nahaja v Trbovljah, v prostorih
Mladinskega centra Trbovlje.

Ponujamo vam brezplačne brošure o Zasavju,
zemljevide in razglednice, po vaših željah
pa vam izdelamo tudi načrt izleta po naših krajih.

Vabimo vas, da si znamenitosti ogledate na spletni strani
www.tic-zasavje.si ali pa stopite v stik z nami prek
naslova tic.zasavje@mct.si ali tel. št. 03 56 12 885.

Čip, čip ... Hura! 
Intervju s Tadejem Jevševarjem, 

članom Chipolo Teama

V preteklem mesecu je skupina ambicioznih, strokovnih in kreativnih trboveljskih mladcev pokazala svojo 
idejo in izdelek svetu. Uau! Odziv je bil, v številkah, sedemnajstkrat boljši od pričakovanega. Kdo bi si mislil, 
da bo mali medaljonček s čipom, ki ga obesite na ključe, psa, torbico ali kaj drugega in vašemu telefonu 
sproti javlja, kje se nahaja, sprožil tako velik bum? Odslej ne boste nikoli več založili ključev. Sedel sem z 
njihovim razvijalcem programske opreme in zdaj, ko to mesto dejansko tudi morajo imeti, s predstavnikom 
za stike z javnostmi ter s starim glasbenim kolegom Tadejem Jevševarjem. Hotel sem izvedeti, kakšen mora 
biti scenarij, da trboveljska zgodba uspe v svetu. 

Primož P Ram Siter FOTO: Žiga Žibert

Chipolo je hitro postal trboveljs-
ka znamka. Najprej razčistiva, kaj 
Chipolo sploh je. Po domače. 

»Chipolo je pametni 'bluetooth' 
obesek, ki si ga uporabnik lahko pripne 
na svoje ključe, kar bo najverjetneje naj-
bolj pogost način uporabe. Pripnete ga 
lahko tudi na psa, denarnico ali kar koli 
vrednega, kar navadno izgubite. Chipolo 
vam bo omogočil, da vrednih stvari ne 
boste nikoli več založili ali izgubili, saj 
bo svoj položaj javil aplikaciji na vašem 
pametnem telefonu.« 

Glede na odziv svetovne javnosti 
je pred nami izdelek, ki mu je v 
zibelko položen tržni uspeh. Kako 
v vaši ekipi poteka celoten pro-
ces – od ideje, ko nekomu zasije 

žarnica, do dobrega in uporab-
nega izdelka, ki gre iz doline po 
svetu?

»Člani Chipolo ekipe smo že pred 
časom ustanovili 'start-up' podjetje, ki 
se je ukvarjalo z razvijanjem aplikacij 
za pametne telefone in tablice. Pri-
jatelji smo že od prej, še posebej  z dve-
ma članoma današnje ekipe, Juretom 
(Zdovcem) in Domnom (Plaskanom). 
Ta dva sta resnična mojstra razvoja stro-
jne opreme, posebej na področju razvoja 
tehnologije 'bluetooth'. Popoldne, ob pri-
jateljskem druženju, smo prišli na idejo o 
združevanju naših programskih izkušenj 
in njunih veščin. Na začetku nismo 
razmišljali o pametnem obesku, imeli 
smo večje načrte, a nas je v to prisilil Do-
men, ki resnično ves čas izgublja in poza-

blja pomembne stvari. Rekli smo, da mu 
naredimo uslugo. Projekta smo se lotili, 
saj smo vedeli, da ni tako zelo zahteven 
in da bo kot tak v svoji lahkotnosti dobra 
iztočnica za delo naprej. Začeli smo z raz-
vijanjem ideje in končali pri obesku, ki 
ima velike možnosti za tržni in tehnološki 
uspeh. Problem izgubljanja pomembnih 
stvari je res vsepovsod prisoten.« 

V idejo, 
v katero 
verjameš, 
moraš investi- 
rati svoj čas.

„

V decembru vas na naših blagajnah
in v Delavski hranilnici čaka koledar 2014.

Privilegij je stopati po poti, 
ki jo zarisujete tudi vi. 

Dobre misli ustvarjajo dobra dejanja, ta pa nam kažejo
pot do uresničitve ciljev. S hladnejšimi dnevi in
z vonjem po cimetu v okrašene domove prihajajo
prazniki. Takrat se umirimo, ustavimo vedno
prehiter korak in si vzamemo čas.
Zase in za druge.

Naj vam leto 2014
pričara lepoto vseh drobnih
stvari, izpolni sanje in vas
popelje v jutra, polna srečnih
in uspešnih dni.

60 let smo že z vami od Mrzlice do Kuma.
Pitno vodo vodimo v vaše domove,
odpeljemo odpadke z vašega praga,
pozimi ogrevamo vaša stanovanja 
in plužimo ceste.
Opravljamo pa še vrsto drugih dejavnosti,
ki vam omogočajo prijetnejše bivanje 
v naši občini.
S sodelovanjem si ustvarimo lepo 
in prijetno leto 2014!

Spoštovane Trboveljčanke, spoštovani Trboveljčani!

Z� ������ �� ������ – K������� T�������!
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Gre torej za zapleteno kombinaci-
jo strojne in programske opreme. 
Kako razvijalci postavijo tak pro-
jekt, strukturo, da na koncu na 
telefonu zapiska in javi položaj 
izgubljenih ključev?

»V svetu je pri 'start-up' podjetjih trend 
razvijanja programske opreme. Logično, 
naložbeni in obratovalni stroški so veliko 
nižji. Ampak mi smo se odločili, da ses-
tavimo oba dela procesa; programskega 
in strojnega – fizičnega. Skupaj smo prvič 
sestavljali fizični izdelek.

Zgodba je zelo enostavna. Vsak od nas 
je imel še svoje službene obveznosti, zato 
smo se srečevali popoldan. A ker so se 
stvari dobro odvijale, je naše sodelovanje 
iz hobija preraslo v prednost obeh pod-
jetij in tako smo se združili v Chipolo 
Team. Projekt se je ustavil šele, ko se je 
pojavila potreba po investicijskem kapi-
talu za masovno proizvodnjo.«    

In zdaj smo na pragu prav tega …
»Tako je.« 

Tja še prideva. Pri Chipolu gre 
torej za sodelovanje dveh tr-
boveljskih podjetij, ki združujeta 
šest ali sedem kreativnih in 
sposobnih mladih podjetnikov in 
razvijalcev. Razčistiva z ekipo.  

