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December v središču Zasavja 
Dežela pravljičnih nasmehov
  Ulico 1. junija smo tudi letos za dva dni spremenili v Deželo 
pravljičnih nasmehov. Čeprav nam je v petek malce ponagajal 
dež, smo vseeno ohranili dobro voljo in praznično vzdušje. 
Predstavilo se je 16 ponudnikov iz Zasavja, sodelovali so zavodi, 
društva in mlada podjetja. Program so popestrili pevski zbori in 
plesne skupine vseh trboveljskih osnovnih šol. 

Utrinek čarobne Dežele pravljičnih nasmehov, ki je 
na Ulici 1. junija razveseljevala 15. in 16. decembra. 

Sprevod Dedka Mraza

  Z Dedkom Mrazom in njegovim spremstvom smo se 
sprehodili po ulicah. Iz Mestnega parka Trbovlje smo se skupaj 
odpravili do trga pred Delavskim domom, kjer je sledila 
animacija.  

Spoštovane občanke in občani, cenjene 
Zasavčanke in Zasavčani! 

Naj bo Prešernov dan, praznik slovenske 
kulture,

obeležen s ponosom in spoštovanjem.
Ob 8. februarju se poklonimo ustvarjanju

 največjega slovenskega pesnika ter njegovemu 
doprinosu slovenstvu,

zato vabljeni na osrednjo slovesnost,
ki bo v ta namen potekala 7. februarja 2018, ob 

19. uri v Delavskem domu Trbovlje,  
kjer bo podeljena nagrada Tončke Čeč za 

dosežke na kulturnem področju.

Prijazno vabljeni.

Županja Občine Trbovlje
Jasna Gabrič
s sodelavci

 

S pisanimi dežniki smo pospremili dobrega moža.



občinske strani4

Nova podoba Trbovelj
  Pa smo jo dočakali. Prenovljeno, 60 let staro, mestno 
vpadnico so nam ob koncu leta prinesli dobri možje. Uradno 
odprtje ceste bo pomladi, o datumu in uri pa vas bomo obvestili 
naknadno.

Po šestdesetih letih do nove mestne vpadnice. 

Uspešno smo odpravili 
težave, ki jih je povzročil sneg
  Moker in težak dež, ki je čez noč zapadel na začetku 
decembra, je povzročil veliko preglavic po vsej Sloveniji. Eno 
izmed bolj prizadetih območij je bilo tudi Zasavje. Tudi v 
Trbovljah so bila gospodinjstva nekaj časa brez elektrike, prav 
tako pa so bile zaradi podrtega drevja zaprte mnoge ceste. V nekaj 
urah nam je uspelo sanirati cesto proti pokopališču Gabrsko, 
drevje, ki je podleglo pod težkim snegom, je namreč padlo na 
telekomunikacijske in električne vode. Prav tako smo vzporedno 
s tem uspeli očistiti industrijsko cesto Trbovlje–Retje. Največji 
problem pa so predstavljala drevesa na cesti proti Dobovcu, ki so 
zaprla pot, lahko pa bi zdrsnila na regionalno cesto 
Trbovlje–Hrastnik. Kljub daljšim napovedim je bila cesta 
sanirana še isti vikend. Ob tej priložnosti bi se želeli še enkrat 
zahvaliti vsem pristojnim službam, ki so bile takrat na terenu in so 
poskrbele, da smo neugodno situacijo rešili kar najhitreje, ob tem 
pa je bil aktiviran tudi štab Civilne zaščite občine Trbovlje. 

Podrta drevesa na cesti proti Dobovcu.  

Junior ambasador 2017
  Ob 23. novembru, svetovnemu dnevu otroka, smo medse 
povabili mladega župana, ki je za en dan simbolično prevzel 
vodenje mesta. Udeležil se je zasedanja mladega župana, dogodek 
pa so popestrili igrivi glasovi otrok pevskega zbora OŠ Trbovlje. 
Mladi župan Nejc Škoberne se je seznanil z delom na občini, 
obiskal pa je tudi javni zavod – Knjižnico Toneta Seliškarja 
Trbovlje.

