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BISERNE POROKE
Gregor in pavla ToMŠIč – 18. 8. 2012
silvester in alojzija rupnIk – 22. 9. 2012

ZLATE POROKE
anton in ana cesar – 22. 9. 2012

ZlaTe In BIserne poroke
Iskrene čestitke!

Energetske sanacije  
v Trbovljah
Z vzpostavitvijo energetskega 
menedžmenta v Občini Trbov- 
lje so stekle številne aktivnosti 
skladno z akcijskim načrtom lo-
kalnega energetskega koncepta. 
Najprej velja omeniti projekta 
energetske sanacije Osnovne šole 
Trbovlje in Vrtca Trbovlje, Enote 
Pikapolonica. Stavbi imata visoki 
energijski števili, kar ju uvršča v 
najnižja razreda energijske učin-
kovitosti, tj. G in F, zato sta bili 
med prvimi izbrani za sanacijo. 
Občina Trbovlje je bila uspešna 
pri pridobivanju nepovratnih fi-
nančnih spodbud za energetske 
preglede, ki so se na Osnovni šoli 
Tončke Čeč, Osnovni šoli Ivana 

Cankarja in v Vrtcu Trbovlje, 
Enoti Ciciban, izvajali v pole-
tnih mesecih. Energetski pregled 
je osnova programa učinkovi-
te rabe energije v stavbah, saj 
vsebuje natančno analizo ener-
getskega stanja in upravljanja z 
energijo ter predloge mogočih 
ukrepov z določenimi priorite-
tami. V pripravi je tudi projekt 
oddaje streh javnih objektov za 
postavitev sončnih elektrarn. Fo-
tovoltaični sistemi, ki izkoriščajo 
energijo sonca, veljajo za obno-
vljivi vir prihodnosti, ki ga odli-
kujejo modularnost, robustnost, 
neslišnost delovanja in ekološka 
neoporečnost. 

Andraž Beravs,  
energetski menedžer

Obisk iz Bora 
V Trbovljah smo gostili delega-
cijo iz srbskega Bora, ki je prav 
tako kot Trbovlje znan po rudar-
jenju. Obiskovalci so na Občini 
Trbovlje županu Viliju Trevnu 
in trboveljskim gospodarstveni-
kom predstavili gospodarsko sli-
ko Bora ter možnosti sodelova-
nja na kulturnem in poslovnem 
področju.

Namen obiska je bil seznaniti se z možnostmi 
poslovnega sodelovanja in predstaviti njihovo občino.

tehnologijo, med drugim tudi 
z državnima sekretarjema Hel-
mutom Hartmanom in Moni-
ko Kirbiš Rojs. Osrednja tema 
sestanka je bila določitev pov-
prečnine za leti 2013 in 2014. 
Povprečnina je povprečen stro-
šek na prebivalca v državi, ki ga 
imajo občine za financiranje z 
zakonom določenih obvezno-
sti, in je eden izmed večjih virov 

prihodka občin. Občine so ob 
sprejemanju Zakona za urav-
noteženje javnih financ sicer 
privolile v znižanje višine pov-
prečnine za drugo polovico leta 
2012, a v zameno za zmanjšanje 
obveznosti občin, ki jih država 
s svojih ramen prelaga na obči-
ne in tako še dodatno bremeni 
občinske proračune. Nastalo 
je zmanjšanje povprečnine, ni 

Divji kostanj
Pri restavraciji L na Ulici Salla-
umines smo posekali divji ko-
stanj, ki je bil v poletnem času 
podvržen večji mehanski po-
škodbi, razpoki debla. Ta je sku-
paj z močnim vetrom povzro-
čila veliko poškodbo na deblu. 
Drevo s takšno poškodbo je po 
mnenju strokovnjakov arbori-
stične stroke nevarno za ljudi, 

zato smo se po tehtnem premi-
sleku odločili, da ga odstrani-
mo in nadomestimo z novim. 
Pravilna zasaditev bo zahtevala 
poseg tudi v zemljišče, ki je del-
no v lasti vsakokratnih etažnih 
lastnikov, zato bomo morali pri-
dobiti tudi njihovo soglasje ter v 
proračunu zagotoviti potrebna 
sredstva za zasaditev in ureditev 
tega prostora. 

pa se pojavilo zmanjšanje ob-
veznosti občin, ki jih narekuje 
država. Občine zato nasprotu-
jemo zmanjšanju povprečnine v 
prihodnji letih, saj so v tem letu 
občine v proračun z zmanjša-
njem povprečnine »prispevale« 
že cca 120 milijonov evrov. Na-
črtovano zmanjšanje v prihod- 
njih letih bi proračune občin 
zmanjšalo za približno še do-
datnih 300 milijonov evrov. Žu-
pani svarijo pred prehitrimi in 
nepremišljenimi spremembami 
zakona, poleg tega pa predlaga-
na smer sprememb pomeni tudi 
grob poseg v finančno avtono-
mijo občin. Da bi se temu izo-
gnili, smo na seji sklenili, da se 
bo ustanovila pogajalska skupi-
na, da se bodo izoblikovala po-
gajalska izhodišča in da se takoj 
začnejo pogajanja o višini pov-
prečnine za leti 2013 in 2014. 

Jasna Gabrič, mag.,
podžupanja

Bodo proračuni občin 
prihodnje leto še 
manjši?
Občina Trbovlje je članica Skup- 
nosti občin Slovenije (SOS) 
in Združenja občin Slovenije 
(ZOS). Obe združenji sta imeli 
v septembru skupno sejo pred-
sedstva, na kateri sta se sešli 
s predstavniki Ministrstva za 
pravosodje in javno upravo, 
Ministrstva za finance ter Mini-
strstva za gospodarski razvoj in 

Zasaditev novega drevesa 
in s tem povezano ureditev 
okolice nameravamo izves-
ti spomladi prihodnje leto.
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Obnavljamo šole in 
druge zavode
V preteklih nekaj mesecih so v 
javnih zavodih izvajali veliko in-
vesticijskih in vzdrževalnih del. 
V Delavskem domu Trbovlje se 
je končala obnova odra v gleda-
liški dvorani, ki so jo s svojim 
znanjem in delom izvedli zapo-
sleni v javnem zavodu in s tem 
prihranili nekaj tisoč evrov. Le-
tos smo v gledališki dvorani ure-
dili indukcijsko zanko za potrebe 
gluhih in naglušnih. Gre za žico, 
ki obkroža prostor, v katerem je 
poslušalec. Nanjo je priključen 
vir zvoka, ki ga nato naglušni 
poslušalci jasno slišijo s pomočjo 
slušnega aparata.
Končala so se tudi dela v kopal-

nicah in garderobah na stadionu 
Rudar, ki jih uporabljajo pred-
vsem mlajše selekcije in nasprot- 
ne ekipe Nogometnega kluba 
Rudar Trbovlje. V prejšnjih le-
tih smo prenovili dve kopalnici z 
garderobami, in sicer člansko ter 
sodniško in trenersko oziroma 
tisto za najmlajše nogometaše. V 
tretji fazi pa je bila na vrsti še tre-
tja garderoba s kopalnico.
V Vrtcu Trbovlje namenjajo 
posebno pozornost urejenosti 
igrišč, hkrati pa morajo zadosti-
ti precej strogi zakonodaji glede 
igral in umestitve le-teh na igri-
šču. V spomladanskih in po-
letnih mesecih smo iz sredstev 
presežka preteklega leta prenovi-
li kar nekaj igrišč in tudi notra-

njosti vseh enot vrtca.
Na Osnovni šoli Ivana Cankar-
ja smo v okviru investicijskega 
vzdrževanja izvedli demonta-
žo in zamenjavo svetilk v dveh 
učilnicah, delno smo sanirali 
ostrešje, zamenjali radiatorje, 
vertikalne in odtočne cevi v ku-
hinji oz. razdeljevalnici hrane, 
prebelili zbornico, pisarno in 
učilnico, popravili glavna vrata 
ter zamenjali odtočne cevi. Poleg 
tega smo kupili notranje žaluzije, 
laminat za dve učilnici in nove 
letve za klopi na dvorišču šole. 
V Osnovni šoli Trbovlje smo po-
pravili parket v večnamenskem 
prostoru, prebelili osem učilnic 
na Podružnični šoli Alojza Hoh-
krauta, v sodelovanju s krajani 

obnovili fasado na Podružnični 
šoli Dobovec in opravili steklar-
ska dela. Sredstva smo namenili 
tudi za vzdrževanje kuhinjskih 
strojev in prezračevalnih na-
prav v kuhinji, športne opreme 
v telovadnici in za druga manjša 
popravila (radiatorji, keramika, 
vrata, luči ...).
Na Osnovni šoli Tončke Čeč so 
med počitnicami potekala in-
vesticijska in vzdrževalna dela v 
dogovoru z ustanoviteljem, Ob-
čino Trbovlje. Obnovili smo tla 
v osmih učilnicah, kupili opremo 
za učilnice (omare), opremo za 
gospodinjsko učilnico (električni 
aparati in kuhinjski elementi) ter 
prebelili gospodinjsko učilnico in 
v njej obnovili elektronapeljave.

V teh uvodnih vrsticah bi z 
veseljem zapisal, kako smo 
čez poletje počivali, a sami 
vidite, da to še zdaleč ni 
tako. Počitnice so minile, kot 
bi mignil; vsa dela in naloge 
na občini so potekali nemo-
teno. Tudi po javnih zavodih 
so bili pridni – izvedli so ve-
liko investicijskih in vzdr-
ževalnih del. Z jesenskimi 
dnevi pa so prišla dela na 
cestah; veseli me, da smo 
končno začeli obnovo ceste 
do Vrtca Pikapolonica, ure-
ditev ceste Partizanska ce-
sta–Novi dom Trbovlje, da 
smo končali gradbena dela 
v povezavi s sekundarno ka-

nalizacijo in da so končana 
dela v Gabrskem. 

Pred nami je pestra jesen 
v delovnem in družabnem 
smislu. Upam, da se bomo 
videli na katerem izmed do-
godkov, ki so objavljeni v na-
povedniku prireditev.
 
Ekipa časopisa se je spet 
potrudila in pripravila pe-
stro vsebino, v kateri boste 
gotovo uživali. Veseli me, 
da se časopis »prijemlje« 
in da imamo toliko prispev-
kov. Spremljajte nas tudi na 
www.srcnotrbovlje.si. 
Srečno!

vili Treven, župan

Beseda Župana

Drage občanke, spoštovani občani!

Obisk varuhinje 
človekovih pravic
V sredo, 11. julija, je Občino Tr-
bovlje obiskala varuhinja člove-
kovih pravic dr. Zdenka Čebašek 
- Travnik s svojo ekipo. Najprej 
se je pogovorila z vodstvom ob-
čine, županom Vilijem Trevnom 
in s podžupanjo Jasno Gabrič o 
dejavnostih občine na raznih 
področjih – od najmlajših do 
najstarejših, nato pa je pogovore 
nadaljevala z občani, ki so se na-
nje predhodno prijavili.

Odprtje novih 
prostorov Krajevne 
skupnosti Zasavje
V Bevškem smo pripravili od-
prtje novih prostorov za delo 
Krajevne skupnosti Zasavje, ki 
so po novem na naslovu Bevško 
1 a. V sklopu obnove prostorov 
smo uredili električno napelja-
vo, tlake, talne obloge in sistem 
ogrevanja ter opravili pleskarska 
dela. V kulturnem programu so 
sodelovali krajani KS Zasavje.

Obnovljene podlage za 
igrala v parku
V Občini Trbovlje namenjamo 
veliko skrb našim najmlajšim; 
zavedamo se, da je igra sestavni 
del otroštva in da je lokalna sku-
pnost – poleg staršev – tista, ki 
mora otrokom omogočati igro 
na prostem. Eno najstarejših 
igrišč je v mestnem parku, ki je 
tudi najbolj obiskano. 

Investicije na cestah – 
Novi dom 
V začetku septembra smo začeli 
urejati odsek trboveljske mestne 
ceste Partizanska cesta–Novi 
dom. V sklopu obnovitve bo 
urejen manjkajoči del odvod- 
njavanja, zamenjani bodo deli 
vodovoda, na novo bodo zgraje-
ne elektro-kabelska, telekom in 
KKS-kanalizacija, vse skupaj pa 
bo pokrito z novim slojem asfal-
ta. Dela bodo končana do začet-
ka oktobra. 