»Domen Barovič je grafični oblikova-
lec. Projekt vodi Primož Zelenšek, vleče 
niti in skrbi, da sodelovanje s podizva-
jalci poteka, kot mora. Za promocijo in 
spletno komuniciranje skrbi Alan Jančič, 

moja malenkost pa bdi nad celotno pro-
mocijo in trženjem izdelka. Kot rečeno, 
na drugi, 'hardwarski' strani sta za ce-
lotne možgane Chipola odgovorna Jure 
Zdovc in Domen Plaskan. Skrbita za te-
hnologijo 'bluetooth' v izdelku. Andreas 
De Reggi pa poskrbi, da so vse aplikacije 
za pametne telefone programirane, kot 
morajo biti, in da delujejo.« 

Delo v skupini je lahko izziv. Ker 
vas vse osebno poznam, vem, 
da je vsak od vas zelo močna os-
ebnost. Kako se sinhronizirate? 
Kako ostanete tim?

»Soglašam s trditvijo. Ta izziv se je 
nedvomno že pokazal. Ko nekaj razvijaš 
in skupaj delaš cele dneve in noči v istem 
prostoru, pride do težav. Vsak od nas ima 
tudi svoje življenje in življenjske izzive, 
zato normalno prihaja tudi do nesoglasij. 
A do zdaj smo iz teh vedno razbrali le 
najboljše in nove priložnosti za naprej. 
Konec koncev smo zelo kohezivni, eki-
pa je dobro povezana in vsi stremimo k 
skupnemu uspehu.« 

Kot rečeno, zdaj je pred vami 
prelomnica. Ptiči čivkajo: »Chipo-
lo je na Kickstarterju, Chipolo je 
na Kickstarterju.« Kaj sploh je 
Kickstarter in kaj to prinaša vam?

»Kickstarter je spletna platforma, kjer 
lahko posameznik ali skupina prijavi svoj 
izdelek ali storitev, idejo, scenarij, skrat-
ka kar koli in si zada cilj: s podporo in 
prispevki obiskovalcev v določenem času 

zbrati dovolj sredstev, da ideja zaživi na 
trgu. Mi smo si zadali petnajst tisoč do-
larjev v enem mesecu.« 

Je Kickstarter mednarodna plat-
forma?

»Svetovna platforma, na katero pa se 
na tej točki lahko prijavijo le podjetja in 
posamezniki iz ZDA, Kanade, Nove Ze-
landije, Avstralije in iz Velike Britanije.« 

A če se ne motim, je vaša ekipa iz 
Trbovelj?

»Res je. Imamo pa poslovnega svetoval-
ca iz Kalifornije, prek katerega smo na 
Kickstarterju uspeli prijaviti izdelek.« 

Kakšni so bili odzivi iz vseh 
naštetih držav?

»Izjemni. Že v prvih sedemnajstih 
urah smo zbrali želena sredstva. Prišlo je 
do velikega povpraševanja, tako s strani 
končnih kupcev kot distributerjev, zato 
smo zdaj sredi dogovorov, ali naj Chipolo 
ponudimo tudi v trgovinah.« 

Kaj pa konkurenca? Svet je velik. 
Se bojite, da vas za manj denarja 
'skopirajo' Kitajci?

»Ne, Kitajci gotovo ne. Več pritiska bo 
iz Amerike.« 

Kickstarter kampanja, ki se je 
končala v soboto, 16. novembra, 
je torej projekt uspešno nahra-
nila s skoraj 300 tisočaki. Dober 
začetek, a vemo, da v poslovnem 

svetu največji izziv predstavljajo 
razvoj, vzdrževanje in nadgraje-
vanje. Poleg tega se vas je hitro 
prijela tudi titula 'novi Dewesoft'. 
Vas ta odgovornost spodbuja za 
naprej ali predstavlja bolj grenak 
izziv? Je strategija pripravljena?

»No, prav gotovo nam je v čast, da nas 
kdo primerja z Dewesoftom. Že sama 
beseda kickstarter kaže na začetek pro-
cesa. Zelo velika odgovornost je padla 
na naša ramena, še posebej, ker smo s 
kampanjo v tolikšni meri presegli želeno 
vsoto. V decembru bomo izdelke pošiljali 
resnično velikemu številu kupcev po 
vsem svetu, saj je sedemdeset odstotkov 
naročil do danes prišlo ravno iz tujine, 
tudi iz ZDA in Kitajske. Pomisli, v pet-
najstih dneh moramo poslati deset tisoč 
obeskov.  

Strategija je seveda začrtana. Ko se 
Chipolo resnično uveljavi na svetovnem 
trgu, pa ponudimo še druge izdelke s 
tehnologijo 'bluetooth'. Leto 2014 bo na 
tem področju namreč mejni razvojni ka-
men.«

Ali lahko zaupaš, o kakšnih izdel-
kih bo govora?

»Zdaj je to še poslovna skrivnost. 
Dobra novica pa je, da bo proces dela 
zahteval ogromno novih, mladih in ust-
varjalnih ljudi. Vzdrževali bomo Chipolo 
in ponudbo širili. Tudi novi izdelki bodo 
stali na napredni tehnologiji 'bluetooth' 
in fizičnih pripomočkih. 

Skrivnost pa ni, da bomo Chipolu 
kmalu dodali tudi silikonski obroček, 
zaradi katerega bo obesek vodoodporen.«

Se morda pod zastavo Chipola 
obeta priložnost za reševanje 
katerega od mnogih socialnih 
izzivov v Trbovljah? Načrtujete 
vključevanje v družbeno življenje 
v občini? Se lahko nadejamo novih 
delovnih mest?

»Gotovo. In ne samo v Trbovljah. 
Predstavitev Chipola sloni na dejstvu, 
da je celoten izdelek izdelan v Sloveniji. 
Chipolo ne bo nikoli izdelan na Kita-
jskem. 

Ko bo povpraševanje dovolj veliko, bo 
prišla tudi priložnosti za nova delovna 
mesta. Vedeti moramo, da govorimo 
o masovni proizvodnji. V Trbovljah 
že zdaj iščemo nove, mlade ljudi, ki so 
željni znanja in sprememb ter so seveda 
pripravljeni na trdo delo.«

Dokazali ste, da je ne glede na 
gospodarsko krizo mogoče nar-
editi korak naprej. Kakšen je po 
vašem mnenju recept?

»V idejo, v katero verjameš, moraš in-
vestirati svoj čas. Več kot osem ur na dan. 
Ko razvijamo, časa sploh ne merimo. Še 
pred Kickstarterjem smo delali dneve in 
noči.« 

Se vam zdi, da je na uspeh vpliva-
la kakšna osebna trboveljska last-
nost?

»Prav gotovo. Če drugega ne, smo 
trmasti. Ker smo majhni in na žalost po-
zabljeni, se poskušamo dokazati v državi 
in svetu. 