Tudi v letu 2018 nagrajujemo 
diplomante
  Na začetku meseca je bil objavljen Javni razpis za dodelitev 
nagrad diplomantom za opravljena zaključna dela za obdobje od 
1. januarja 2017 do 31. decembra 2017. Razpis bo odprt do 30. 9. 
2018. Vsi, ki ste v letu 2017 v svojih zaključnih delih na prvi, drugi 
ali tretji stopnji študijskih programov obravnavali tematiko 
oziroma vsebine, ki so zgodovinsko, gospodarsko, kulturno, 
geografsko ali kako drugače povezane s trboveljsko občino, 
vabljeni k oddaji prijav.
  Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine 
Trbovlje v rubriki »Javni razpisi«.

Trbovlje za en dan dobile mladega župana, 
osnovnošolca Nejca Škoberneta. 

Dron že v rokah gasilcev
  Konec decembra je županja Občine Trbovlje vodstvu in 
poklicnim gasilcem Gasilskega zavoda Trbovlje uradno predala 
dron. Gre za pomembno pridobitev, ki bo gasilcem v veliko 
pomoč pri iskanju pogrešanih oseb na težko dostopnih terenih in 
pri obvladovanju večjih požarov v naravi, civilna zaščita pa ga bo 
lahko uporabljala kot pomoč pri ugotavljanju posledic ter 
sanacijah številnih naravnih nesreč, kot so zemeljski plazovi, 
podori, vremenske ujme, žled in suša.

Predaja drona v Gasilskem zavodu Trbovlje. 
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Obvestilo!
Terezn'čan od srede, 17. januarja 2018, spet vozi 
po ustaljeni trasi Keršičeve ceste.

Nagrado Tončke Čeč za leto 
2018 prejme Alma Knaus
  Alma Knaus je na OŠ Trbovlje zaposlena od leta 1980. Po 
izobrazbi je sicer učiteljica športa, vendar se zadnja leta 
intenzivno ukvarja z delom na kulturnem področju. Pred dobrimi 
desetimi leti se je začela intenzivneje izobraževati na gledališkem 
področju, pridobljeno znanje pa je prenašala na svoje učence. V 
okviru šole vodi veliko gledaliških krožkov, v katere se vključujejo 
tudi najmlajši učenci, svoje znanje izpopolnjuje tudi v tujini. 
Udeležuje se mednarodnih gledaliških delavnic, znanje pa 
prenaša na sodelavce in učence. V letu 2017 ji je Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport podelilo najvišji naziv v šolstvu: 
učitelj – svetnik. 
  Alma Knaus daje velik prispevek k razvijanju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti med mladimi na področju gledališča. Njeno 
delo je znatno preseglo okvir šolskih obveznosti, s čimer izkazuje 
popolno predanost svojemu delu ter privzgaja in prenaša na 
najmlajše ljubezen do kulture, predvsem do gledališča ter obenem 
nadgradi in popestri osnovnošolsko delo. Prek številnih vaj 
podaja nešteta drugačna znanja in izkušnje učencem. Uspelo ji je 
dvigniti gledališko pismenost otrok ter navduševati nove 
generacije mladih za udejstvovanje in obisk teatra.
  Alma Knaus je s svojimi izjemnimi kulturnimi in umetniškimi 
dosežki v občini in zunaj nje prispevala k uveljavitvi in ugledu 
Občine Trbovlje, zato se ji podeli nagrada Tončke Čeč za leto 
2018.

Letošnja dobitnica nagrade Tončke Čeč rada 
predaja znanje mlajšim generacijam in jih 
navdušuje za gledališče.