Občina Trbovlje je za namestitev podlag pod igrali iz proračuna namenila 17.690 EUR. 
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Dolgo pričakovani 
pločnik do vrtca 
Prošnje in želje staršev, ki vodijo 
svoje otroke peš do Enote Pika-
polonica Vrtca Trbovlje, in tudi 
marsikaterih drugih občanov 
bodo končno uslišane. Za letos je 
na tej lokaciji predvidena izvedba 
rekonstrukcije ceste in pločnikov, 
v letu 2013 pa še ureditev parki-
rišča in prekritje potoka Brežnik. 
Vse, ki to pot uporabljate, prosi-
mo za strpnost in razumevanje 
do konca del, ko bomo, upamo, 
vsi bolj zadovoljni z novo in var-
nejšo potjo do vrtca. V sklepni 
fazi pa je rekonstrukcija državne 

regionalne ceste Prebold–Trbo-
vlje–zgornje Gabrsko. Čakata nas 
še pregled novozgrajenega ce-

stnega odseka in odprtje, ki ga bo 
odobril DRSC; to je predvideno v 
mesecu novembru.

Občina Trbovlje bo 
subvencionirala 
vozovnice za dijake  
in študente
Subvencioniranje prevozov di-
jakov in študentov ni med za-
konskimi obveznostmi občine, a 
letošnja načrtovana proračunska 
sredstva Občine Trbovlje omo-
gočajo subvencioniranje pre- 
vozov za več kot 200 trboveljskih 
dijakov in študentov. Sicer Obči-
na Trbovlje omogoča tudi brez-
plačne prevoze osnovnošolcev, 
kar je zakonska obveznost občine, 
za učence, ki so od šole oddaljeni 
več kot 4 km oziroma nimajo var-
ne poti v šolo. Tako zagotavljamo 
brezplačne prevoze za več kot 200 
učencev; za njih smo letos name-
nili 280.000 EUR sredstev.

Razpis za 
občinske štipendije 

Objavili smo nov razpis za 
podelitev enoletnih štipen-
dij za dodiplomske študijske 
programe. Razpisali smo 
enajst štipendij; od tega bo-
sta ena ali dve za ljudi s po-
sebnimi potrebami. Razpis 
boste našli na spletni strani 
občine. Rok za oddajo vloge 
je 15. oktober 2012.

100. rojstni dan je 
praznoval Milan 
Buneta
V Domu upokojencev Franca 
Salamona Trbovlje je podžupa-
nja Jasna Gabrič obiskala Milana 
Buneto, ki je sredi meseca julija 
praznoval 100-letnico. Želimo 
mu samo najboljše še v priho-
dnjih letih.

Sprejem zlatih 
maturantov
Konec avgusta je župan Občine 
Trbovlje Vili Treven sprejel zlate 
maturante. To so bili letos trije 
dijaki Gimnazije in ekonomske 
srednje šole Trbovlje, in sicer Tr-
boveljčani Aljaž Bastič, Klemen 
Bratec in Primož Podbregar. 
Vsem trem želimo uspešen zače-
tek študija.

Občina Trbovlje zlatim 
maturantom iskreno čestita.

Gradnja sekundarnega 
kanalizacijskega 
sistema gre h koncu
Občina Trbovlje je med tistimi 
slovenskimi občinami, ki se lah-
ko pohvali, da je že končala vsa 
gradbena dela pri gradnji sekun-
darnega kanalizacijskega siste-
ma, tj. v mestu in okolici mesta. 

Prav tako je med tistimi obči-
nami, ki imajo že zgrajeno tudi 
čistilno napravo z namenom iz-
boljšanja kakovosti okolja. 

Prekorškovina  
ne bo več kazila 
središča mesta
Kot je bilo obljubljeno, zapuščen 
objekt pred trgovskim centrom 
Spar, t. i. Prekorškovina, ne bo 
več dolgo med nami. V pripravi 
so aktivnosti za pridobitev dovo-
ljenja za rušenje objekta. 

Preživeli smo prijetno 
dopoldne v družbi gospoda 
Milana Bunete.

V javna dela je 
vključenih 68 
Trboveljčank in 
Trboveljčanov
Eden pomembnih ukrepov za 
zmanjševanje brezposelnosti so 
tudi javna dela. Programe izva-
jajo neprofitni delodajalci. Pro-
gram javnih del omogoča za-
poslitev za največ eno leto, kar 
pomeni višjo socialno varnost, 
ponuja nova znanja in delov-
ne izkušnje, ki povečajo zapo-
slitvene možnosti; pomaga pa 
tudi pri vključevanju v delovno 
okolje in ustvarja nova poznan-
stva.
ZRSZ je za leto 2012 objavil dve 
javni povabili za izbor progra-
mov javnih del. Občina Trbov- 
lje sofinancira javna dela 68 
ljudem v 23 različnih neprofit- 
nih organizacijah. V ta namen 
ima občina v svojem proračunu 
namenjenih 75.000 evrov.

Karmen Rabuzin,  
Občina Trbovlje

V začetku septembra 
smo začeli dela. 
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Jesenska akcija 
zbiranja kosovnih 
odpadkov
Približuje se jesenska akcija zbi-
ranja kosovnih odpadkov, ki bo 
v mestu Trbovlje potekala od 24. 
septembra do 1. oktobra 2012. 
Občani lahko med akcijo odloži-
jo kosovne odpadke na odjemna 
mesta poleg posod za odpadke. V 
primestnih krajevnih skupnostih 
bo akcija potekala od 28. do 30. 
oktobra. Zabojniki za kosovne 
odpadke bodo nameščeni na že 

ustaljenih lokacijah. Zunaj akcij 
zbiranja kosovnih odpadkov ob-
čani lahko pripeljete tovrstne od-
padke v Zbirni center Neža in jih 
brezplačno oddate. Prav tako lah-
ko oddate različne nevarne od-
padke iz gospodinjstev, odpadno 
električno in elektronsko opremo, 
embalažo, avtomobilske gume in 
lesne odpadke. Obratovalni čas 
ZC Neža: ob delavnikih od 7.00 
do 15.00, ob sobotah od 9.00 do 
13.00. Kosovnih odpadkov zunaj 
akcij zbiranja skladno z zakono-

dajo ni dovoljeno odlagati poleg 
zbiralnikov za odpadke. 
Vlasta Medvešek Crnkovič, JP 

Komunala Trbovlje, d. o. o.

Potrudimo se za lepšo 
podobo naših Trbovelj in 
ustrezno poskrbimo za 
svoje odpadke.

Presaditev rastlin  
iz Prusnika
Na pobudo Zavoda za varstvo 
narave Območne enote Celje je 
Planinsko društvo Kum Trbovlje 
konec junija 2012 na travnatem 
pobočju v Prusniku opravilo iz-
kop zavarovanih kranjskih lilij 
in kukavičnic. Na tem območju 
so se v juliju začela dela v pove-
zavi z gradnjo bencinskega ser-
visa, pri čemer se je rastišče teh 
rastlin uničilo. Zaradi gradbišča 
so planinci začasno prestavili 
izhodišče poti oz. usmerjevalno 
tablo nekoliko bolj vzhodno pro-
ti Trbovljam. To pa je le začetek 
dogajanj v Prusniku. Obstaja na-
mreč kar nekaj predlogov glede 
ureditve tega območja. Med nji-
mi je vsekakor zanimiva ureditev 
arheološko-naravoslovne učne 
poti in rekreacijskega območja.

Vlasta Medvešek Crnkovič, 
PD Kum Trbovlje

Srečanje na Mrzlici, 
Srednjeveški dan in 
polet okrog sveta
Srečanje Savinjčanov, Zasavča-
nov in Laščanov je tudi letos tre-
tjo soboto v mesecu na Mrzlico 
privabilo veliko pohodnikov z 
vseh koncev Zasavja in Savinjske 
doline. Vsem zbranim je sprego-
voril tudi župan Občine Trbov- 

lje. Isti dan je Turistično društvo 
Trbovlje v mestnem parku že 
drugič zapored pripravilo Sre-
dnjeveški dan. Dva dni pozneje 
pa je vsem zbranim v kinodvo-
rani Delavskega doma Trbovlje 
Matevž Lenarčič, po rodu Trbo-
veljčan, prikazal svojo zgodbo o 
podvigu, ko je z ultralahkim le-
talom preletel svet.

Zasavski adrenalinski 
teden
V zadnjem tednu v avgustu je v 
organizaciji Turističnoinforma-
cijskega centra (TIC) Zasavje 
potekal prvi adrenalinski teden, 
v sklopu katerega so lahko prijav- 
ljeni uživali v spustu z raftom od 
Zagorja do Hrastnika, poizkusili 
jahanje konj, plezanje po narav-
nih stenah, skok s padalom z Mr-
zlice ter se zabavali z Airsoftom. 
Te aktivnosti so bile na voljo še v 
septembru, in sicer z novostjo, tj. s 
pohodom čez aktivni del rudnika 
Ojstro, in pa s Perkmandeljčevim 
pohodom skozi rudnik Trbovlje–
Hrastnik. Kdor bi še želel doživeti 
Zasavje pod zemljo, v zraku, na 
reki, travniku in v zasavski »ho-
sti« ali prijateljem to pokazati, 
lahko piše na elektronski naslov 
tic.trbovlje@mct.si ali pokliče te-
lefonsko številko 03 56 12 885.

Karmen Grbec, TIC Zasavje

Na Srednjeveškem 
dnevu so med 
nas prišli tudi 
pevci Lovskega 
pevskega zbora 
in rogisti Zasavje 
Trbovlje.

MCT v svoje vrste 
sprejel nove tuje 
prostovoljce
V MCT že od leta 2005 redno 
izvajamo različne mednarodne 
aktivnosti, mladinske izmenjave, 
evropsko prostovoljno službo, 
mednarodne seminarje in trenin-
ge, gostimo pa tudi tuje študente 
v okviru programa Erasmus ter 
praktikante prek programa Le-
onardo da Vinci. Do zdaj smo v 
MCT gostili več kot 25 tujih pro-
stovoljcev, 22 pa smo jih poslali v 
tujino. Do letos smo v MCT izva-
jali dve mednarodni izmenjavi in 
štiri mednarodne seminarje ter se 
udeležili 12 mladinskih izmenjav 

v tujini in različnih seminarjev. 
S septembrom so našo ekipo do-
polnili EVS-prostovoljca Irene iz 
Rusije in Renaldo iz Italije, ki bo-
sta z nami do junija 2013, ter štu-
dentki na praksi Heidi in Anniina 
iz Finske, ki bosta v Trbovljah 
do decembra. Svoje razloge za 
prihod sta pojasnila Renaldo in 
Irene, ki Slovenijo malo poznata 
že od prej, zato je bila njuna od-
ločitev lažja. Pridružite se nam v 
MCT in jih spoznajte tudi vi. Če 
pa želite biti tudi vi del tega pro-
jekta, se oglasite v Mladinskem 
centru Trbovlje ali pišite na evs@
mct.si. 

Karmen Murn, MCT

Srečanje borcev  
na Vrheh
Tudi letos smo se pred brunarico 
na Vrheh zbrali na srečanju bor-
cev s prijatelji. Na Vrhe niso prišli 
le Trboveljčani, ampak ljudje iz 
vseh koncev Slovenije. Veseli smo 
bili družine iz Avstralije. Pripelja-
la jih je tam živeča Trboveljčanka. 
Na Vrheh vsako leto poteka tra-
dicionalno srečanje v spomin 
na Prvo trboveljsko partizansko 
četo, ki je bila ustanovljena 12. 
julija 1941 prav na tem mestu, 
na katerem zdaj stoji brunarica.  
V soboto nas je bilo več kot se-
demsto. Spregovoril nam je župan 

Vili Treven, navzoče je pozdravil 
borec in zdajšnji predsednik III. 
brigade vojske državne varnosti 
– narodne obrambe tovariš Fra-
njo Marošek. V Trbovljah je kar 
1.300 borcev za vrednote NOB. 
Naši borci, udeleženci NOB, so 
v štirih letih opravili veliko delo 
– skupaj z zavezniškimi silami 
so pregnali okupatorje. Lahko  
trdimo, da je to eno izmed najbolj 
množičnih druženj občanov v  
Trbovljah. Spet so zmagali prijate- 
ljstvo, tovarištvo in spoštovanje 
do preteklosti. 