Nujno moram poudariti, da je pri 
kampanji tega izdelka sodelovalo in jo 
podprlo ogromno prijateljev iz Trbovelj. 
Veliko nam je pomenilo vsako všečkanje 
na omrežju Facebook, vsaka pohvala, 
vsa pomoč … Resnično si živeti v takem 
mestu zdaj bolj kot kdaj koli prej štejemo 
v veliko čast.«   

Pripravljalno obdobje in start 
projekta, ko ste svoj izdelek in 
njegovo supernamembnost pred-
stavili, sta za vami. Do vas je 
prišla množica komentarjev s cel-
ega sveta. Je kdo od navdušenih 
predlagal še katero drugo nam-
embnost? Kaj, kar bi lahko peljalo 
Chipolo v novo strateško smer?

»Res je, do nas je prišlo ogromno pozi-
tivnih in zanimivih odzivov. Smejim se, 
saj smo v glavnem spoznali, da je na svetu 
ogromno ljubosumnih moških. Ljudje bi 
radi uporabili Chipolo kot sledilno na-
pravo za svoje bližnje, žene, punce …« 

Ko bo povpraševanje do-
volj veliko, bo prišla tudi 
priložnost za nova delovna 
mesta. Vedeti moramo, da 
govorimo o masovni proiz-
vodnji. V Trbovljah že zdaj 
iščemo nove, mlade lju-
di, ki so željni znanja in 
sprememb ter so seveda 
pripravljeni na trdo delo.
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Nujno moram poudariti, da 
je pri kampanji tega izdel-
ka sodelovalo in jo podprlo 
ogromno prijateljev iz Tr-
bovelj ... Resnično si živeti 
v takem mestu zdaj bolj 
kot kdaj koli prej štejemo 
v veliko čast.

FOTO: Jon Aleksander Krančan
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Renesančni večer v Gradiču

V jubilejnem letu, ko v Trbovljah praznujemo 
120-letnico zborovskega petja, se je Ženski pevski 
zbor KD MPZ Trbovlje odločil, da poseže v čas, 
ko se je vse začelo. V renesanso, zibelko zborovske-
ga petja. Tako je v nedeljo, 27. oktobra, v Gradiču 
potekal večer renesančne glasbe in poezije. Iz boga-
tega opusa takratnih ustvarjalcev smo izbrale sklad-
be, ki izražajo mladostno razigranost in veselje do 
življenja ter za občinstvo niso prezahtevne. Duhu 
časa smo se približale tudi z inštrumentalnimi vložki 
tria kljunastih flavt. Pri izvedbi prireditve so prijazno 
sodelovali člani Mladinskega gledališča Svoboda, ki 
so v recitacijah izvrstno poustvarili dela renesančnih 
pesnikov, in člani Društva invalidov Trbovlje, ki so 
pripravili pogostitev ob koncu.  

Anja Doležalek

20. november –  dan slovenskih 
splošnih knjižnic

V Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje se zaveda-
mo, da je knjižnica duša in hkrati 'dnevna soba' 
vsakega mesta, občine. Kulturno in knjižnično us-
tvarjanje je tisto, za kar si prizadevamo, seveda ob 
hkratnem razvoju knjižničarske stroke ter stroko-
vnosti zaposlenih. Delujemo v javnem interesu, tukaj 
smo zato, da širimo bralno pismenost, spodbujamo 
k širitvi znanja, splošne razgledanosti, omogočamo 
neformalno izobraževanje, računalniško pismenost, 
kulturno druženje. 

V zadnjem času s posebnim zadovoljstvom sprem-
ljamo odzive na naše delovanje, odpiranje knjižnice 
lokalni skupnosti, sodelovanje z različnimi ustano-
vami in s posamezniki. Številne prireditve, preda-
vanja, literarni večeri, pravljične ure ter drugi do-
godki poskrbijo za to, da vam je znanje in kulturno 
udejstvovanje vedno na voljo, seveda brezplačno. 

Še posebej smo ponosni na naše domoznan-
sko delovanje. Zaživela je namreč domoznanska 
skupina, aktivno smo se vključili v objavo zgodb na 
portalu Kamra in predstavitev znanih in zaslužnih 
Trboveljčanov v biografskem leksikonu Celjsko-
Zasavski.si. Domoznanskega gradiva je ogromno, 
naša naloga pa je, da ga, urejenega po strokovnih 
standardih, ponudimo na voljo vsem nam in našim 
zanamcem. 

Skrb za strokovno delovanje je prednostna nalo-
ga, ki vodi do dobrega dela zaposlenih in pravega 
odnosa do naših uporabnikov. Uporabniki pa smo 
mi vsi, naša lokalna skupnost, vsi občani in občanke 
Trbovelj. Zato velja za konec zapisati povabilo za 
vse, ki v knjižnico morda še ne zahajate. Vljudno 
vas vabimo, da nas obiščete in postanete uporabnik 
številnih knjižničnih storitev.

Splošne knjižnice se dandanes pov-
ezujemo z različnimi ustanovami, us-
tvarjamo partnerstva in sodelujemo 
z namenom, da našim obiskovalcem 
ponudimo raznovrstne storitve na 
področju vseživljenjskega izobraževanja. 
Nepogrešljiv del tega procesa je tudi 
sodobna tehnologija, ki jo nudimo v 
e-knjižnici.

E-knjižnica je javno dostopna točka 
v okviru splošne knjižnice, kjer lahko 
obiskovalci brezplačno uporabljajo 
računalnike in dostop do interneta, oboje 
pa ustvarjalno izkoristijo za različne in-
formativne, kulturne, izobraževalne in 
druge namene.

Obisk traja pol ure in se lahko podaljša, 
če ni čakajočih uporabnikov. Na voljo 
je tudi elektronska povečevalna lupa za 
slabovidne občane. 

Računalniške urice za odrasle potekajo 
v obliki tečajev, ki trajajo od oktobra do 
maja, in sicer:

•	vsak torek od 7.30 do 8.30 poteka 
začetni tečaj v e-knjižnici,

•	vsako sredo od 7.30 do 8.30 poteka 
nadaljevalni tečaj v e-knjižnici,

•	vsak četrtek od 10.00 do 11.00 pote-
ka v enoti Dom Svobode tečaj za 
mešano skupino.

V enoti Dom Svobode je ob četrtkih 
dobrodošel vsak, ki želi osvežiti ali ob-
noviti svoje računalniško znanje, in vsak, 
ki želi krajše informacije glede uporabe 
računalnika.