Zdrav slovenski zajtrk v 
trboveljskih osnovnih šolah
  Kljub pestremu urniku nam je uspelo obiskati eno izmed 
trboveljskih osnovnih šol, ki so sodelovale pri projektu 
Tradicionalni slovenski zajtrk. Otroci, učiteljice in ravnateljica OŠ 
Tončke Čeč so skupaj z županjo Občine Trbovlje pojedli zdrav 
slovenski zajtrk, poklepetali in prisluhnili pesmici, ki so jo zapeli 
otroci. K projektu Tradicionalni slovenski zajtrk so pristopile vse 
trboveljske osnovne šole, saj je zajtrk najpomembnejši obrok 
dneva, še posebej, če je zdrav, zato je pomembno, da naše 
najmlajše spodbujamo k zdravim navadam.

Tudi mi smo s prvošolci jedli zdrav slovenski zajtrk. 

V Trbovljah gostili 45. 
mednarodni karate turnir 
Trbovlje 2017
  Začetek meseca decembra je s seboj prinesel 45. mednarodni 
karate turnir Trbovlje 2017, ki je bil v Športni dvorani Polaj. 
Gostili smo več kot 700 tekmovalcev iz štirinajstih držav, županja 
Občine Trbovlje pa je turnir tudi uradno odprla. 

Odprtje turnirja. 



6 občinske strani

Slovesnosti, srečanja in sprejemi ob koncu leta

Druženje občinskih nagrajencev.

Decembrsko srečanje verskih skupnosti.

Obiskala sta nas tudi župana sosednjih občin in 
direktorja občinskih uprav.

Skavti so nas razveselili, saj so na družabno srečanje 
prinesli luč miru. 

Sredi decembra smo na Dobovcu obeležili 5. 
Kumlanski dan sladic. Komisijo, ki je imela polne roke 
dela, so sestavljali županja Občine Trbovlje Jasna 
Gabrič, Miha Ledinek, Domen Pavlič in Roman 
Ledinek. Tretje mesto si je prislužila Nuša Knez, drugo 
mesto Karmen Bezgovšek, na prvo mesto pa se je 
uvrstila Urška Pintar.

V Delavskem domu Trbovlje je 1. decembra 
potekala sk lepna pr i redi tev v počast i tev 
prihajajočega praznika. God sv. Barbare, zavetnice 
rudarjev, smo počastili s kulturnim programom, 
nagovorili pa so nas direktorica urada Unesco 
Marjutka Hafner, predsednik združenja Ruda Tadej 
Pungartnik in županja Občine Trbovlje. "Naj živi nam 
večno naš rudarski srečno!"
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Slovesnost ob 26. obletnici suverenosti RS in 10. 
obletnici delovanja Policijskega veteranskega 
društva Sever Zasavje.

Novoletni koncert Delavske godbe Trbovlje, ki je 
potekal ob dnevu samostojnosti in enotnosti. 

Decembrski sprejem društev. 

Dobitnik zlate vrtnice za leto 2017 je bil Virtualni 
muzej rudarstva, 4. dritl. Priznanja za promocijo 
Trbovelj pa so prejeli članica turističnega društva Eli 
Ceglar, direktor Katapulta Jernej Pangeršič, lutkovna 
skupina Lučka, direktor Aereforma Sašo Knez in 
Zasavska ljudska univerza.
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Obisk vlade v Trbovljah
  V novi telovadnici OŠ Ivana Cankarja Trbovlje je dan pred 
Miklavžem v sklopu obiska vlade potekalo odprtje energetsko 
sanirane šole. Prisotne so pozdravili častni govorec, državni 
sekretar Klemen Potisek, županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič 
in ravnateljica OŠ Ivana Cankarja Trbovlje Mojca Lazar Doberlet.