Mari Govejšek, predsednica 
Združenja NOB Trbovlje
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Kolektiv OŠ Trbovlje 
na obisku pri 
kumskem brezokcu
Turistično razvojno društvo Kra-
jinski park Kum Dobovec je ko-
nec avgusta pripravilo strokovno 
ekskurzijo z vodenim ogledom 
naravoslovne gozdne učne poti 
kumskega brezokca za celoten 
kolektiv OŠ Trbovlje. To pa ni 
bil edini vzrok njihovega obi-
ska Kumljanskega; predtem je v 
prostorih Podružnične osnovne 
šole Dobovec potekala peda-
goška konferenca s še zadnjimi 
pripravami pred začetkom no-
vega šolskega leta. Na poti so se 
udeleženci seznanili z osnovni-
mi značilnostmi učne poti, ki 
nosi nenavadno ime, in sicer po 
majhnem svetlo rjavem hrošču 
iz družine krešičev. Zanj je zna-

čilno, da živi v razpokah in pod 
kamni, zaradi prilagoditve na te-
mno okolje pa ima zakrnele oči. 
Območje Kuma je njegovo edino 
znano nahajališče. Pot jih je pelja-
la naprej do Turkovega prepada, 
ki je 37 metrov globoko brezno 
in je uvrščeno med podzemeljske 
geomorfološke naravne spome-
nike. Ob postankih so bili udele-
ženci seznanjeni tudi o številnih 
vidnih in skritih zanimivostih, ki 
skupaj pričarajo pestro sliko ob-
močja Kumljanskega. Učna pot je 
nezahtevna, markirana in ozna-
čena s sedmimi informativnimi 
tablami ter še posebej primerna 
za osnovnošolce ter različne or-
ganizirane skupine ljubiteljev ra-
znovrstne in ohranjene narave. 

Dejan Zupanc,  
TRD KP Kum Dobovec

VoDenje po učnI potI 
Turistično razvojno društvo Krajinski park Kum Dobovec 
041 631 688

20. državna razstava 
psov CAC
V nedeljo, 26. avgusta, je bilo že 
od jutranjih ur slišati pasje vese-
lje na Kipah. Potekala je namreč 
jubilejna, in to že 20. državna raz-
stava psov CAC. Hkrati so praz- 
novali tudi 55-letnico obstoja in 
aktivnega delovanja Kinološkega 
društva Trbovlje. Na prireditvi so 
najmlajši risali na temo psov; nji-
hove risbice so bile razstavljene v 
Delavskem domu Trbovlje.

Kumska nedelja in 
»Gremo v hribe«
30. junija se je na Kumu odvi-
jala družabna akcija »Gremo v 
hribe«. Kum je bil tokrat prvič 
prizorišče tega dogodka, ime-
novanega Zlatorogova transver-
zala ponosa, ki ga organizira 
Pivovarna Laško v sodelovanju 
s krajevnim PD Kum Trbovlje. 
Pohoda na Kum se je udeležilo 
približno 380 pohodnikov; ti so 
bili pri planinski koči deležni 
številnih družabnih in nagra-
dnih iger ter zabave ob dobri 
glasbi. Vsako prvo nedeljo po 
sv. Jerneju oziroma zadnjo ne-
deljo v avgustu pa se na Kumu 
zgodi »Kumska nedelja«. Pred-
vsem je bila in je še vedno kot 
pohod in romanje dobro zako-
reninjena. Letošnja, ki je bila 26. 
avgusta, pa obiskovalcem ni bila 
naklonjena, saj jih je bilo zaradi 
napovedanega in udejanjenega 
slabega vremena precej manj 
kot prejšnja leta. Maševanje 
je uspelo še na prostem v soli-
dnem vremenu, v dežju in megli 
pa se je vse drugo dokončalo v 
planinskem domu.

Stane Golob,  
PD Kum Trbovlje

V oktobru bo še 
posebej pestro med 
upokojenci
Kot vsako leto bo tudi letos prvi 
teden v oktobru teden upoko-
jencev. Pri Društvu upokojen-
cev Trbovlje bodo v tem tednu 
organizirali športna tekmo-
vanja, razstavo ročnih del in 
slavnostno proslavo. Športniki 
se bodo pomerili v balinanju z 
ekipami preostalih društev upo-
kojencev znotraj Zasavske po-
krajinske zveze. Skupina Zlatice, 
ki letos praznuje 30 let obstoja, 
bo pripravila razstavo ročnih 
del. V Galeriji Delavskega doma 
Trbovlje si boste lahko od 1. do 
6. oktobra ogledali ročna dela, 
ki jih pridne Zlatice izdelujejo v 
različnih tehnikah in tako ohra-
njajo pomemben del našega na-
rodnega blaga, saj ročna dela v 
današnjem času izrivajo ceneni 
strojno izdelani izdelki iz tuji-
ne. Skupine, kot so Zlatice, pa 

bi rade, s tem ko dajo vsako leto 
na ogled svoja dela, navdušile 
tudi mlajši rod za tovrstno delo. 
V gledališki dvorani Delavskega 
doma Trbovlje pa bo kot sklep- 
ni del tedna upokojencev še 
slavnostna prireditev, na kateri 
bodo nastopile kulturne skupi-
ne Društva upokojencev Trbov- 
lje. Ta večer pa je vedno name-
njen tudi druženju vseh članov 
društva. 
Prvi oktober je mednarodni 
dan starejših; v počastitev tega 
dne bo v Ljubljani v Cankarje-
vem domu tudi letos Festival za 
tretje življenjsko obdobje. Tudi 
tu bodo sodelovali trboveljski 
upokojenci. Za sodelovanje na 
koncertu pevskih zborov je bil 
izbran tudi Mešani pevski zbor 
Društva upokojencev Trbovlje. 
Čeprav niso upokojenci več pol-
ni moči, so še vedno dejavni na 
različnih področjih. 

Joža Ložak

Dobrodelni projekt 
»Rute«
Trboveljska gimnazija je znana 
po številnih dobrodelnih projek-
tih, zaradi katerih se zdaj mar-
sikdo prebudi z nasmeškom na 
obrazu. Inovativno dobrodelni 
bodo tudi letos. Na pobudo Maj-
de Škrinar Majdič, prof., so pri-
pravili precej nevsakdanji pro-
jekt – zbirali bodo rute in šale. In 
kaj z njimi? Ko bodo 1. decem-
bra na šolo dobili še zadnje rute, 

bodo istega dne vse navezali v 
dolgo verigo, ki jo bodo nape-
ljali od stavbe gimnazije pa vse 
do Delavskega doma Trbovlje. 
Rute in šale bodo seveda tudi 
prodajali, ves izkupiček pa bo šel 
v dobrodelne namene. Če imate 
doma kakšen šal ali ruto odveč, 
ste torej vljudno vabljeni, da jo 
prispevate k tej inovativni akciji 
– prinesete jo lahko na šolo oz. 
jo izročite dijaku ali delavcu šole.

Aljaž Bastič

Pohoda na Kum se je udeležilo 
približno 380 pohodnikov.
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Trboveljski policisti: 
»Nikoli ne smemo 
ostati brezbrižni«
Vandalizem je dejanje iz obje-
stnosti, ki s spontanim nasiljem 
oziroma z vsakim namernocilj-
nim dejanjem povzroči namerno 
uničenje, poškodovanje družbe-
nega ali zasebnega premoženja. 
Vandalizmu je bolj izpostavljena 
javna kot zasebna lastnina.
Tudi v Trbovljah se občasno sre-
čujemo z vandalizmom, ki pa se 
iz mesta počasi širi tudi na okoli-
ške vasi. Največkrat gre za posa-
meznike ali skupine, ki s svojim 
brezvestnim, nesmiselnim in 
neodgovornim početjem pov-
zročajo škodo občanom, skupni 
lastnini in kulturnim znameni-
tostim.
Najpogostejše pojavne oblike 
vandalizma so: odstranitev ali 
poškodba stvari, ki jih pravne ali 
fizične osebe puščajo prek noči 
na prostem (razne obvestilne ta-
ble oz. poškodovanje pritrjenih 
znakov in napisov), razbijanje 
stekla in oken, pisanje grafitov, 
metanje kamenja na mimoidoča 
vozila, trganje žic, javnih telefo-
nov in njihovo uničenje sploh, 
teptanje cvetličnih gred, razbi-
janje spomenikov in poškodo-
vanje drugih kulturnih obeležij 

ter poškodovanje (prebodenje) 
avtomobilskih pnevmatik oz. 
poškodbe avtomobilskega laka, 
uničenje ali poškodovanje po-
štnih nabiralnikov. 
Specifične oblike vandalskega 
ravnanja se pojavljajo ob raznih 
športnih prireditvah in drugih 
javnih oziroma množičnih pri-
reditvah (pred zapuščanjem pri-
reditve, med njim ali ob njem), 
ko se vandalsko obnašanje izraža 

na vse načine – od kričanja do 
fizičnih spopadov in uničevanja 
premoženja.
Posledice vandalizma nosimo 
vsi. Vso škodo, povzročeno na 
objektih in drugih stvareh v lasti 
lokalne skupnosti, plača lokalna 
skupnost, torej mi vsi. Pa bistvo 
težave ni samo v plačilu škode. 
Večja težava je v tem, da takrat, 
ko nujno potrebujemo katero iz-
med dobrin, ki nam je na voljo, 

le-te ne moremo uporabiti, ker je 
razbita (rad bi nujno telefoniral, 
pa ne morem, ker je razbit aparat 
z govorilnico vred; več razbitih 
svetilk javne razsvetljave – slabša 
splošna varnost in počutje; po-
škodovana prometna signaliza-
cija – slabša prometna varnost; 
poškodovana otroška igrala – 
nevarnost poškodbe pri igri itn.).
Vandali svoja dejanja največkrat 
opravljajo dobro skriti v nočnem 
času in na mestih, na katerih ni 
prisotnih policistov, zato je nuj-
no, da policija in občani zdru-
žimo moči in skupaj ustavimo 
vandalizem. Policisti se zaveda-
mo, da se je proti vandalizmu 
izjemno težko boriti, vendar me-
nimo, da je treba poskusiti. Ni-
koli ne smemo ostati brezbrižni 
ob opažanju vandalskih dejanj v 
smislu, da nam niso povzročili 
škode in da bo kdo drug pokli-
cal pristojne itn. Taka dejanja je 
treba prijavljati. Zavedati se mo-
ramo, da je bil vandal danes na 
delu drugje in hitro se lahko zgo-
di, da bo jutri tarča vandalizma 
tudi vaše premoženje.
V vsaki skupnosti se moramo 
zavedati posledic vandalskih 
dejanj. Zato nam, policistom, 
pomagajte pri preprečevanju to-
vrstnih dejanj in odkrivanju sto-
rilcev.

Andrej Jurič,  
komandir PP Trbovlje

Požig kavča na Trgu svobode. Požar se je nato razširil še na tri 
parkirana vozila in dva zabojnika za smeti. Posledice so jasno vidne. 

 

tel:03 5625 820
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Iz Doma upokojencev 
Franca Salamona 
Trbovlje
Stanovalci v Domu upokojencev 
Franca Salamona Trbovlje so 
preživeli vroče, a delovno pole-
tje. V poletnih mesecih so plo-
ščad pred domom spremenili v 
prijetno počivališče, kjer so sta-
novalci našli trenutke za ustvar-
janje, klepet, navezovanje stikov, 
druženje, skratka čas za uživanje. 
Počitnice so začeli z modno re-
vijo, ki jo pripravijo člani skupin 
starih za samopomoč. Po mo-
dni stezi so se sprehodili priletni 
manekeni in manekenke, vsak v 
svoji kreaciji, z modnimi dodat-
ki, ki so jih ustvarili sami ali pa 
so si jih sposodili iz svojih omar. 
Sami pravijo, da se radi udele-
žujejo ustvarjalnih kotičkov, v 
katerih na različne načine raz-
mišljajo in svoje zamisli prena-
šajo na papir ter pri tem uživajo, 
se družijo, pogovarjajo in spod-
bujajo drug drugega. In takih 
srečanj so v domu pripravili kar 
nekaj. Veseli pa so tudi vsakega 
sostanovalca na počivalniku, ki 
se jim pridruži s pomočjo sester, 
bolničark, prostovoljcev, delav-
cev prek javni del. 
Tudi za telesno aktivnost so po-
skrbeli. Organizirali so različne 
igre z žogo – od košarke, nogo-
meta, metanja predmetov v koš, 
vrtnega šaha, balinanja, spreho-
dov, nordijske hoje, izletov. Pred 
kratkim so se odpeljali proti Za-
gorju, kjer so obiskali tržnico in 
spomenik Janeza Drnovška. V 
bližnjem bifeju so se odpočili ob 
kavici. Nato se odpravili v Evro-
park, kjer so med sprehajanjem 

občudovali lepo urejeno okolico. 
V avli doma je Maša Jazbec po-
stavila na ogled instalacijo – mo-
nolit. Gre za dva svetleča objekta. 
En se je nahajal v Avstriji, dru-
gi pa v avli doma upokojencev 
na Tereziji. Monolit je v Avstriji 
zaznal obraz človeka, ki je stopil 
pred njega, a ta obraz se je zaznal 
tudi v napravi v Trbovljah. Sta-
novalci doma so si videoinstala-
cijo z zanimanjem ogledovali in 
se o možnostih današnje tehnike 
tudi pogovarjali.