Dogovorili smo se, da v letošnjem letu 
praznujemo 120-letnico organiziranega 
zborovskega petja v Trbovljah. Izhajali 
smo iz tega, da je obdobje zelo široko in 
dinamično glede na potek dogajanja v 
tem času. Težko ga je opredeliti, saj so 
se stvari z različno hitrostjo spreminjale. 
Dogodki do leta 1993, ko smo praznovali 
100-letnico, so bili zapisani v brošuri 100 
let zborovskega petja v Trbovljah. Pri 
takratnem izboru besedila je nosil največ 
bremena Tine Lenarčič v okviru skupine, 
ki so jo sestavljali Vinko Kovačič, Adolf 
Naglav in Zdravko Pestotnik, takratni 
strokovni delavec ZKO Trbovlje. V času 
od leta 1993 do leta 2013 so nastale 
določene spremembe, ki jih moramo 
upoštevati, če hočemo videti celoto. Iz 
dokumentacije, ki smo jo o petju zbrali 
do zdaj, je razvidna vsa razsežnost dela 
ljubiteljske kulturne dejavnosti. Zato 
je bila naša dolžnost prisluhniti željam 
mladih pevcev, jim nuditi znanje, jih 
pravilno usmerjati in načrtno pridobivati 
za poznejše sodelovanje v odraslih pevskih 
zborih ter jim najti oblike in sredstva, 
da bi to lahko uresničili. Organizacijske 
oblike, ki jih je prevzela Zveza kulturno-
prosvetnih organizacij, pa so odprle širok 
prostor za pevsko dejavnost. Tako je 
nastajalo vse več pevskih zborov. Poleg 
spodbude je bilo potrebno oblikovati 

tudi kulturno politiko, katere nosilci so 
bila društva, vključena v Zvezo kulturnih 
organizacij. Materialno osnovo za delo 
društev so prevzele lokalne skupnosti, ki 
so skupaj z Zvezo kulturnih organizacij 
ustvarjale pogoje za delo le-teh. Da ne bi 
prevladovala zgolj prosvetna dejavnost, se 
je zveza preimenovala v Zvezo kulturnih 
društev, ki je postala nosilka kulturnih 
dejavnosti na sploh, še posebej pa na 
področju petja. Tako so nastajale povezave 
med posameznimi društvi v občini 
in izven nje, pri nas Zasavska pevska 
skupnost, ki je prevzemala določene 
naloge pri izboru, vsebini pesmi, njihovi 
repertoarski politiki in pri strokovnih 
vodjah. Ker so nastajale potrebe po 
zborovodjih, so bile oblikovane tudi 
šole oz. tečaji zanje. Glede na sistem 
financiranja smo v Trbovljah oblikovali 
sistem, ki je ustrezal danim pogojem, in 
sicer smo naredili rez med sredstvi za delo 
društva, strokovnimi vodji in programi. S 
tem smo zavezali društva k temu, da so se 
strokovno izpopolnjevala in kakovostno 
izvajala svoje programe. Organizirati 
smo začeli občinske revije, na katerih 
nastopajo otroški, mladinski in odrasli 
pevski zbori. S tem smo ustvarili tudi del 
aktivnosti za dosego večje kakovosti in 
možnosti za napredovanje v druge višje 
oblike – na območnih in regijskih revijah. 

Na vseh revijah sodelujejo tudi strokovni 
spremljevalci Javnega sklada Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD), 
ki pomagajo s svojimi nasveti. Vrednost 
teh nasvetov za vsak zbor je v videnju 
svojih uspehov in pomanjkljivosti.

Največji uspeh pa je dosežen pri 
vključitvi zborov iz vrtcev. Obisk na revi-
jah je vedno velik, kar kaže na zanimanje 
staršev in drugih za zborovsko petje. 

Poleg tega Zveza kulturnih društev 
ustvarja tudi pogoje za delo v društvih. 
S plaketami ZKD pa so za delo nagrajeni 
tudi prizadevni člani in skupine. S temi 
in drugimi prijemi smo obdržali delo v 
društvih do današnjih dni.

V samostojni Sloveniji je bil ustanov-
ljen Javni sklad RS za kulturne dejavnos-
ti, ki je prevzel del nalog. Ta razme-
jitev je bila upoštevana šele leta 2012 s 
sprejetjem partnerskega sporazuma o 
sodelovanju med Javnim skladom RS za 
kulturne dejavnosti in Zvezo kulturnih 
društev Slovenije.   

Vinko Kovačič, predsednik 
Zveze kulturnih društev Trbovlje             

Obeležujemo 120 let zborovskega petja v Trbovljah

Dostop do računalnikov in interneta je 
v knjižnici omogočen članom in drugim 
obiskovalcem knjižnice.

Učna pomoč
V Mladinskem centru Trbovlje 

osnovnošolcem, srednješolcem in 
študentom nudimo 5 ur brezplačne 
učne pomoči na mesec. Učno 
pomoč izvajamo po predhodnem 
dogovoru med inštruktorjem in 
iskalcem učne pomoči, in sicer v 
prostorih MCT. 

Interesne skupine
So oblika neformalnega in 

priložnostnega učenja mladih. Mla-
di se vanje vključujejo na podlagi 
lastnega interesa in prostovoljno – 
vključitev in izstop. Za interesne 
skupine je značilna visoka sto-
pnja aktivnosti mladih pri samem 
načrtovanju in izvajanju programa 
ob podpori mentorja skupine. 

Vsaka interesna skupina ima 
postavljen namen (kaj bomo v pri-
hodnosti z izvajanjem določene in-
teresne skupine dosegli), na kakšen 
način bomo to dosegli pa pre-
pustimo mladim samim. Mentor 
ima tako vlogo spodbujevalca in 
občasno usmerjevalca toka doga-
janja. 

Pomembna vloga mentorja v 
skupini pa je na področju vred-
notenja. Ker se mladi z aktivnim 
sodelovanjem v interesnih skupinah 
učijo in urijo na različnih področjih, 
je pomemben del celotnega procesa 
tudi ozaveščanje in beleženje nefor-
malno in priložnostno pridobljenih 
znanj.

Vabimo vse mlade, da se nam 
pridružijo pri poučnem, ustvar-
jalnem in kreativnem preživljanju 
prostega časa v okviru interesnih 
skupin:

Mladinska voditeljica, mla-
dinski voditelj

Namen je spoznati poklic mla-
dinskega delavca, predstaviti 
različne oblike dela z mladimi (delo 
s skupino, individualno delo), se 
uriti v vlogi mentorjev za mladinske 
izmenjave in evropske prostovoljce, 
spoznati metode uličnega dela ter 
vrednotenja učnih učinkov ipd. 
Delo bo pestro in zanimivo z veliko 
priložnostmi za učenje in osebno 
rast.