 

  V Delavskem domu Trbovlje je v organizaciji Ministrstva za 
okolje in prostor RS potekal posvet z naslovom Zamenjajte 
kurilno napravo za boljši zrak. Posveta, na katerem so bile 
predstavljene finančne spodbude za izboljšanje kakovosti zraka, 
smo se, poleg krajanov, z veseljem aktivno udeležili tudi z Občine 
Trbovlje. Z nagovorom sta posvet odprli ministrica za okolje in 
prostor Irena Majcen ter županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič. 
Spregovorili so še Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata 
za okolje MOP, Hinko Šolinc, direktor EKO sklada, Janja Turšič, 
vodja Sektorja za kakovost zraka ARSO, in Carmen Hladnik 
Prosenc, vodja pisarne En svet Trbovlje. Pogovarjali smo se o 
možnostih zmanjševanja porabe energije in vode, posledično tudi 
o nižjih stroških. Omenjeni ukrepi lahko vodijo v zmanjševanje 
energetske revščine in omogočajo boljšo kakovost življenja 
občanov. 

  Po odprtju šole pa smo že hiteli na posvet Zasavje – regija 
startupov, ki je potekal v podjetniškem pospeševalniku Katapult v 
Trbovljah. Prisotne so nagovorili županja Jasna Gabrič, Tadej 
Slapnik, državni sekretar Kabineta predsednika vlade RS, Eva 
Štraus Podlogar, državna sekretarka Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo RS ter Irena Majcen, ministrica za okolje in 
prostor RS. Na posvetu so bila predstavljena izhodišča za 
pripravo akcijskega načrta Slovenija, dežela startupov, 
predstavljeni so bili podjetje DEWESoft in podjetniški 
pospeševalnik Katapult ter startup podjetja v Katapultu. Prijeten 
posvet je z govorom končal predsednik vlade dr. Miro Cerar.  

Učenci OŠ Ivana Cankarja Trbovlje ob odprtju. 
Veselja, da bodo preostanek leta lahko preživeli ure 
športne vzgoje v popolnoma prenovljeni telovadnici 
in energetsko obnovljeni šoli, kar niso mogli skriti.

Odprtje energetsko sanirane šole je potekalo v 
prenovljeni telovadnici.

Govor predsednika vlade dr. Mira Cerarja v 
trboveljskem Katapultu.

Na posvetu o možnostih zmanjševanja porabe 
energije in vode, s tem pa posledično tudi o nižjih 
stroških.
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Nepovratne finančne spodbude 
socialno šibkim za zamenjavo starih 
kurilnih naprav na trda goriva
  Eko sklad z javnim pozivom 
59SUB-SOCOB17 ponuja občanom 
nepovratne finančne spodbude za 
zamenjavo starih kurilnih naprav na trda 
goriva z novimi kurilnimi napravami na 
lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območju občin s 
sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, med katere spada 
tudi Občina Trbovlje.
  Namen poziva je znižanje delcev PM 10 in posledično 
izboljšanje kakovosti zraka. Skupno je na voljo kar 440.000 evrov 
sredstev, višina nepovratne finančne spodbude pa znaša do 100 % 
priznanih stroškov naložbe. 
  Kdo lahko sodeluje na javnem pozivu?
ź Vsaka fizična oseba, ki je socialno šibek občan in upravičen do 

denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna pomoč, ter je 
državljan RS in hkrati lastnik, solastnik ali etažni lastnik eno- ali 
dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- ali večstanovanjski 
stavbi.

ź Vsaka fizična oseba, ki je socialno šibek občan in upravičen do 
denarne socialne pomoč, ki ni izredna socialna pomoč, ter je 
državljan RS in hkrati najemnik eno- ali dvostanovanjske stavbe 
ali stanovanja v tri- ali večstanovanjski stavbi, pri čemer je lastnik 
navedene stanovanjske enote občina, najemnik pa ima v tej enoti 
urejeno stalno prebivališče ali dovoljenje za stalno bivanje.

ź Vsaka fizična oseba, ki je socialno šibek občan in upravičen do 
denarne socialne pomoč, ki ni izredna socialna pomoč, ter je 
državljan RS in hkrati lastnik, solastnik ali etažni lastnik eno- ali 
dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- ali večstanovanjski 
stavbi, ima stalno prebivališče v RS in pravico do varstvenega 
dodatka.