Marija Sajovic, delovna 
terapevtka v DUFS

Kaj je novega v naši 
knjižnici? 
V Knjižnici Toneta Seliškarja Tr-
bovlje vsako leto poskrbimo za 
delno obnovo. V prostorih na 
Ulici 1. junija 19 je knjižnica že 30 
let. Kljub hudi prostorski stiski se 
trudimo obiskovalcem in članom 
ponuditi vse, kar naj bi sodobna 
splošna knjižnica ponujala lokal-
ni skupnosti, hkrati pa z menjavo 
dotrajane opreme posodabljamo 
tudi njen videz in funkcionalnost. 
Letos smo si zadali in tudi uresni-
čili kar nekaj investicij, katerim je 
ustanoviteljica, Občina Trbovlje, 
prisluhnila. S sredstvi za investi-
cijsko vzdrževanje (17.000 evrov) 
smo obnovili celotno razsvetlja-
vo, saj je bila stara razsvetljava do-
trajana, nevarčna in nezadostna. 
Iz teh sredstev smo sanirali tudi 
sanitarije na mladinskem oddel-
ku, na katerem smo poudarili do-
stop za najmlajše obiskovalce. Iz 
sredstev za nakup opreme pa smo 
na oddelku za odrasle pridobili 
nove police za periodiko (časopi-
si, revije), na mladinskem oddel-
ku smo na novo uredili Tončkov 
računalniški kotiček in povečali 
število mogočih računalniških 
mest na tri, v novo knjižno oma-
ro pa smo razporedili tujejezično 

literaturo za otroke. Obnovili smo 
tudi zavite stopnice, ki povezujejo 
oddelek za odrasle z mladinskim 
oddelkom. Obenem smo uredili 
tudi prostore arhiva in skladišča, 
kjer hranimo preusmerjeno in 
odpisano gradivo. Tako se tru-
dimo knjižnico posodabljati na 
prostoru, ki ga trenutno premo-
remo. Po odzivu sodeč, so poleg 
zaposlenih zadovoljni tudi naši 
obiskovalci, ki pa si še želijo spre-
memb, izboljšanja in tudi novih, 
večjih prostorov za našo vse pe-
strejšo dejavnost.

Simona Solina, 
direktorica KTS Trbovlje

Poletna šola kemije
Na Gimnaziji in ekonomski sre-
dnji šoli Trbovlje je v zadnjem 
tednu avgusta potekala poletna 
šola kemije za zasavske deveto-
šolce. Pod strokovnim vodstvom 
Aleksandra Medveša, prof., je 
osem učencev spoznavalo čudo-
vit svet eksperimentalne kemije, 
izdelalo aspirin, zakrivilo nekaj 
manjših eksplozij in delalo še 
marsikaj. Krožek za devetošolce 
bo sicer potekal tudi med šol-
skim letom.

Aljaž Bastič

Tudi starejši si znajo 
popestriti dneve. 
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Nove zamisli za novi 
svet
Svet se je spremenil. Kdor tega 
ne vidi, mora nujno na festival 
Ars Electronica v Linz, da mu ta 
odpravi slepoto. Z neposrednimi 
prikazi zadnjih svetovnih inova-
cij tam dobiš potrditev, da je nov 
evolucijski korak narejen. Tu je 
svet, ki je radoveden, odkrit, raz-
mišljajoč, iskren, napreden, soču-
ten, aktiven, povezovalen, poln 
čudes, veliko razkriva, se sprašu-
je, sodeluje, človeka na novo de-
finira in se zaveda, da drug brez 
drugega ne moremo. 
Najboljši festivalski projekti po 
mojem okusu? Predavanje Hiro-
shija Ishigura o njegovih človeku 
podobnih robotih (androidi, ge-
minoidi, elfoidi); tretji dan sim-
pozija na temo Vsakodnevno 
uporništvo; projekt odprtokodne 
kamere za profesionalne snemal-
ce (www.apertus.org); projekt 
3D-tiskanja (The Free Universal 
Construction Kit); projekt ‘bac-
terial radio’, ki postreže z zvokom 
bakterij; predavanje organizacije, 
ki se z vizualiziranjem javnodo-
stopnih podatkov in njihovim 
vnašanjem v javni prostor sistem-
sko spopada s korupcijo; fasci-
nantni Memopol 2, bigbrotherska 
instalacija z vsemi spletno dosto-
pnimi podatki o tebi ... Izjemnost 
festivalskega programa se ne pre-
neha.

Sprostitev v tretjem 
življenjskem obdobju
V okviru Društva U 3, Univerze 
za tretje življenjsko obdobje Trbo-
vlje, je zelo dejavna skupina lahke 
telesne vadbe in sprostitvenih 
dejavnosti. V skupini, ki se vsak 
ponedeljek srečuje v prostorih 
Mladinskega centra Trbovlje, je 
deset članic. Skupina je izjemno 
homogena, saj poleg navedene-
ga še redno prebirajo različna 
literarna dela. Pod vodstvom pri-
zadevne mentorice Irene Žagar 
smo v mesecu juniju organizirali 
Večer s Hafisom. Skupina je zače-
la druženje že 3. septembra 2012. 
Dokler bodo vremenske razmere 
dopuščale, bodo nadaljnja sreča-
nja na prostem, v naravi.

Nada Medvešek, U 3

Naši pevci  
na vrhu Triglava
Komorni zbor Trbovlje pod vod-
stvom Gregorja Špajzerja že tretje 
leto uspešno deluje na področju 
trboveljskega ljubiteljskega zbo-
rovskega petja. Lani so bili več kot 
uspešni na regijskem tekmovanju 
Sozvočenja na Vrhniki, kjer so 
prejeli srebrno plaketo. Ambicio-
zne načrte pa imajo tudi za letos. 
Najprej bodo nastopili na letnem 
koncertu 16. novembra, ko bodo 

krstno izvedli skladbo Nebo, 
nebo, ki jo je zanje napisal Da-
mijan Močnik na besedilo Josipa 
Murna Aleksandrova. Udeležili 
se bodo tudi Sozvočenj osrednje 
slovenske regije 18. novembra. 
Soorganizirali bodo koncert zma-
govalcev letošnje Naše pesmi me-
šanega pevskega zbora Megaron 
iz Ljubljane. V avgustu so z zdra-
vim duhom (in s pesmijo) v zdra-
vem telesu odšli na Triglav.

Aljaž Bastič

60 let DKD Svoboda 
Dobrna in praznik KS 
Alojza Hohkrauta
Visoko obletnico Delavsko-
-kulturnega društva (DKD) 
Svoboda Dobrna, ki je bilo 
uradno ustanovljeno leta 1952, 
smo praznovali 31. avgusta pri 
novi »kantini«, ko smo zazna-
movali tudi praznik Krajevne 
skupnosti Alojza Hohkrauta. 
Kljub dežju smo preživeli lepo 
popoldne.

Maša Jazbec in Monolit  na Ars Electronici 2012.

svetovne novice. Dogodek, ki si 
ga za prihodnje leto spet zapišem 
pod ‘NUJNO  OBISKATI’.

In fantastična novica? Trbovelj-
čanka Maša Jazbec, ki končuje 
podiplomski študij Interface Cul-
ture v Linzu, je na festivalu Ars 
Electronica za svoje delo – insta-
lacijo Monolit – prejela 3. nagra-
do. Čestitke, Maša! Letos edina 
slovenska avtorica na festivalu. 
In če še ne veste, njen Monolit, ki 
smo ga spoznali aprila na festiva-
lu novomedijske kulture Specu-
lum Artium v Trbovljah, se je za 
Ars Electronico razmnožil in sa-
moinstaliral v Dom upokojencev 
Franca Salamona v Trbovljah. Ja, 
nenadoma sta se pojavila 2 Mo-
nolita. Eden na razstavi v Linzu 
in drugi hkrati v domu upoko-
jencev. Med seboj sta o dogajanju 
komunicirala v živo prek skypa in 
tako je bila Ars Electronica, naj-
pomembnejši tovrstni dogodek 
na svetu, tudi v Trbovljah. 
Še ključne besede, ki opredelijo 
fokus letošnje Ars Electronice: 
skupnost, odprta koda, 3D-ti-
skanje, hibridnost, javni podatki, 
človek, umetnost, vizualizacija 
podatkov, bioznanost, ideje, in-
teraktivnost, informacijski akti-
vizem, vesolje, mikroorganizmi, 
intima, zvok.  
Sklep: Ars Electronica je seizmo-
graf za zadnje svetovne inovacije. 
In če je bil Linz nekoč postindu-
strijsko mesto – na dobri poti, da 
potone v pozabo (vam zveni zna-
no?) –, je danes svetovno znano 
središče, kjer se spajajo umetnost, 
znanost, tehnologija in družba. 
Med festivalom se tu zberejo av-
toritete, t. i. novi prišleki, rado-
vedneži, kulturni turisti in do-
mačini, ki jih zanimajo resnične 

Na zaslonu inštalacija Monolit Maše Jazbec v Domu upokojencev Franca Salamona v Trbov- 
ljah, povezan prek Skypa v Linz, kjer ga vidimo na tabličnem računalniku.

Več informacij o festivalu: wwww.
arselectronica.at.

Tadeja Bučar



Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje je tudi 
letos pripravila podelitev priznanj Tončka 
Knjigoljuba za naše najmlajše.

V mesecu juniju se je prvič odvijala Mlada olimpi-
jada, ki se je je aktivno udeležilo 500 Trboveljčank in Trboveljčanov. Na sliki utrinek z odprtja.

Letos je bilo na sprejemu 

odličnjakov kar 15 maturantov 

in maturantk.

V mesecu juniju sta župan in podžupanja 
Občine Trbovlje sprejela odlične osnovnošolce.

Srečanje Žabjevaščanov v organizaciji 
Turističnega društva Trbovlje je tudi letos 
privabilo veliko ljudi.

Letos je Združenje šoferjev in avtome-

hanikov Trbovlje praznovalo 60 let. 

V ta namen so pripravili parado po 

trboveljskih ulicah.

Letošnji Nohšiht je privabil več kot 2000 ljudi. Za 
dobro zabavo so poskrbeli Saša Lendero in domačini, 
Ping Pong Band. Foto Žiga Žibert

Kljub dežju nas je na Anduhtu dodobra 

razgrela skupina Tabu. Przanovanju 

občinskega praznika se je pridružila tudi 

domača zasedba Bohem. Foto: Žiga Žibert

V mesecu juniju smo odprli kar nekaj 

obnovljenih odsekov cest. Med drugim 

tudi cesto v Kleku (na sliki). 

FOTOUTRINKIFOTOUTRINKI



V mesecu juniju je NK Rudar zaznamoval 90 let 
svojega delovanja. Ob tej priložnosti so pripravili 
celodnevno prireditev na stadionu Rudar.

Župan Občine Trbovlje Vili Treven 

z mladimi trboveljskimi plavalci na 

Lučkinem pokalu.

Že tradicionalna dirka starodobnikov na Katarino 

je letos potekala 16. junija. Foto: Comprojekt

Za svoje uspehe in delo na kulturnem področju je 

Prvojunijsko nagrado prejel mag. Zoran Poznič.

Prvojunijsko nagrado je Marina Barovič, 
direktorica Splošne bolnišnice Trbovlje,  
prejela na osrednji slovesnosti ob 
občinskem prazniku. Foto: Robi Ahlin

Občina Trbovlje se lahko letos pohvali s 47 odličnimi 

učenci, ki so se vpisali v zlato knjigo.

Občina Trbovlje je s francosko Občino Sal-

laumines pobratena že 48 let. Tudi letos je v Francijo 

na izmenjavo odpotovalo 9 trboveljskih mladih. 

Letošnji Nohšiht je privabil več kot 2000 ljudi. Za 
dobro zabavo so poskrbeli Saša Lendero in domačini, 
Ping Pong Band. Foto Žiga Žibert

Skozi poletje DPM Trbovlje poskrbel za zabavo 
naših otrok; tudi na letovanje jih je odšlo veliko, 
9 s pomočjo sredstev, ki smo jih zbrali na do-
brodelnem koncertu.
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„Mislil sem, da se mi ne more nič zgoditi.”
Intervju z Mitjo Duhom 
Avtorica: Kim Kern / Fotografije: Žiga Žibert

V življenju si spoznal svet droge. 
Kaj te je poneslo vanj oziroma 
kako se je vsa zgodba začela? 
»Najbrž smo si vsi kdaj želeli biti 
najboljši. Jaz sem tam nekje do 5. 
razreda želel biti najboljši v razre-
du, najboljši v športu itn. Potem 
pa sem prišel v puberteto in za-
nimati so me začele druge stvari. 
Z družbo smo videli izziv v nega-
tivnih možnostih, ki nam jih je 
takrat ponujalo življenje; razisko-
vali smo neko novo subkulturo, 
iskali nove izzive. 