Firbc.si 
Je novinarska skupina za mlade 

od 14. leta naprej, ki se ukvarja z 
ustvarjalnim pisanjem, s sneman-
jem in z montažo videoposnetkov. 
Primerna je za vse z novinarsko 
žilico. 
Odprti krog

Namen skupine je z odprto glavo 
in v krogu sovrstnikov razpravljati 
o aktualnih mladinskih problema-
tikah, povezanih s samopodobo, 
z vplivom medijev, s spolnostjo in 
partnerskimi odnosi ter poiska-
ti odprtino v začaranem krogu. 
Skupina je namenjena mladim med 
15. in 19. letom starosti.
Druga izmena

Je primerna za vse dijake in 
študente, ki se želijo na praktičen 
način spoznati s podjetništvom v 
Zasavju in narediti prve resne ko-
rake na poti do uresničitve svoje 
lastne podjetniške ideje.
Driter

V skupini skozi gradnjo replike 
odkrivamo kulturno dediščino, se 
mednarodno in medgeneracijsko 
povezujemo ter tako poglabljamo 
svojo vez z lokalnim okoljem in 
svoje razumevanje sedanjosti. 
Fotografska interesna 
skupina »Take another one«

S pomočjo fotografskega aparata 
bomo spoznali različne teme, kot 
so zdravje, solidarnost, strpnost do 
različnosti, pravice živali, okolje-
varstvo ... Skupina je primerna za 
ljubitelje fotografije med 13. in 18. 
letom.
MMCT

Skozi videoumetnost razprav-
ljamo o težavah, s katerimi se 
sreča prenekateri najstnik na poti 
odraščanja. Skupina deluje že 
vrsto let in z vsakim projektom 
požanje velik uspeh. Namenjena je 
srednješolcem.

Za več informacij o posameznih 
interesnih skupinah in učni pomoči 
pokličite 03 56 12 886 (Katarina 
Nučič).

20. november je naš praznik, praznik 
knjižnic in knjižničarjev, hkrati pa tudi 
praznik vseh tistih, ki v knjižnico bolj ali 
manj redno zahajate.

Simona Solina, 
direktorica KTS Trbovlje

V knjižnici do brezplačnega interneta in informacij
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V Guadalajari v Španiji je od 7. do 10. novembra potekalo 
8. mladinsko in kadetsko svetovno prvenstvo v karateju. Nas-
topilo je rekordnih 1335 tekmovalk in tekmovalcev iz natanko 
100 držav sveta. Slovenijo je zastopalo 24 tekmovalcev v ka-
tah in športnih borbah. Mesto v reprezentanci si je s svojimi 
uspešnimi nastopi zagotovil član Karate kluba Trbovlje Blaž 
Hribovšek. Kot reprezentančni trener je v Španijo odpotoval 

tudi Miha Kovačič, glavni trener v klubu.
Svetovno prvenstvo je potekalo štiri dni, in sicer od četrtka 

do nedelje. Drugi dan prvenstva je Blaž nastopil v športnih 
borbah do 55 kilogramov. V njegovi kategoriji je nastopilo 42 
najboljših tekmovalcev sveta v starostni kategoriji mladincev 
od 16 do 17 let. V prvem krogu je bil Blaž prost, v drugem pa se 
je pomeril s Hrvatom Berakom, ki je v prvem krogu premagal 
Angleža. Blaževa borba se je končala neodločeno, tako da je 
sledila sodniška odločitev. Sodniki so zmago prisodili Hrvatu, 
ki je aktualni mladinski evropski prvak iz meseca februarja. 

Blažu borbo v repasažu, vendar se to žal ni uresničilo. Za 
Blaža je bil to prvi nastop za reprezentanco na uradnih prven-
stvih, tako da je ognjeni krst za njim. Verjamemo, da mu bo 
to svetovno prvenstvo dalo še več zagona za treninge in da bo 
motiviral še svoje mlajše klubske kolege. 

Nobenemu od slovenskih reprezentantov se ni uspelo uvrstiti 
na zmagovalni oder. Še najboljše je nastopil Filip Španbauer, ki 
je zasedel 7. mesto. Generacija, ki se je iz letošnjega mladinskega 
evropskega prvenstva vrnila z dvema medaljama, je tako ostala 
brez tako želene prve medalje na svetovnih mladinskih prven-
stvih. Naslednja priložnost za medaljo z mladinskega svetovne-
ga prvenstva bo čez dve leti v daljni Indoneziji. Statistika no-
silcev medalj nam pove, da se svetovni vrh širi, saj so medalje 
odšle kar v 34 različnih držav. Letos so bile najuspešnejše Egipt, 
Japonska, Francija in Turčija.

V slovenski reprezentanci je bil tudi Trboveljčan Blaž Hribovšek.

Rokometno društvo Rudar iz Trbovelj pripravlja poseben do-
brodelni dogodek, ki ga na naših rokometnih igriščih še nismo 
doživeli in smo ga poimenovali Večer plišastih igrač. Zgodilo 
se bo v soboto 21. 12. 2013 ob 19. uri na prvenstveni tekmi 
med domačim Rudarjem in gosti iz Hrpelj - Kozine. Tekmo 
bo zaznamovala zabavna popestritev, pri kateri boste sodelovali 
prav vi, gledalci. Zakaj Večer plišastih igrač? 

Spoštovani obiskovalci in navijači! Prosimo, da na tekmo 
prinesete čim več plišastih igrač. Ko bodo rokometaši Rudarja 

dosegli peti zadetek na tekmi, boste gledalci na parket dvorane 
Polaj vrgli igrače, ki jih boste prinesli s seboj. Želimo si, da bi 
parket prekrili z igračami različnih barv in velikosti. Tekma 
ima dobrodelen značaj, saj bomo zbrane igrače podarili do-
brodelnim organizacijam, ki skrbijo za otroke v Zasavju, in 
Otroškemu oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje. Nekaj poseb-
nih igrač bomo licitirali na dražbi, zbran denar pa bomo prav 
tako podarili. Vsak nasmeh, ki ga bo na otroških obrazih zar-
isala vaša igračka, je neprecenljiv. Prebudite otroka v sebi!