Subvencija za sistem daljinskega ogrevanja
  Eko sklad je objavil javni poziv 54SUB-OB17, s katerim lahko 
občani pridobite nepovratne finančne spodbude za priključitev 
starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega 
ogrevanja. Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za 
nakup in vgradnjo toplotne postaje, ki bo priključena na sistem 
daljinskega ogrevanja. Priznani stroški vključujejo nakup in vgradnjo 
toplotne postaje s pripadajočimi inštalacijami ter ustrezno krmilno 
in varovalno opremo. Dodatne informacije in vlogo za prijavo na 
javni poziv 54SUB-OB17 lahko dobite na spletni strani Eko sklada.

Do subvencije za nakup in vgradnjo toplotne postaje so 
upravičeni občani, ki se želijo priklopiti na daljinsko ogrevanje.

Javni poziv in dokumentacija za prijavo sta na voljo na spletni 
strani Eko sklada, za informacije o javnem pozivu pa so na voljo 
tudi na telefonski številki 01 241 48 20, in sicer vsak ponedeljek, 
sredo in petek med 13.00 in 14.30.

Občani Občine Trbovlje dobijo vse informacije tudi v svetovalni 
pisarni ENSVET na Gimnazijski cesti 22 a v Trbovljah po 
predhodnem naročilu na telefonskih številkah 040 868 211 
(Carmen Hladnik Prosenc) in 051 365 380 (Ervin Renko).

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % 
priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 evrov na 
posamezno stanovanje.

Razpis je odprt 
do porabe sredstev, 

najkasneje do 
19.4.2018 

PREDSTAVITEV 
REGIJSKE 
GARANCIJSKE 
SHEME 

Regijska garancijska shema predstavlja instru-
ment finančne vzpodbude za malo gospodar-
stvo. Z izdajanjem garancij za posojila, ki jih 
posojilojemalci najamejo pri izbrani banki, 
garancijska shema povečuje dostopnost do 
posojil sektorju malega gospodarstva, saj je 

zavarovanje posojila še vedno eden izmed ključnih 
problemov za enote malega gospodarstva. Prednost take 

oblike financiranja pa predstavljajo tudi ugodne obrestne mere 
in manjši stroški najema posojila.

Glavni cilji garancijske sheme so pospeševanje razvoja in rasti malega in srednjega 
gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov,  povečanje investicijske aktivnosti v 

regiji, zmanjšanje stopnje brezposelnosti, vzpostavitev možnosti za prestrukturiranje 
regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do 
posojil z zmanjšanjem obrestnih stroškov in bančnih zahtev za zavarovanje posojil. Regijska 
garancijska shema glavne cilje dosega z dajanjem garancij na osnovi ugodnih bančnih posojil 
za začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva in  obratna 
sredstva.

Upravičenci so gospodarski subjekti, ki delujejo in vlagajo na območju občin zasavske 
statistične regije (Trbovlje, Zagorje ob Savi, Hrastnik in Litija) ,delujejo na območju 
upravičenih dejavnosti in izpolnjujejo ostale pogoje navedene v razpisu.

Upravičeni stroški so stroški materialnih investicij, stroški nematerialnih 
investicij, stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih prostorov 
in opreme, stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona 
podjetja, stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske 
dokumentacij , bruto plače novo zaposlenih v podjetju za 
največ 3 mesece od 1.1.2017 naprej in stroški pridobivanja 
intelektualnih pravic.