Nekakšna krona vsega tega je bilo 
spoznanje z drogami. Sledilo je 
merjenje moči, dajanje s prijatelji, 
ali si nekaj 'upaš ali pa ne upaš'. 
Sam sem v mladosti prebral kar 
nekaj knjig o zasvojenosti in seve-
da sem vedel, da naše početje ni 
pametno, zato sem imel do drog 
najprej kar velik odpor. Ampak 
potem sem – še danes ne vem, za-
kaj – vseeno poskusil in takrat se 
je vse začelo, čeprav na začetku še 
nisem bil odvisen. V drogo še ni-
sem zapadel in še vedno sem živel 

'normalno' življenje. Preizkušanje 
moči se je stopnjevalo, verjel pa 
sem tudi v ideologijo panka in 
anarhizma. Posledično sem pustil 
šolo, družbo in starše ter se pre-
selil na svoje. Popolno svobodo 
sem videl v tem, da lahko delam 
tisto, kar mi paše. Takrat sem se 
tudi začel pogosteje drogirati in 
tako sem počasi zapadel v trdo 
drogo. Na začetku je občutek 
dober, potem pa si želiš, da bi se 
vsak dan počutil tako dobro. Vsaj 
jaz osebno lahko rečem, da sem 

Življenjska pot Trboveljčana Mitje Duha ni bila ravno rožnata. Sam pravi, da se zaveda, da je za 
to kriv sam, ampak tega ni načrtoval. Tako se je zgodilo. Ko ga je vse skupaj pripeljalo v zapor, 
v katerem je bil popolnoma prestrašen, bolan in razočaran, je spoznal zdravega fanta, ki se je 
ukvarjal s športom. Mitji je zdrava energija ustrezala in tudi sam je začel teči. S tekom se je uprl 
strahu in vsem psihozam, ki so bile posledica odvisnosti od drog. Z močno voljo se je prebil čez 
trnovo pot in spoznal, da je mogoče doseči marsikaj, če si to le dovolj močno želiš. Samo bati se ne 
smeš. Pravi, da si zastavi določene cilje, ki jih potem z veliko truda tudi uresniči. Drugače je Mitja 
preprost, a samozavesten fant, ki mi je na koncu pogovora zaupal, da je svojo »zgodbo« povedal 
le zato, ker upa, da bo z njo lahko komu vlil vsaj malo upanja, moči in volje. 

imel močno željo po tem, da bi se 
imel vsak dan 'fajn'. Potem pa se 
droge navadiš, postaneš odvisen 
in takrat se stvari spremenijo. Ži-
vljenje in občutek nista več tako 
dobra.«

Ali meniš, da mladi, ki se podajo 
v svet droge, ne vidijo drugega 
izhoda? Lahko resnično življe-
nje res postane tako težko, da se 
je najlažje zateči v svet opija?
»Velikokrat so lahko za to, da se 
mladi podajo v svet droge, krive 
tudi socialne težave, težave doma, 
težje vključevanje v družbo in 
druge osebne težave. Ampak po-
membno je vedeti, da obstajajo 
tudi tisti, ki so imeli popolnoma 
'normalno', lahko celo zelo lepo 
otroštvo in mladost, pa so vseeno 
zapadli v droge. Če govorim zase 
in še za nekaj drugih ljudi, ki jih 
poznam, nismo vzeli droge zato, 
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ker bi bili razočarani ali žalostni. 
Res je, da je bilo v tistem obdobju 
pri meni doma tudi nekaj težav, 
ampak gotovo droge nisem vzel 
zaradi tega. Vzel sem jo, ker je 
bilo to takrat nekaj novega, zani-
mivega, imel sem kar visok ego in 
sem mislil, da sem nepremagljiv, 
da lahko vse poskusim, da se mi 
ne more nič zgoditi. Seveda sta 
pripomogla tudi radovednost, 
zanimanje, kako se počutiš, ko 
si pod vplivom substanc. Prizna-
ti pa moram, da se ob vsem tem 
nisem zavedal posledic drogira-
nja, vse sem jemal z lahkoto in bil 
prepričan, da sem sam močnejši 
od droge in da ne bom nikoli po-
stal odvisen. 
Alkohol je na primer tudi zelo 
pogosta droga in marsikdo ve, da 
ti že ta lahko pomaga pri tem, da 
si manj sramežljiv, da ti neke vrste 
pogum, moč, zaupanje vase. Po-
tem pa se vse to lahko stopnjuje 
do uporabe heroina. Heroin pa je 
zelo močna droga, ki za trenutek 
daje veliko lepih učinkov; tisti čas 
nekako živiš v popolnem svetu. In 
to je tisto, kar te potegne, zasvoji.«

Kako si drogiranje prekrival 
pred starši? Kdaj in kako so iz-
vedeli za tvoje težave? 
»Moji starši so mi zelo zaupali 
in jaz sem v tistem času, v svoji 
mladosti, to izkoristil. Poskusil 
sem vse tisto 'najslabše'. Staršem 
nisem povedal, da kadim travo, 
in potem jim nisem niti povedal, 
da sem vzel heroin. Ko pa sem se 
prijavil na metadon, pa sem svo-
je težave razkril tudi staršem. Res 
je tudi, da sem se, preden sem se 
prijavil na metadon, s trdo drogo 
drogiral približno enkrat na tri 
mesece, tako da nisem imel hudo 
poškodovanih rok od vbodov igle 
itn. Takrat še nisem bil odvisnik. 
Potem pa sem odšel od doma in 
droge začel uporabljati veliko po-
gosteje. Takrat sem to tudi pove-
dal staršem.«

Kaj pa denar in dostopnost? Kje 
si dobil dovolj denarja za tisto, 
kar si »potreboval«? Ali je danes 
droga v naših krajih lahko do-
stopna? 
»Imel sem prijatelje, ki so bili že 
prej prijavljeni na metadonski te-

rapiji, in ko še nisem bil odvisen 
od droge, smo šli ven, spili nekaj 
alkohola in vzeli še nekaj droge, 
da nam je bilo 'bolj lušn'. Ko pa 
sem se tudi sam navadil na trdo 
drogo, sem se zelo hitro prijavil 
na metadon. Najprej mi je tudi 
metadon služil kot droga, imel 
sem ga nekako 'za vsak slučaj', čez 
čas pa tudi metadon ne 'prime' 
več. Sem neke vrste ekstremist 
in tudi pri uporabi drog sem bil 
takšen. Če sem bil zadet, sem ho-
tel biti zadet ves dan. Tako smo 
hodili tudi v klinični center, kjer 
smo kradli tablete, ki smo upo-
rabljali kot drogo ali pa smo jih 
prodali. Sposodil sem si tudi kar 
veliko denarja. Nekaj od staršev, 
sorodnikov in prijateljev. Vsi ti so 
seveda predvidevali, da ta denar 
potrebujem za drogo in da mo-
goče ni najboljše, da mi ga dajo. 
Ampak so tudi vedeli, da če mi 
ne bodo dali, denarja obstaja mo-
žnost, da bom kradel. Potem sem 
tudi ropal. Čeprav ropal nisem 
zato, ker bi potreboval drogo, tu je 
bilo že malo psihoze, pobalinstva. 
Kako je danes z dostopnostjo 
droge, ne vem, ker tega ne kupu-
jem več. Ampak mislim, da se jo 
še vedno da dobiti na kar lahek 
način. Menim, da vsak, ki se za to 
zanima tam nekje od 6. razreda 
naprej, lahko dobi marihuano ali 
celo heroin. Ko sem se drogiral, je 
bilo drogo res lahko dobiti. Vede-
li smo, kdo prodaja, in kupil si jo 
lahko, kadar si želel. Tudi heroin 
se je zelo 'razpasel'. V času, ko 
sem bil odvisnik, je bilo to v Trbo-
vljah kar nekako priljubljeno in ni 
ga bilo težko dobiti. Če si bil čisti 
'zelenec', pa je bilo dovolj, da si 
pristopil do kakšnega narkomana 
in si lahko dobil vse.«

Kdaj oziroma kako si se odločil, 
da bi prenehal uživati drogo? Si 
za odvajanje poiskal strokovno 
pomoč? 
»Nekega dne, leta 2005, sem od-
šel v lekarno in protizakonito vzel 
tablete. To je bilo potem oprede-
ljeno kot drzna tatvina. Imel sem 
psihoze, ki so se pojavile zaradi 
drogiranja, tako da nekako nisem 
bil popolnoma priseben. Imel 
sem tudi prisluhe in bil sem že kar 
precej na tleh. 

Po vsem tem smo oropali še ne-
koga doma in za to sem dobil 
skoraj šest let zapora. V zaporu 
sem bil prvič. Tja sem prišel kot 
bolnik s psihozami, imel sem 
tudi hepatitis C, ki je pogosta bo-
lezen narkomanov, in zelo slabe 
zobe. Bil sem popolnoma pre-
strašen, saj sem zapor poznal le 
takšen, kot ga prikazujejo v ame-
riških filmih. Ko sem bil še v pri-
poru, so se mi vsi smejali in me 
imeli za 'norčka', strašili so me, 
da bom na Dobu moral početi 
in doživeti vse tisto, kar kažejo v 
filmih. Bil sem popolnoma pre-
strašen in sem zaradi vsega tega 
ogromno pretrpel. Vmes sem bil 
premeščen tudi v psihiatrično 
bolnišnico, saj me je poleg vsega, 
kar sem že povedal, pekla tudi 
vest, občutil sem veliko krivdo 
zaradi vsega, kar sem naredil. 
Nekaj mesecev se mi je moja si-
tuacija zdela popolnoma breziz-
hodna. Edina možnost, ki sem jo 
videl, je bila, da se moram očistiti 
drog ali pa bom umrl. Z menoj je 
bilo res hudo, tudi strokovni za-
porniški delavci so popolnoma 
obupali nad menoj, v zaporu sem 
bil tarča posmeha zaradi svoje 
zmedenosti in slabega počutja. V 

sebi pa sem že dolgo nosil veliko 
željo, da se očistim drog. Posku-
sil sem namreč že prej, ampak mi 
ni nikoli uspelo. Ker pa sem zelo 
samosvoj človek, sem se tudi kar 
sam odločil, da bom to prenehal. 
Prenehal sem uživati antipsihoti-
ke, ki sem jih imel zaradi psiho-
ze, prenehal sem uživati drogo, 
cigarete in kavo v obdobju šestih 
mesecev. Najprej je bilo seveda 
zelo težko. Prvih šest mesecev 
sem občutil neopisljive straho-
ve, bil sem paranoičen. To je bilo 
obdobje, ki ga je težko opisati z 
besedami. Potem je bilo bolje, 
nastopilo je obdobje stabilizaci-
je. Takrat sem šel tudi v šolo, kar 
je bil kar velik podvig, saj sem 
včasih tudi šestkrat prebral eno 
stran, pa še vedno nisem vedel, 
kaj piše. Ampak bil sem zelo tr-
mast, ker sem se, ko sem prene-
hal uživati drogo, trdno odločil, 
da bom zdržal in nekaj naredil 
iz svojega življenja ali pa umrl. 
Bilo je zelo težko. V zaporu sem 
bil z ljudmi, ki so bili prav tako 
narkomani in vladalo je zelo sla-
bo vzdušje. Moje psihoze so se 
povečale do te mere, da sem celo 
sam sebe poškodoval. Nekdo, ki 
tega ni doživel, bi težko verjel in 
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razumel, kako zelo grozno je to. 
V zaporu sem imel prijatelja, ki 
je bil sicer tudi narkoman, am-
pak res dober človek. Potem pa 
je prišel v našo sobo fant, ki je bil 
športnik in zdrav človek. S seboj 
je 'prinesel' pozitivno energijo. V 
tistem obdobju sem bil zelo do-
jemljiv za energije in takrat sem 
začutil, da je to zdrava energija, 
in zato sva se začela družiti in 
skupaj teči. Tako sem se začel 
ukvarjati s tekom, ki mi še danes 
pomeni zelo veliko. S pomočjo 
teka sem se takrat uprl psihozam 
in jih premagal z močno voljo in 
upiranjem. Takrat, ko me je bilo 
najbolj strah, ko sem res mislil, 
da se mi bo zmešalo, sem se vse-
mu uprl, šel do konca in nekega 
dne mi je uspelo premagati odvi-
snost, ki me je uničevala.
Strokovni delavci v zaporu so in 
ti pomagajo, ampak k njim sem 
hodil predvsem za to, da sem 
dobil določene ugodnosti, kot so 
na primer izhodi, pogojni izpust 
itn. Neke velike pomoči v zaporu 
ni, pomagati si moraš predvsem 
sam. Ob tem pa bi še enkrat rad 
omenil ta dva obsojenca, ki sta mi 
pomagala na moji poti, in za to 
sem jima hvaležen še danes. 
Ko sem nekako premagal svojo 
odvisnost in strahove, sem postal 
v šoli najboljši dijak. Iz tistega fan-
ta, ki je bil sojetnikom v posmeh, 
ki so ga celo strokovni delavci od-
pisali, sem postal vzor za druge 
zapornike, bil sem predstavnik 
zapora pri teku trojk itn. Res sem 
se potrudil in se spremenil. Ljudje 
so to videli, me cenili in spodbu-
jali. Na osnovi tega sem dobival 
izhode in bil na koncu po štirih le-
tih in sedmih mesecih tudi pred-
časno izpuščen iz zapora.«