Mladi rokometaši Rudarja 
osvojili 2. mesto na 19. Arany 
cupu na Madžarskem

 Ekipa SDB (letnik 2000 in mlajši) 
se je udeležila tridnevnega mednarod-
nega turnirja na Madžarskem, 19. Ara-
ny cupa v Monoštru (Szentgotthard). 
Ekipa, ki jo trenira Tjaša Krajšek, je 
nastopila v naslednji postavi: Kris 
Žibert, Erik Bizjak, Rene Bučar, Jan 
Hočevar, Jan Kamnikar, Leon Jakob 
Kastelic, Žan Lukaček, Urh Boris No-
vak, Nik Sajovic in Urban Starc. Nas-
topali smo v kategoriji letnika 2000, 
kjer smo kljub številnim poškodbam 
zasedli 2. mesto. V naši skupini je bilo 
pet ekip, tekme so bile zelo kakov-
ostne, nasprotniki pa precej žilavi, zato 
smo se za zmago morali potruditi prav 
na vsaki tekmi. Nasprotniki so bili iz 

smo se srečali z ekipo Krke iz Novega 
mesta, proti kateri smo doživeli edini 
poraz na turnirju. 

Igralci in vodstvo smo spali v 
učilnicah šole in to v spalnih vrečah, 
kar je bilo za nekatere novost, za vse pa 
posebno doživetje. 

Poleg rokometa smo se v mestu 
Szentgotthard razvajali v bližnjih ter-
mah, kar je bila več kot zaslužena 
sprostitev po štirih težkih tekmah.

Priložnost smo imeli spoznati nek-
danjega madžarskega vrhunskega 
rokometaša Gala Gyula, ki je podelje-
val medalje in pokale najboljšim eki-
pam turnirja. Po mnenju trenerjev je 
bil med najboljšimi posamezniki Rene 
Bučar, ki je tudi tokrat prikazal svoje 
znanje in potrdil, da se dobro delo na 
treningih vedno obrestuje.

 
Andrej Sajovic

Po dogovoru Meddruštvenega odbora 
zasavskih planinskih društev (MDO) 
je Planinsko društvo Trbovlje dobilo 
nalogo, da organizira srečanje mladih 
planincev planinskih društev od Litije 
do Brežic. 5. oktobra 2013 se je na Mr-
zlici zbralo 288 mladih pohodnikov in 
61 spremljevalcev (planinskih vodnikov, 
mentorjev in staršev). 

Nalogo je prevzel mladinski odsek, 
a je organizacija tako množične pri-
reditve zahtevna naloga, ki nam je us-
pela s sodelovanjem planinskih vodnikov 
našega društva in številnih  članov pros-
tovoljcev. Pri izvedbi so nam pomagali 
tudi: Občina Trbovlje, Turistično društvo 
Trbovlje, Društvo prijateljev mladine Tr-
bovlje in Gorska reševalna služba. 

Za udeležence iz Trbovelj, Brežic in 
Zagorja smo organizirali prevoz iz doline 
na Podmejo, od koder smo se z našimi pla-
ninskimi vodniki podali peš na Mrzlico. 
Drugi  gostje so prišli na našo planinsko 
postojanko v spremstvu svojih vodnikov. 
Ob prihodu smo jim postregli s čajem in 
keksi, predstavnici Turističnega društva 
Trbovlje pa sta ponudili mandeljčke in 
pito. 

Prireditev se je začela ob 11. uri. 
Udeležence je pozdravil predsednik 
društva Matjaž Kilar. Nastopil je pevski 
zbor OŠ Tončke Čeč, ki je pod vodstvom 
Zinke Bregar in ob spremljavi harmonike 
Gašperja Cestnika zapel tri pesmi, Neža 
Lesar je zaigrala na harmoniko, Tilen 

Pangeršič je gostom predstavil Trbovlje, 
plesna skupina je zaplesala, nato pa nas je 
presenetil perkmandeljc, rudarski škrat. 
Njegovemu razigranemu nastopu smo se 
od srca nasmejali. 

Prijetno jutranje ozračje je zmotil mrzel 
veter, zato smo iskali zavetje pod teraso in 
v koči. Okoli koče pa je bilo kljub temu 
ves čas živahno. Otroci so se zadrževali na 
igralih, se pogovarjali in navezovali stike 
tudi z vrstniki iz drugih skupin. Mraz so 
preganjali s toplim čajem, ki so ga pri-
pravili naši člani. Na štorovem travniku 
pri Poldetovi koči so prostovoljci Društva 
prijateljev mladine Trbovlje pripravili 
in vodili družabne ter zabavne igre za 
otroke. Izdelovali so vetrnice, iskali skrite 
uganke v gozdu, skakali z vrečami med 
ovirami, nekateri so igrali nogomet. Pred 
odhodom smo udeležencem postregli z 
malico in jim izročili darilca – knjižna 
kazala z risbicami planincev, ki so jih 
narisali učenci OŠ Ivana Cankarja.

Na Mrzlico so prišle planinske skupine 
iz sedmih planinskih društev MDO-ja: 
Brežice, Radeče, Rimske Toplice, Hrast-
nik, Dol pri Hrastniku, Zagorje in Tr-
bovlje. Vreme nam sicer ni bilo najbolj 
naklonjeno, a dokazali smo, da želimo v 
hribe in nič nas ni zaustavilo. 

Hvala vsem, ki ste nam s svojim 
sodelovanjem in z udeležbo pomagali pri 
izvedbi srečanja mladih planincev Zasav-
ja in Posavja na Mrzlici.

Na Mrzlico so prišle planinske skupine iz 
sedmih planinskih društev.

Srečanje mladih planincev 
Zasavja in Posavja na Mrzlici

Cvetka Kozmus, 
Planinsko društvo Trbovlje

Dobrodelni rokometni večer plišastih igrač

Na mladinskem svetovnem prvenstvu sta 
Trboveljski karate zastopala Blaž Hribovšek 
in Miha Kovačič        

Jernej Simerl, tajnik kluba
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Največja dilema, s katero se srečujejo 
mladi v današnjem času, je predvsem 
osamosvajanje. Zdi se, da vse tisto, kar 
je bilo našim staršem samoumevno (za-
poslitev, družina), dandanes postaja 
neke vrste privilegiji, skoraj sanje. Zgod-
ba o uspehu v Sloveniji že dolgo ni več 
zaznamovana s pridobitvijo izobrazbe in 
poštenim delom, ampak je vse pogojeno 
z oblikovanjem mreže vez in poznanstev 
ter strankarskega oportunizma (načelo 
če-si-naš-službo-imaš) in s poudarjan-

jem moči elitizma znotraj slovenske 
družbe. Realnost je takšna, da mnogo 
mladih, ki se pri iskanju zaposlitve ne 
morejo zanašati na vplivne sorodnike in 
politične veljake, po končanem šolanju 
pristane na cesti in so s tem prepuščeni 
samemu sebi, redki 'srečneži' pa mogoče 
uspejo dobiti službo za določen čas, kjer 
opravljajo zanje ponižujoča dela za nizke 
honorarje, pa še te delodajalci izplačajo, 
če so dobre volje. No, elita, ki je znana po 
tem, da živi v svojem milnem mehurčku 
in ni sposobna vzpostaviti stika z real-
nostjo, bo kakopak trdila, da so si mladi 
za takšen slab položaj krivi sami, ker se 
preprosto ne znajdejo ali pa – še bolje – so 
preveč razvajeni, da bi poprijeli za vsako 
delo. Gre v bistvu za povsem preprost 
načrt; če se mladim ne upa povedati 
resnice glede slabe prihodnosti, je treba 
nanje zvaliti krivdo, jih označiti za krivce 
lastne bede, demoralizirati, stisniti v kot 
in spraviti v stanje popolne apatičnosti. 
Sčasoma njihov glas razočaranja ponikne 
in problem je rešen – po slovensko, ka-
kopak. Če se nihče ne pritožuje, je potem 
očitno vse v najlepšem redu. Logično.