Najnižji znesek kredita je 8.000 
EUR, najvišji  500.000 EUR, obrestna 
mera pa je odvisna od izbire banke:
- Delavska hranilnica d.d.: 6MEURIBOR + 1,85 %
- Banka Sparkasse d.d.: 6MEURIBOR + 1,94 % 
- NLB d.d.: 6MEURIBOR + 2,0 %
- Nova KBM d.d.: 6MEURIBOR + 2,13 %
- Primorska hranilnica Vipava d.d.: 6MEURIBOR + 2,13 %

Garancija znaša od 50% do 80% odobrenega kredita, ni pa je mogoče odobriti za tiste bančne 
kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite. Doba vračanja je do 8 let (moratorij je možen do 12 
mesecev in se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita), v nobenem primeru pa ne sme 
preseči 19.03.2025. Črpanje kredita je namensko.

Investicija oz. naložba mora ostati v statistični regiji najmanj 3 leta po zaključku investicije, 
prijavitelj pa mora imeti ob podpisu pogodbe ob dodelitvi garancije vsaj enega zaposlenega 
za polni delovni čas.

Skupen garancijski potencial RGS Zasavje znaša 3.200.000,00 EUR in je razpisan na podlagi 
sredstev Slovenskega regionalno razvojnega sklada za namen izvajanja sheme RGS Zasavje, 
ki na dan objave prvega razpisa znaša 1.000.000,00 EUR in predvidenega multiplikatorja 4 za 
bančne kredite. 
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Ozrimo se za letom 2017 …
  V zadnjem letu so Trbovlje doživele ogromno sprememb in 
prav je, da se v prvi številki časopisa v letu 2018 ozremo nazaj in 
pogledamo, kaj vse smo kot občina pridobili in kateri so bili bolj 
odmevni projekti. 

Obnovljen odsek ceste na Dobovcu.

Na občinskem parkirišču je bila junija postavljena že 
druga polnilnica za električna vozila v Trbovljah, 
tretjo pa smo dobili decembra pri Zdravstvenem 
domu Trbovlje.

Telovadnica OŠ Ivana Cankarja Trbovlje na začetku 
prenove.

Nova podoba telovadnice. Foto: Gašper Ovnik

Prenovili smo Vrabčev most in makadamsko cesto v 
Čečah.
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Čistilna akcija, v kateri smo skupaj zbrali 14 
kontejnerjev oziroma 13,2 toni odpadkov.

Obnovili smo cestni odsek na Kleku.

Prenovili smo cestni odsek pri Mesečini, uredili varen 
prehod za pešce in dve avtobusni postajališči. 

Kaj bo med drugim prineslo 
leto 2018?
  Ker smo že dodobra zakorakali v leto 2018, vam želimo 
predstaviti peščico projektov, ki se jih bomo lotili. 
  Obnova križišča in mostu Sušnik je načrtovana za letošnjo 
pomlad. Za oba projekta, ki se bosta izvajala istočasno, je 
pripravljena projektna dokumentacija, ki je s strani države tudi 
potrjena. V križišču Sušnik je predvidena izvedba krožišča, most 
Sušnik se bo porušil, postavil se bo nov premostitveni objekt. Da 
bi zagotovili večjo pretočnost Trboveljščice, bo most nekoliko 
višji. Neposredno ob novem mostu se bo del regionalne ceste 
razširil, uredil se bo tudi pas za zavijanje levo. 
  Drug večji projekt bo ureditev območja pred pošto, ki je bilo 
nazadnje urejeno pred desetletji. Ureditev je svoj čas dobro služila 
namenu, zdaj pa je dotrajana do te mere, da so določeni elementi 
za uporabnike neustrezni, celo nevarni. Namen investicije je  
sanirati območje in ga urediti skladno s potrebami prihajajočega 
časa. Želimo mu dodati vsebino, ki bi obogatila prostor in 
zagotovila višjo kakovost bivanja. V ta namen se bo obnovilo 
parkirišče, na katerem bo zagotovljenih 23 parkirnih mest, dovoz 
pa bo skladno s prostorskimi možnostmi razširjen. Eno parkirno 
mesto bo namenjeno invalidom, eno bo rezervirano za vozila na 
električni pogon s polnilno postajo. Uredil se bo prostor za 
parkiranje koles z nadstreškom, pokritim s prosojno kritino, in s 
polnilnico za električna kolesa. Postavil se bo pitnik s svežo vodo. 
Zelena brežina ob parkirišču bo tematsko zasnovana kot park 
kulture s šestimi kulturnimi točkami. Na sredini brežine se bosta 
locirala širše stopnišče z vmesnimi podesti in s klopmi za počitek 
ter klančina za premagovanje višinske razlike za gibalno ovirane 
osebe in druge uporabnike oz. obiskovalce prostora. 