Imaš občutek, da te družba 
sprejema »drugače«, ko izve za 
tvojo preteklost?
»V Trbovljah se vsi poznamo in 
tukaj imam občutek, da me lju-
dje ne obtožujejo in da me dobro 
sprejemajo. Mislim, da marsik-
do tudi ceni to, kar mi je uspelo. 
Nekateri me celo dajejo za zgled, 
kar mi ni najbolj všeč, saj menim, 
da smo ljudje različni, zmoremo 
različne stvari in smo zato tudi 
bolj ali manj uspešni. Jaz se tukaj 

počutim sprejetega in zaradi tega 
sem hvaležen in se seveda dobro 
počutim. 
Imel sem pa tudi negativno izku-
šnjo na delovnem mestu. Hvale-
žen sem vsem nadrejenim, ki so 
se postavili zame, ampak od vod-
stva je bilo slišati pripombe, zakaj 
sem zaposlen jaz kot zapornik 
in narkoman, da se zaradi moje 
preteklosti ljudje pritožujejo. Na 
osnovi tega je potem to službo 
dobil nekdo drug. To je moja edi-
na negativna izkušnja.«

Zakaj ravno tek in kaj ti ta vrsta 
rekreacije prinaša v življenje?
»Teči sem začel po tem, ko sem 
se odvadil od drog. V teku sem 
nekako našel protiutež vsem 
svojim težavam. Najprej mi je 
bilo seveda težko, saj na to nisem 
bil navajen, poleg tega pa tudi ni-
sem imel kondicije. Potem sem 
počasi pridobil potrebno vztraj-
nost. Po vsem tem sem tek dolgo 
nekako izkoriščal. Gre za to, da 
se lahko med tekom sam s seboj 
marsikaj 'pogovoriš', si izpra-
zniš glavo in včasih celo najdeš 
rešitev za težavo, ki se pojavi v 
tvojem življenju. In zaradi vsega 
tega sem se v to vrsto rekreacije 
preprosto zaljubil. Ugotovil sem 
tudi, da mi tek prinaša dobro 
počutje in zdravje; to mi je spre-
menilo življenje. Ko se na tek 
navadiš, se posledično spremeni 
tudi mišljenje. Vse več ti pomeni 
zdravje in lahko bi celo rekel, da 
pridobiš bolj 'zdrave misli'.«

Ali tečeš vsak dan? Kakšni so 
tvoji osebni rekordi?
»Tečem šestkrat tedensko, od 
petkrat do šestkrat tedensko pa 
delam tudi vaje za moč. Vložiti je 
treba kar precej truda, če želiš teči. 
Lani sem si zadal cilj, da pretečem 
21 kilometrov. In medtem ko sem 
sledil svojemu cilju, mi je poleti 
v enem mesecu in enem tednu 
uspelo preteči tri maratone (42 
km). Stvar je v tem, da če dobim 
idejo za nov izziv, o njej ne pre-
mišljujem dva dni. V 15 sekun-
dah vem, da bom poskusil svojo 
idejo tudi realizirati. Preprosto ne 
maram oklevanja, premlevanja 
ali nepotrebnega razmišljanja. 
Tudi ko sem izvedel za maraton, 

dolg 75 kilometrov, nisem nikoli 
verjel, da mi ga bo uspelo preteči, 
ampak sem se vseeno odločil, da 
grem. V življenju namreč veliko-
krat sledim besedam, da če ne po-
skusiš, ne moreš vedeti. Odločil 
sem se, da bom letos pretekel 100 
km v enem dnevu, in mi je tudi 
uspelo na relaciji Hrastnik–Rade-
če, ki sem jo desetkrat pretekel.«

Po 100-kilometrskem teku pa so 
sledili tudi novi izzivi?
»Ko sem pretekel teh 100 kilome-
trov, sem uresničil tisto, kar sem 
si zadal, da bom naredil letos. Po 
tem sem se udeležil še športne 
prireditve 10 krogov za 10 na-
smehov, ki jo je organiziralo dru-
štvo Never give up na Rudarju. 
V svojem rekordnem času sem 
pretekel 42 km, to je 107 krogov. 
Pred kratkim pa smo se udeležili 
tudi gorskega teka na Grintovec. 
To je najbolj ekstremen gorski tek 
v Evropi, postavljen je najtežji li-
mitni čas v tem delu Evrope. Bil je 
res naporen podvig, ampak vsem 
trem nam je uspelo priti na cilj, in 
to me je resnično osrečilo.«

Ne glede na težave, ki ti jih je v 
življenju povzročila odvisnost, 
se ti je uspelo »rešiti« in zažive-
ti na novo. Kaj je tisto, kar zdaj 
zapolnjuje tvoje življenje, in 
kakšne so tvoje želje in cilji za 
prihodnost?
»Trenutno moje življenje seve-
da zelo zapolnjuje šport, pred-
vsem tek, saj poleg tega, da sam 

tečem, vodim tudi tečaj Tek za 
začetnike. Priložnostno delam 
tudi prek gradbenega podjetja 
in se spopadam z enakimi teža-
vami kot drugi. Na osnovi vseh 
izkušenj, ki sem jih pridobil na 
svoji življenjski poti, vidim svo-
je poslanstvo predvsem v tem, 
da nudim pomoč in podporo 
drugim odvisnikom. To je bila 
moja življenjska šola, iz katere 
sem se veliko naučil in zdaj tudi 
'diplomiral', zato z veseljem po-
magam odvisnikom v društvu 
UP, kjer pomagam kot prosto-
voljec pri vodenju skupine. Pri 
tem delu se počutim sprejetega 
in ljubljenega; tudi zato v tem res 
uživam. Ker sem sam premagal 
odvisnost, nekako vidim smisel 
v tem, da z izkušnjami pomagam 
drugim, da vedo, da mi lahko za-
upajo, da jih ne bom obtoževal 
in da se vedno lahko zanesejo 
name. 
V prihodnosti si želim narediti 
kakšne tečaje oziroma izobraže-
vanja, da bi lahko delal kot neke 
vrste laični terapevt v društvih, 
ki nudijo pomoč odvisnikom. 
To bi bilo res delo, ki bi ga vsak 
dan opravljal z veseljem. V pri-
hodnosti pa se želim tudi še vpi-
sati v šolo, ki bi me popeljala bliž-
je željam, in res upam, da mi bo 
uspelo. 
Ob tej priložnosti se želim za-
hvaliti svoji materi s partnerjem, 
sestri z družino in Kristjanu Mur-
nu, ki so mi stali ob strani, ko sem 
bil v zaporu.«



15ŠporT
Petek, 28. 9. 2012

Športna tržnica na 
Osnovni šoli Trbovlje
Na OŠ Trbovlje so učitelji špor-
tne vzgoje že večkrat razpravljali 
o gibalnih sposobnostih otrok, 
predvsem ob izidih vsakoletne-
ga testiranja za športnovzgojni 
karton. Kar celotno desetletje 
so bili izidi otrok pod sloven-
skim povprečjem. Spraševali so 
se, kje je vzrok za to. Iz izidov 
je bila razvidna prevelika kožna 
guba (maščoba), tudi pri na vi-
dez suhih otrocih. V šolskem 
letu 2011/2012 so učenci prvič 
po desetih letih dosegli izid, ki 
je bil rahlo boljši od republiškega 
povprečja. Učitelji športne vzgo-
je že več let na govorilnih urah 
seznanjajo starše z izidi njihovih 
otrok. Odziv je bil v začetku zelo 
slab, iz leta v leto pa se je zanima-
nje staršev povečevalo.
Od dve do tri šolske ure gibanja 
tedensko so za otrokov normalen 

telesni razvoj premalo. Ena celo-
tna ura dnevno, torej sedem ur, je 
minimum, ki ga zagovarjajo stro-
kovnjaki. Zato so na OŠ Trbovlje 
razmišljali, da je zaželeno, da se 
otroci čim več vključujejo v orga-
nizirano športno vadbo, ki jo po-
nujajo klubi in društva. Damjan 
Rajh je prišel na zanimivo idejo, 
da se v okviru prvega roditeljske-
ga sestanka organizira športna 
tržnica, na kateri lahko starši ne-
posredno izvejo vse informacije, 
kako vključiti svojega otroka v 
določeno športno dejavnost.
Prva športna tržnica je za nami, 
odziv staršev je bil za zdaj precej 
slab, klubi in društva so jo ocenili 
pozitivno, povratne informacije 
staršev pa še ni. Redke ideje že pr-
vič padejo na plodna tla. Najbrž je 
treba vztrajati, čez nekaj let pa se 
bo lahko ugotavljalo, ali je tržnica 
smiselna ali ne.

Ervin Mlakar

odZIv Bralcev 
O pozitivnih športnih 
starših še enkrat
V prvi številki časopisa Sr(e)čno 
Trbovlje smo prebrali zanimiv 
članek, kako pomembno je, da 
starši podpirajo otroka in sodelu-
jejo z njim v športnem življenju. 
Rada bi dodala svoje razmišljanje 
o tem in pokazala na pozitiven 
primer v našem klubu.
Nobenega dvoma ni, da je zdrav 
duh v zdravem telesu. Da so star-
ši vzor otrokom, tudi ni dvoma. 
Tako kot otrok rad posluša pra-
vljico, ki jo bere oče ali mati, tako 
rad brca žogo z očetom ali plava 
in smuča. V Sloveniji poznamo 
številne primere športno uspe-
šnih očetov in mam, ki so prenesli 
svoje navdušenje nad športom na 
mlado generacijo. Tudi v svetov-
nem merilu. Ne bomo jih imeno-
vali, poznamo jih vsi.
Tako kot doseganje najvišjih na-
slovov v športu pa so pomemb-
ni – mogoče še bolj – tudi vzorni 
primeri v manjših klubih, ki živijo 
in dihajo s športom v naših kra-
jih. Namizni tenis v Trbovljah se 

igra že več kot 60 let. Veliko star-
šev in otrok, celotne družine, so 
igrali skupaj »pingpong«. O vsem 
tem obstajajo številni zapisi, in 
sicer v Muzeju športa v prostorih 
Partizana. To je šport za starej-
še in mlajše, ki se lahko družijo, 
trenirajo in pomerijo med seboj 
kar v istih prostorih. Pomembno 
pa je tudi to, da starši pomagajo 
pri vodenju kluba, vedno, kadar 
je to mogoče. To povezuje igralce, 
starše in druge člane še močneje. 
S tem člankom želim spodbuditi 
starše, da naj poskusijo skupaj z 
otroki, obrestovalo se bo. Za vse.
Lep dokaz in primer podpore 
športnega očeta mladi igralki na-
miznega tenisa, srta naša mlada 
članica Lena Potrbin in njen oče 
Andrej. Lena tekmuje v svoji sta-
rostni kategoriji deklic v Sloveniji, 
dosega že lepe uspehe, Andrej pa 
je med svojimi vrstniki med re-
kreativnimi igralci, trenirata pa 
pogosto skupaj. Bravo, oči, bravo, 
Lena! Le tako naprej.

Živa Prezelj, 
Namiznoteniški klub Trbovlje

ntk.trbovlje@gmail.com

poMeMBen juBIlej
Šest desetletij 
rokometa v Trbovljah
V soboto, 8. septembra, so trbo-
veljski rokometaši praznovali šest 
desetletij svojega delovanja. Po-
našajo se z dolgoletno tradicijo, ki 
jo je treba negovati še naprej. To 
je pomembno zlasti zdaj, ko ima-
jo nekaj mladih talentiranih ro-
kometašev. Rokomet, takrat veli-
ki, se je začel igrati leta 1952. Leta 
1956/57 so osvojili že prvi naslov 
prvaka v velikem rokometu. Leta 
1963/64 se je RK Rudar Trbovlje 
kot prvi slovenski klub uvrstil v 
jugoslovansko zvezno ligo. Še da-
nes se živo spominjam tiste evfo-
rije, ki je tisti čas vladala po vsem 

mestu. To je bilo zlato obdobje tr-
boveljskega rokometa, ki pa je žal 
trajalo le tri sezone, 1966/67 se je 
Rudar poslovil od zvezne lige.
V sezoni 1990/91 je Rudar spet 
osvojil naslov republiškega pr-
vaka. Šest let je vztrajal v družbi 
najboljših slovenskih ekip, nato 
pa iz nje izpadel in se ponovno 
vrnil za kratek čas, in sicer v se-
zoni 1999/2000. Trboveljčani so 
leta 2010 zaradi finančnih težav 
izstopili iz elitne slovenske lige in 
začeli načrtno delo v mlajših se-
lekcijah, ki že kaže rezultate. Ob 
60. obletnici so priredili revijalno 
tekmo velikega rokometa, ki je 
bila na stadionu Rudar. 