Pa da ne bom krivičen; nekateri se celo 
trudijo, da bi javnosti obrazložili položaj 
mladih brezposelnih s pomočjo različnih 
okroglih miz in delavnic na to temo. Tudi 
sam sem se udeležil nekaterih dogodkov, 
a sem jih vedno zapustil rahlo razočaran, 
saj so bili za govornike večinoma postav-
ljeni vsi, razen tistih, katerih glas bi v bis-
tvu rad slišal – glas mladih brezposelnih. 
Na odru sem tako gledal razne psiho-
loge, motivatorje, politike, predstavnike 
Zavoda za zaposlovanje, strokovnjake za 
to in ono, prodajalce megle in celo vrače 
(ne sprašujte), ki so eno uro nakladali 
o tem, kako bi morali mlade motivirati 

za delo ter prišli do sklepa, da zanje pri-
hodnost ni rožnata. S takšnimi pogo-
vori ni načeloma nič narobe, ampak če 
poslušamo eno in isto nakladanje že zad-
njih deset let, je več kot očitno, da tisti, 
ki na odru predstavljajo interese mladih 
brezposelnih, nimajo niti najmanjšega 
pojma o obravnavani problematiki. 
Meni se zdi precej bolj logično to, da bi 
za govornike na tovrstnih okroglih mi-
zah povabili tiste, ki so jim ta srečanja 
tudi namenjena – mlade brezposelne. 
Mene osebno niti najmanj ne zanimajo 
žuganja raznih 'strokovnjakov', ki niso 
preživeli niti enega dneva brezposelnosti 
in obupa, pa se kljub temu obnašajo kot 
napihnjeni glasniki razočarane generaci-
je. Ob tem pa se spomnim absurdnega 
položaja izpred nekaj let, ko je svetovan-
ja za mlade brezposelne vodila oseba iz 
političnega življenja, ki so ji nekaj tednov 
pred tem dokazali, da je njen stranski šef 
mimogrede priskrbel službo njeni hčerki. 
No, mogoče pa je bil to namen njenih 
svetovanj; pojdi v politično stranko, 
prodaj svoja načela in se klanjaj vodji, pa 
boš po hitrem postopku dobil službo. 

Moje božično in novoletno voščilo 
tokrat namenjam predvsem mladim 
brezposelnim, ki ne vidijo več izhoda in 
perspektive. Ne pustite, da vaš glas utone 
v množici, in ne dovolite, da vam bodo 
pohlepne elite požrle pogum, kajti ravno 
to hočejo doseči; da bi s sklonjenimi gla-
vami čepeli v svojem temnem kotu, med-
tem ko bi se one še naprej pridno nažirale 
z denarjem. Pa srečno in pogumno leto 
2014 želim! 

Pon., tor., čet. in pet 
od 8.30 do 16.00,

ob sredah 
od 11.30 do 18.00. 

Vsako 1. in 3. soboto v mesecu bo 
trgovina odprta od 7.30 do 11.30.

Mlado za staro šaro

Ponovno se približujemo koncu 
leta in zdi se, da smo še včeraj 
nazdravljali številki 2013, zdaj 
pa se ta že počasi poslavlja. 
Četudi čas beži mimo nas z ne-
verjetno hitrostjo, pa lahko z 
gotovostjo trdimo, da je stanje 
v naši mali državi ostalo enako, 
redke spremembe, ki se nam 
obetajo, pa žal ne obljubljajo 
ravno svetle prihodnosti. Seve-
da bo najbolj kratko potegnila 
ravno mlajša generacija, razen 
tistih, ki imajo dovolj močno 
mrežo vez in poznanstev, da jim 
je služba praktično zagotovlje-
na še pred končanim šolanjem. 
O slednjih tokrat ne bom go-
voril, saj bi se zgolj ponavljal, 
zato bom pozornost namenil 
tistim mladim, katerih glas je 
obmolknil ali pa ga želimo vsi 
(namerno) utišati. 

Pred mnogimi leti smo v Zasavskem muzeju Trbovlje od 
neznanega ponudnika prevzeli kartonsko škatlo, polno razreza-

-
ljajo. Le to, da so »iz naših koncev«. Z mislijo, da nam bodo 
morda nekoč prišli prav, smo gradivo spravili in skoraj pozabili 
nanj. Splet okoliščin je pripeljal do tega, da so nam leta 1995 

-

Carbopaquetu, lesenem zabojčku s premogom. 

kriza. Številni rudarji so ostali brez dela, o njihovi bedi pa so 
se razpisali slovenski in jugoslovanski časopisi. Morda je bil to 
eden izmed razlogov, da je lastnica premogovnika, Trboveljska 
premogokopna družba, v prostorih separacije odprla pakirnico 
premoga. Ob tem je seveda računala na dobiček, obenem pa v 
njej zaposlila nekaj brezposelnih delavcev. A s pakirnico in z 
zabojčkom se je zgodilo to, kar se običajno zgodi z idejami, ki 
prehitevajo čas – ukinili so ju. Po dveh letih so zadnje zabojčke 
izdelali v decembru leta 1937. Temu je botrovalo več razlogov, 
najpomembnejši je bil verjetno previsoka cena tako ponujenega 
premoga. 

Film je sestavljen iz treh delov. Prvi del predstavlja prikaz 
gorljivih materialov, ki tvorita zabojček, in sicer premoga ter 
lesa. Posnetki prikazujejo odhod rudarjev v temno notranjost 
jame. Opremljeni le s svetilkami in sekirami so se v vedno 
večje globine spuščali po jaških v železnih kletkah. V vročini 
so zapeli krampi, zaropotala so pnevmatska kladiva in oglasili 
so se zasekovalni stroji. Nakladanje premoga v hunte je bilo še 
ročno, z velikimi lopatami – 'pikasi'. 