Ervin Mlakar

Na revijalni tekmi so proti ekipi veteranov (Torcida) 
zmagali zdajšnji mladinci (člani) RD Rudar.

spoZnavajMo se s ŠporToM!

Mali nogomet,  
športno plezanje,  
mini rokomet za najmlajše 

Prijavnico najdete na spletnih straneh ZŠT  
(www.zs-trbovlje.si) in jo izpolnjeno oddate:

• po e-pošti na naslov info@zs-trbovlje.si;
• po navadi pošti na naslov  

Zavod za šport Trbovlje,  
Rudarska c. 6, 1420 Trbovlje;

• osebno na zgornji naslov.

Vabljeni!

Uspeh Maksa 
Mausserja

Mladi 9-letni motokrosist iz Tr-
bovelj Maks Mausser se je vrnil 
s finala evropskega prvenstva v 
motokrosu, ki je bil v Angliji. To 
je bil njegov prvi nastop na tako 
uglednem tekmovanju, zato je z 
osvojeno točko lahko zadovo-
ljen. Maks je točko iztržil v prvi 

vožnji, ko se je z začetnega 23. 
mesta prebil do 18., na koncu 
pa končal na dvajsetem. V dru-
gi vožnji je imel več težav, saj je 
slabo startal, se po nekaj metrih 
zapletel s še tremi tekmovalci in 
padel, potem pa vožnjo nadalje-
val z 28. mesta. Njegova skupna 
uvrstitev je bila 25. mesto. Če-
stitamo! 
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Planinsko društvo Trbovlje je bilo 
ustanovljeno na pobudo Jureta 
Naglava in Franceta Oseta, in si-
cer 8. decembra 1912. Tega dne 
je iniciativni odbor za ustanovi-
tev podružnice SPD v Trbovljah 
sklical ustanovni občni zbor v Tr-
bovljah na Vodah, na zdajšnjem 
Trgu revolucije, v dvorani Ane 
Forte. Za prvega predsednika so 
izvolili Jureta Naglava. Društvo 
je prenehalo delovati z izbruhom 
prve svetovne vojne. Po okupaciji 
aprila 1941 so nemške zasedbe-
ne oblasti prevzele vse društve-
no imetje, trboveljski podružnici 
SPD pa so predlagali, da se pri-
ključi nemškemu planinskemu 
društvu. To ponudbo je trbovelj-
ska podružnica zavrnila in je 
prenehala obstajati. Po končani 
vojni je bil sredi oktobra 1945 v 
dvorani Občine Trbovlje občni 
zbor obnovljenega planinskega 
društva v Trbovljah. Udeležili 
so se ga številni starejši in tudi 
mlajši planinci. Povojna planin-
ska organizacija v Trbovljah je 
od takrat združevala vse, ki se 
ukvarjajo s planinstvom, pod 
eno streho.
Prva koča na Mrzlici je bila Hau-
senbichlerjeva, ki je bila zgrajena 
leta 1899, leta 1928 pa jo je nato 
od celjskih planincev prevzela 
takratna trboveljska podružnica 
SPD. Današnji dom pa so zgradili 
leta 1963. PD Trbovlje je bilo zelo 
aktivno pri širjenju planinske de-
javnosti, ustanavljanju novih PD 
v Zasavju, zasavske planinske 
poti, zasavskega MDO in pri gra-
dnji Zasavske koče na Prehodav-
cih. Mladinski odsek PD Trbovlje 
je bil ustanovljen leta 1936; vanj je 
bilo vključenih 40 mladih članov 
iz trboveljskih šol. Vodja odseka 
je bil Tone Flegar. V planinskem 
domu na Mrzlici se je na zimskih 
šolah v naravi naučilo smučanja 
na tisoče šolarjev.
Alpinistična dejavnost se je začela 
v društvu z ustanovitvijo alpini-
stičnega odseka decembra 1948. 
V 70. in 80. letih prejšnjega sto-
letja je bil AO Trbovlje eden naj-
dejavnejših v tedanji Jugoslaviji, 
najodmevnejša pa je bila zasavska 

odprava na Grenlandijo in Pata-
gonijo. V Evropi so prečili vr-
hove Montblanškega masiva in 
grebensko prečenje Materhorna, 
v naših Alpah pa so preplezali 
Tržaško v Triglavu, Aschenbren-
ner v Travniku, Čopov steber v 
Triglavu, centralni steber v Ded-
cu, Rumeno zajedo v Koglu in še 
veliko drugih. V tem času je bil 

načelnik Janez Bizjak, ki je bil za-
služen za vzgojo odličnih alpini-
stov: Tevža in Marka Lenarčiča, 
Bojana Pajka, Bojana Šprogarja 
in Borisa Simončiča. Matevž Le-
narčič je bil tudi prvi Zasavčan, 
ki je osvojil osemtisočaka Broad 
Peak.
Najboljši izid omenjene skupine 
alpinistov sta dosegla Vili Guček 

in Metka Lukančič, ki sta v svo-
jih najboljših letih nizala velike 
uspehe na področju športnega 
plezanja. Danes pa zlasti Vili Gu-
ček prenaša svoje znanje, izkušnje 
in plezalno dejavnost na številne 
mlade in manj mlade športne ple-
zalce, ki se usposabljajo na ume-
tnih in naravnih stenah.

Ervin Mlakar

ELMARK d.o.o.
ogrevalna tehnika

Prodaja, montaža in servis
-oljnih gorilnikov in kotlov

-plinskih gorilnikov in kotlov
-peletnih gorilnikov in kotlov

-kotlov na trda goriva
-toplotne črpalke

-regulacijske tehnike
-talno in radijatorsko ogrevanje
 -solarni sistemi in klimatske naprave 
-izdelava strojnih in elektro instalacij
-svetovanje pri posodobitvi ogrevalne 
naprave in varčnem obratovanju

Poslovni partner podjetja 
Viessmann d.o.o. in pooblaščeni 

monter ogrevalne tehnike Viessmann.

Elmark d.o.o., Knezdol 37a, 1420 Trbovlje 
tel./fax: 03-562-84-35

 mob.: 031-577-674 in 051-615-539 
e-mail: marko.kupsek@siol.net

http://www.ogrevanje-elmark.si

čeStItke tjAŠI 
VoZeL, MLADI 
pLAVALkI IZ 
tRBoVeLj, kI Se 
je uDeLežILA 
oLIMpIjSkIH IgeR!

Intervju s Tjašo si lahko 
preberete na portalu www.
srcnotrbovlje.si. Prav tako 
si lahko preberete po-
govor z Nikom Rajškom, 
Trboveljčanom, ki je 
»odplesal« v Amsterdam.

100 let Planinskega društva Trbovlje smo zaznamovali 
15. septembra na srečanju Savinjčanov, Zasavčanov in 
Laščanov na Mrzlici.

100 leT planInskeGa druŠTva TrBovlje
Najodmevnejša je bila zasavska odprava na Grenlandijo in Patagonijo
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Vsako podjetje, ki želi uspeti, mora veliko vlagati v razvoj kadra, 
infrastrukture, trga. Žal to za veliko podjetij predstavlja previsoke 
stroške in želenega napredka ni. Zasavje se zato kot regija s slabšo 
razvitostjo že vrsto let uspešno prijavlja na številne evropske in 
državne javne razpise in projekte. Možnosti za prijavo pa nima-
jo le občine in regionalni centri za razvoj, ampak tudi samostojni 
podjetniki ter manjša in večja podjetja.

Zaradi množice različnih razpisov je pogosto težko najti pravega. 
Zato smo se v uredništvu našega časnika potrudili in za vas pripravili 
ožji izbor razpisov in projektov, ki so trenutno odprti in aktualni.

Aktualni razpisi
Avtor: Aljaž Bastič / Fotografija:  Andrej Uduč

Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v 
podjetjih 2012 (KROP 2012)
Prvi rok za oddajo vloge je sicer minil 5. septembra, a lahko vloge 
oddate še do drugega (9. januar 2013) ali tretjega (21. maj 2013) 
roka. Razpis je namenjen podjetjem in zavodom (a ne javnim), ki bi 
želeli vzpostaviti novo ali razširiti obstoječo razvojno raziskovalno 
skupino (RR) z zaposlovanjem in usposabljanjem raziskovalcev in 
razvojnikov. Za finančna sredstva lahko zaprosite tudi na osnovi 
predložene strategije podjetja za krepitev razvojno-raziskovalnih 
sposobnosti. Podrobne informacije najdete na spletni strani Mini-
strstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT – http://bit.ly/
Q2P5l2).

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011–
2015 (DOLB 3)
MGRT do 5. septembra 2013 razpisuje tudi od 30- do 50-odstotno 
sofinanciranje nakupa novih sistemov in mikrosistemov daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso (DOLB). Prijavijo se lahko vsa podjetja, 

ki so organizirana kot gospodarske družbe, in samostojni podjetniki, 
pravice do prijave pa nimajo mikropodjetja s sedežem v manjših na-
seljih. Več podatkov najdete na naslovu http://bit.ly/RHkgTt.

Javni razpis za sofinanciranje individualnih 
sistemov ogrevanja na lesno biomaso za 
obdobje 2011–2014 (KNLB 3)
Različna ministrstva pa javnih razpisov ne pripravljajo samo za pod-
jetja, ampak tudi za posameznike. Primer takšnega razpisa je ponud-
ba za sofinanciranje sistemov ogrevanja na lesno biomaso, na katere-
ga se je treba prijaviti do 5. septembra 2013. Finančne spodbude so 
namenjene za nove sisteme oz. zamenjavo starih sistemov na fosilna 
goriva z lesno biomaso. Subvencija znaša od 30 do 40 % stroškov 
investitorja. Več podatkov na http://bit.ly/Qfp0AT.

P 1 TIP 2012 – Garancije Sklada za tehnološko 
inovativne projekte
Slovenski podjetniški sklad razpisuje garancije Sklada za bančne 
kredite s subvencijo obrestne mere pri številnih slovenskih bankah. 
Namen javnega razpisa je izboljšanje dostopa mikro-, malim in sre-
dnje velikim podjetjem (mogoči prijavitelji) do ugodnih virov dol-
žniškega financiranja novih rešitev, produktov in storitev (poudarek 
na lastnem znanju oz. znanju širšega raziskovalno-razvojnega tima). 
Roki za predložitev vlog so 5. oktober 2012, 5. november 2012 in 5. 
december 2012. Več na http://bit.ly/Qfsl2S.

Javni razpis Evropske komisije za ekoinovacije
Razpis se nanaša na oblikovanje mrež javnih in zasebnih naročni-
kov, da se lažje premostijo ovire pri prodoru ekoinovacij na trg. Rok 
razpisa je 20. oktober 2012 do 17.00, podrobnejše informacije pa so 
dostopne na http://bit.ly/SoirNQ.

RAZpISI So oBjAVLjenI tuDI nA: 
http://www.rcr-zasavje.si/si/informacijsko-sredisce/razpisi



18 Petek, 28. 9. 2012
prIredITve

NAGRADNA IGRA
Želiš majico »Trboule«? 

Pošlji dopisnico z želeno barvo in 
velikostjo majice na naslov Delavski 

dom Trbovlje, Trg svobode 11a  
ali pa »všečkaj« stran časopisa  

na facebooku do 15. oktobra. 

Podelili bomo štiri majice. 

Majice so naprodaj  
tudi na blagajni DDT. 

Oglašujte v

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

Vse informacije dobite prek e-naslova:  
vesna.jesih@trbovlje.si.

sobota, 29. 9. ob 14. uri
Jesenski družinski košarkaški turnir in srečanje Klečanov, gasil-
ski poligon Klek, KPD Tončke Čeč Klek

ponedeljek, 1. 10.–
nedelja, 7. 10.

Teden otroka na temo Radosti in stiske odraščanja, Društvo pri-
jateljev mladine Trbovlje

ponedeljek, 1. 10.–
sobota, 6. 10.