V jamah so potrebovali ogromne količine lesa, predvsem 
za podporje. Veliko so ga dobili iz gozdov v okolici Litije, od 
koder so ga najlažje splavljali po Savi. Da bi hlode s konjsko 
vprego laže spravili na breg, so pod železnico nad Savo zgradili 
brežino. Hlodi so končali na rudniški žagi, kjer so jih razrezali 
na primerno dolžino in debelino. Prikaz vleke lesa iz Save po-
pestrijo posnetki mladih kopalcev, ki so hlode, zvezane v splav, 
poleti izkoristili za zbirališče in lažji skok v hladno vodo.

deščic so sestavili zabojčke, v katere je šlo okrog 25 kg najboljšega 
suhega separiranega premoga. Zvezali so jih z jeklenimi trakovi, 
jih naložili v vagone in poslali kupcem v Ljubljano, Zagreb …

prodaji. S prikazom razlike med dotedanjim in novim načinom 
uporabe se odpirajo nove možnosti. Zakaj pa ne!

Originalnega scenarija ne poznamo, zato smo na podlagi 

boste lahko ogledali v Zasavskem muzeju Trbovlje od sv. Bar-
bare (4. decembra) dalje oziroma doma, če boste kupili DVD. 

Miran Kalšek, direktor Zasavskega muzeja Trbovlje

Ognjeni fantje

Operativni gasilci Prostovoljnega 
gasilskega društva Trbovlje – mesto 
so se odločili, da izdelajo gasilski 
koledar za leto 2014. Pripravili so 
barvni trinajstlistni koledar, ki ga 
krasijo podobe gasilcev med oprav-
ljanjem nalog, v malo bolj drzni in 
nevsakdanji podobi. Sredstva od 
prodanih koledarjev bodo porabili 

za nakup gasilske opreme, del pa bodo, v sodelovan-
ju z Društvom prijateljev mladine Trbovlje, name-
nili socialno ogroženi družini iz Trbovelj. 

Cena koledarja je 15 evrov (v ceno niso vključeni 
stroški pošiljanja). Lahko ga naročite po elektron-
ski pošti na naslov ognjenifantje@gmail.com ali na 
telefonski številki 041 269 024 (dosegljivi so vsak 
dan med 10. in 19. uro). V elektronski pošti navedite 
svoje podatke in želeno število. Prevzem koledarjev 
bo mogoč tudi v prostorih PGD Trbovlje – mesto.

Zgodba o Carbopaquetu

Pustimo reševalcem, 
gasilcem in drugim 
opravljati svoje delo

Pogosto opažamo, da v okolici 
večstanovanjskih stavb občani 
vozila parkirajo na označenih 
intervencijskih poteh, s tem pa 
onemogočajo dostop intervenci-
jskih vozil gasilcev ali reševalcev 
do stavbe, posledično pa ogrožajo 
zdravje in življenje ljudi. Zgodilo se je že, da npr. gasilci niso mogli s 
svojimi cisternami vode do gorečega objekta, ker so bile intervenci-
jske poti zaparkirane. Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata 
in redarstva Zasavje bomo zato skupaj s Policijsko postajo Trbovlje in 
v okviru svojih pristojnosti v času med 25. in 29. novembrom 2013 
opravljali poostren nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil na 
označenih poteh, ki so namenjene intervencijskim vozilom v Trbovl-
jah. Občane pozivamo k spoštovanju cestnoprometnih predpisov. Pri 
reševanju življenja je vsaka minuta še kako pomembna. 

Sebastjan Zmrzljak, vodja MIR

Vid Šteh

Nagrajenci v letu 2013 
 
Nagrada Tončke Čeč 
Literarni prijatelji pri 
Društvu upokojencev 
Trbovlje 

Prvojunijska nagrada
Marjetka Kafel in
Marija Holešek 

Častni občan
Matevž Lenarčič



Pridružite se ekipi časopisa 
Sr(e)čno Trbovlje

Vsi, ki bi radi soustvarjali časopis 
in bi se preizkusili v novinarstvu, 
vljudno vabljeni na srečanje, ki bo 
v ponedeljek, 9. decembra, ob 15. 
uri v sejni sobi Občine Trbovlje. 

Ekipa Sr(e)čno Trbovlje

Dobrodošli v Si.mobil Zasavje!
Vstopite v svet zanesljive, udobne in brezskrbne mobilne komunikacije. 
Obiščite nas in pridobite:
>  Informacije in svetovanje
>  Redne popuste s kartico prodajnega mesta
>  Najboljšo izbiro za mlade: pakete ORTO z neomejenimi minutami in SMS-i
>  Predplačniški paket SIMPL KIDZ za otroke, s katerim so brez skrbi tudi starši
>  Pestro izbiro dodatne opreme
>  Plačevanje položnic brez provizije 

Poiščite rešitve za vse svoje želje!
Si.mobil Zasavje
Mobilius d.o.o. 
p.e. Ulica 1. junija, 1420 Trbovlje
m trgovine: 040 410 890
m svetovalca za poslovne uporabnike (Boštjan Karmuzel): 030 440 890

pon - pet: 8h - 19h
sob: 8h - 13h

KOLOFON

Časopis Sr(e)čno 
Trbovlje izhaja 
štirikrat letno.

Številka 8, 
29. november 2013

Fotografija   na  
naslovnici:  Ognjeni 
fantje, foto: Robert 
Ahlin.  
Preostale  fotografije  
so  iz  arhivov 
trboveljskih društev, 
zavodov in občine.

Izdajatelj:  Zavod za 
kulturo Delavski dom 
Trbovlje, Trg svobode 
11 a, 1420 Trbovlje

Ekipa: Kim Kern, Joža 
Ložak, Vid Šteh, Andrej 
Uduč, Ervin Mlakar, 
Primož P Ram Siter, 
Žiga Žibert, Vesna 
Jesih, Jasna Gabrič

Spletna izdaja: 
www.srcnotrbovlje.si

Lektoriranje: mag. 
Polona Medvešek, prof.
Oglasi na željo 
naročnikov niso 
lektorirani.

Oblikovanje: 
Matej Kirn Starič

Tisk: Grafex, grafično 
podjetje, d. o. o., 
Podlipovica 31, 
1411 Izlake

Naklada: 7.620 izvodov

Redakcija  se  je  
končala  12.  novembra 
2013. Naslednja 
številka bo izšla
februarja.

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 vsi prispeli članki
objavljeni na spletnem 
portalu 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 uredništva. 

E-naslov: urednistvo@
srcnotrbovlje.si