Razstava sekcije ročnih del Zlatice ob tednu upokojencev, Ga-
lerija Delavskega doma Trbovlje, Društvo upokojencev Trbovlje

Torek, 2. 10. ob 17. uri
Začetek tečaja limfne drenaže na Zasavski ljudski univerzi. In-
formacije: 03 56 31 191, Zasavska ljudska univerza

ob 18. uri
Odprtje razstave Iskra Beličanska, Nova galerija DDT, Delavski 
dom Trbovlje, razstava bo odprta do 16. oktobra 2012

petek, 5. 10. Tradicionalni piknik težjih invalidov v Delavskem domu Trbovlje, 
Društvo invalidov Trbovlje

ob 18. uri 
Osrednja kulturna prireditev ob tednu upokojencev, gledališka 
dvorana Delavskega doma Trbovlje, Društvo upokojencev Trbov- 
lje

sobota, 6. 10. ob 10. uri 
Kostanjev piknik v prostorih BK Buldog, Društvo prijateljev mla-
dine Trbovlje

ob 10.30 
Lutkovna predstava Frdamana pravljica (Festival Velenje), ki-
nodvorana DDT, Delavski dom Trbovlje

nedelja, 7. 10. ob 15. uri 
Dan trboveljskih otrok v Mestnem parku, Društvo prijateljev 
mladine Trbovlje

Torek, 9. 10., ob 19.30
Gledališki abonma, Star fotr, monokomedija (Kreker in SiTi Tea-
ter), gledališka dvorana DDT, Delavski dom Trbovlje

petek, 19. 10. ob 18. uri 
Odprtje razstave Muzeja premoderne umetnosti, Nova galerija 
DDT, Delavski dom Trbovlje, razstava bo odprta do 2. novembra 
2012

ponedeljek, 22. 10. Odprtje razstave izdelkov učencev in projekcija fotografij o 
zgodovini OŠ Trbovlje, avla DDT, razstava bo odprta do 29. 10. 
2012, OŠ Trbovlje in Delavski dom Trbovlje

pR
o

g
R

A
M

 pR
IR

eD
It

eV

PROGRAM PRIREDITEV



19Petek, 28. 9. 2012
prIredITve

koloFon

Časopis Sr(e)čno Trbovlje 
izhaja štirikrat letno.

Številka 3, 28. september 2012

Izdajateljica: 
Občina Trbovlje, 
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje
naslov uredništva: 
Zavod za kulturo Delavski dom 
Trbovlje, Trg svobode 11 a, 
1420 Trbovlje
ekipa:
Aljaž Bastič, Kim Kern, Joža 
Ložak, Vid Šteh, Robert Ahlin, 
Tanja Hanžič, Andrej Uduč, 
Ervin Mlakar, Žiga Žibert, 
Vesna Jesih, Jasna Gabrič
lektoriranje: 
Tomaž Petek, prof.
Oglasi na željo naročnikov niso 
lektorirani.
spletna izdaja: 
www.srčnotrbovlje.si
Tisk in oblikovanje: 
Comprojekt, računalniške 
storitve, grafično oblikovanje in 
posredništvo, d. o. o., 
Obrtniška cesta 14, 
1420 Trbovlje
naklada: 
8.000 izvodov
e-naslov: 
urednistvo@srcnotrbovlje.si

Redakcija se je končala 10. 
septembra. Naslednja številka 
bo izšla konec novembra.

Sr(e)čno Trbovlje je vpisano v 
razvid medijev, ki ga vodi Mini-
strstvo za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport RS pod 
zaporedno številko 1731. 

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

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

Fotografija na naslovnici: Kar-
men Zmrzlak (Fotonatečaj »Tr-
bovlje moje mesto«).

Torek, 23. 10. ob 9.30 in 10.30
Prvi lutkovni abonma Lev in miška (Lutkovno gledališče »Tri« 
Kranj), gledališka dvorana DDT, Zveza kulturnih društev Trbovlje

ob 19.30
Koncert »Žvižguka«, Mednarodni glasbeni festival »Štiglc« – 
Matej Grahek in Milko Lazar, gledališka dvorana DDT, Delavski 
dom Trbovlje

četrtek, 25. 10. 40 let osnovne šole Trbovlje, gledališka dvorana in avla DDT, 
OŠ Trbovlje

ponedeljek, 29. 10.
– petek, 2. 11.

Jesenske počitnice, Društvo prijateljev mladine Trbovlje

sreda, 31. 10. ob 16. uri 
Ples čarovnic na gasilskem poligonu Klek, KPD Tončke Čeč Klek

četrtek, 1. 11. ob 16. uri 
Začetek priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalne poklic-
ne kvalifikacije računovodja za pridobitev poklica računovodje 
na Zasavski ljudski univerzi, informacije: 03 56 31 191, 03 56 
55 121, Zasavska ljudska univerza

sobota, 3. 11. ob 10.30 
Glasbeno-lutkovna predstava Pravljica o zlati roži (Glasbeno 
gledališče Melite Osojnik), kinodvorana DDT, Delavski dom Tr-
bovlje

Torek, 6. 11. ob 16. uri 
Začetek tečaja Aromaterapija in masaža na Zasavski ljudski 
univerzi, informacije: 03 56 31 191, Zasavska ljudska univerza

četrtek, 8. 11. Regijska razstava odraslih likovnikov Osrednje Slovenije Izraz 
in ekspresija v človeku, Stara galerija DDT, Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti, o. i. Trbovlje, razstava bo odprta do 22. 11. 
2012

petek, 9. 11. ob 18. uri 
Odprtje razstave Borisa Beje, Nova galerija DDT, Delavski dom 
Trbovlje, razstava bo odprta do 24. 11. 2012

petek, 16. 11. ob 19. uri 
Letni koncert Komornega zbora Trbovlje, gledališka dvorana 
DDT, krstna izvedba skladbe Nebo, nebo, Pevsko-godalno dru-
štvo Trbovlje, Komorni zbor Trbovlje

ob 17. uri 
Podelitev zlate sončnice, Slavčkova soba DDT, Hortikulturno 
društvo Trbovlje

sobota, 17. 11. ob 10. uri 
Obletnica svetovnega dne diabetikov in 40 let obstoja Društva 
diabetikov Trbovlje, gledališka dvorana DDT, Društvo diabetikov 
Trbovlje

petek, 23. 11. ob 18. uri 
Odprtje razstave Dejana Kneza, Nova galerija DDT, razstava bo 
odprta do 15. 12. 2012

ponedeljek, 26. 11. Odprtje razstave sekcije ročnih del v Delavskem domu Trbovlje, 
Društvo invalidov Trbovlje

Torek, 27. 11. ob 9.30 in 10.30 
Drugi lutkovni abonma Trije prašički (Lutkovno gledališče 
»Grad« Sevnica), gledališka dvorana DDT, Zveza kulturnih dru-
štev Trbovlje
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Spoštovani,
prišel je september, ki je pri veliko 
ljudeh najbolj nepriljubljen mesec 
v letu. To je čas, ko se vse pomiri. 
Poletje se počasi poslovi in hladna 
jesen trka na vrata. Sonce in vro-
čino nadomestita mraz in sivkasto 
nebo. Ljudje se vračajo iz dopustov 
in spet krenejo v svoj rutinski vsak-
danjik; nekateri se vrnejo nazaj 
na delovna mesta, mlajša genera-
cija ponovno prestopi prag vrtcev, 
osnovnih in srednjih šol, vse preveč 
pa je takih, ki se z dopusta ne vrne-
jo, saj nanj niti niso odšli in jim je 
september tak kot vsak drug mesec. 
Članek pred vami sem začel pisati 
3. septembra, torej na prvi šolski 
dan, ko sem med potjo skozi mesto 
naletel na veliko mladih ljudi, ki so 
se odpravljali nazaj v šolo. Ob tem 
sem začel po tihem razmišljati o 
tem, kakšni vlogi igrata šola in izo-
braževanje v današnjem času. Žal 
pa le bežen pogled na aktualno do-
gajanje v naši državi pove dovolj o 

majavi prihodnosti, ki nas čaka.
Če mi dovolite, bi najprej sprego-
voril nekaj besed o tistih, katerih 
naloga je, da učencem in dijakom 
posredujejo znanje. Govorim o 
učiteljih, vzgojiteljih v vrtcih in 
drugih pedagoških delavcih, ki pa 
so zadnje čase na slabem glasu. Po 
zaslugi naših politikov, ki ne znajo 
nič drugega, kot se samo prepira-
ti, iskati notranje sovražnike in 
prelagati odgovornost na famozne 
»strice iz ozadja«, sem v zadnjih 
mesecih slišal veliko očitkov na 
račun pedagoških delavcev, ki naj 
bi državi koristili tako kot prašni 
fikusi v pisarnah. Vse se je začelo s 
širjenjem mita, da imajo učitelji in 
vzgojitelji bajne plače, s katerimi bi 
lahko konkurirali marsikateremu 
tajkunu. Sledilo je »nujno« nižanje 
plač pod pretvezo varčevanja in na 
koncu še popolno demoniziranje 
tega poklica, katerega zahtevnost 
naj bi bila primerljiva s poležava-
njem na plaži. Razni superministri 

so začeli modrovati, da so učitelji 
premalo časa pred tablo in da bi 
moralo biti v razredih bistveno 
več otrok kot zdaj. Ker se tudi sam 
ukvarjam s področjem, ki se med 
drugim dotika tudi vzgoje otrok in 
dela v šoli, lahko iz lastnih izkušenj 
povem, da so pedagoški delavci za 
svoje delo še premalo plačani. Za 
vse, ki ste prepričani, da sta varstvo 
in izobraževanje otrok nekaj silno 
preprostega, priporočam, da skoči-
te v kožo učitelja na kakšni osnov-
ni ali srednji šoli samo za eno uro. 
Lahko bi vam opisoval, s kakšnim 
zahtevnim in z odgovornim delom 
se spopadajo pedagoški delavci, 
vendar ne ... želim, da bi to izkusili 
sami. Mislim, da bi bila samo ena 
ura dovolj, da bi razumeli, zakaj 
se veliko učiteljev in vzgojiteljev 
vrača z dela silno utrujenih. In ko 
smo že pri tem, kdo lenuhari in 
kdo ne; kadar prižgem televizijo in 
po nesreči ujamem seje državnega 
zbora, vedno vidim napol prazno 

dvorano. Toliko o tem, kdo si v re-
snici zasluži plačo. 
Pa naj bo dovolj o učiteljih, recimo 
še kakšno besedo ali dve o položaju 
mladih. Ne bom se ponavljal, ker 
je verjetno večinoma bolj ali manj 
jasno, da je prihodnost za mlade 
ljudi precej majava in negotova. 
Ko sem se šolal, mi je bilo na vsa-
kem koraku rečeno, da je znanje 
izjemno spoštovana vrednota in 
da pridni vedno najdejo svoj za-
služen prostor pod soncem. Resni-
ca je žal drugačna; vse več mladih 
izobražencev je po končanem šo-
lanju vrženih na cesto kot plevel 
in temu primerno z njimi ravna 
tudi država. Znanje je dandanes 
povsem drugotnega pomena, sko-
raj nepomembno. V prvi vrsti je 
pomembno, da si nosilec pravega 
priimka, da si včlanjen v stranko, 
kateri moraš brez vprašanj prodati 
vsa svoja načela, in da znaš – po 
domače povedano – brez hrbtenice 
poljubljati roko vplivnih »živin«. 
Drugače povedano, mafijska dr-
žava. Seveda ima takšen način 
vodenja države neki globlji smi-
sel; bistveno lažje je nadzorovati 
množico ubogljivih ljudi, ki samo 
kimajo z glavo in sprejmejo vsako 
neumnost, ki jim je podarjena. Da, 
v takšni množici samostojni umi 
niso zaželeni, saj lahko prehitro 
spregledajo vsako manipulacijo, 
laž in svinjarijo. Žalostno dejstvo 
pa je, da je velika večina individu-
alnih umov deležna preganjanja in 
demoniziranja skozi vse življenje. 
Vaš še vedno zanima, zakaj je svet 
takšen, kot je?
Za konec pa še tole: če bi mladim 
dopustili, da se razvijajo v neod-
visne kritične ume, ki si brez dlake 
na jeziku upajo povedati, kaj jih 
moti v tej državi, bi mogoče hitreje 
našli pot iz nastale krize. Toda v 
Sloveniji je to za zdaj še nemogoče; 
dokler se bomo samo prepirali in 
puščali raznim politikom – levim 
in desnim –, da zlivajo lastno gnoj-
nico po nas, ne bo prav nič bolje. 
Ta kriza se namreč ne bo rešila kar 
sama od sebe, ampak s sodelova-
njem vseh nas. Brez poniževanj in 
ideoloških prepirov.

Vid Šteh 

Nam je izobrazba samo v pogubo?