  Z investicijo se bo tako zagotovila večja prometna varnost, 
uredile se bodo boljše in varnejše javne površine, v prostor se bo 
vnesla bogata kulturna vsebina. Podoba občine se bo izboljšala, 
naredil se bo prvi korak k vzpostavitvi prepoznavnega središča 
mesta Trbovlje.

Namen investicije je sanirati območje in ga urediti 
skladno s potrebami prihajajočega časa. 



12 občinske strani

Parkirišča ob večstanovanjskih 
stavbah na Sallauminesu
  V zadnjem času je na Občino Trbovlje prišlo več pobud 
občank in občanov za povečanje števila parkirnih mest na 
omenjenem območju. Naj omenimo, da se zavedamo 
problematike parkiranja osebnih vozil v celotni občini. Zaradi 
goste pozidave, reliefa in vse večjega števila vozil marsikje ni 
dovolj površin. Še posebej problematično je parkiranje v 
neposredni bližini večstanovanjskih objektov, saj je bila večina 
objektov zgrajena v 80. letih prejšnjega stoletja ali še prej, ko so 
bili predpisi o gradnji stanovanj in pripadajočih parkirnih mestih 
drugačni kot zdaj (manj parkirišč na eno stanovanje). V tistem 
obdobju, ko je bilo na eno stanovanje eno vozilo ali še manj, te 
problematike ni bilo. Danes ima že skoraj vsaka polnoletna oseba 
svoje vozilo, zato žal ni dovolj parkirnih mest.
  Glede problema na območju Sallauminesa se je na nas s 
svojimi predlogi obrnilo že nekaj občank in občanov. Omenjene 
pobude smo proučili in jih navajamo skupaj z našimi odgovori.
  Prejeli smo pobude, da bi parkirna mesta na tem območju 
zarisali drugače. Tako bi izgubili še približno 20 % že obstoječih 
parkirnih mest, kar torej ni smiselno.
  Ena izmed pobud je bila tudi, da se dodatna parkirišča zarišejo 
na sredino parkirišča. Razlogi, da po sredini ni zarisanih parkirnih 
mest, so trije: 
ź po sredini poteka kategorizirana javna pot,
ź skladno z zakonodajo mora dolžina prostora za izvoz iz 

označenega parkirnega mesta znašati minimalno 5 metrov,
ź skladno z zakonodajo je treba zagotoviti intervencijsko pot in 

intervencijske površine.
  Prav tako ne pride v poštev pobuda za ureditev prometne 
problematike s pomočjo zapornice, saj je zemljišče v lasti občine in 
ne etažnih lastnikov ter kot tako last vseh občank in občanov. 
Obenem pa tudi ni mogoča izvedba dodatnih parkirišč s prekritjem 
potoka, saj upravljavec (Direkcija RS za vode) tega ne dovoli.

  Z omenjeno problematiko se soočamo že nekaj časa, prav 
tako vse prejete pobude s strani občanov proučimo in o njih 
razmislimo, vendar zaenkrat še nismo dobili takšne, ki bi bila 
optimalna oziroma izvedljiva. Čeprav občina ni dolžna urejati 
parkirišč za etažne lastnike, je bila v preteklosti želja, da na 
makadamskem parkirišču zgradimo parkirno hišo, kjer bi bil 
mogoč odkup ali najem parkirišč. Predhodno smo izvedli anketo 
za pridobitev podatkov o zainteresiranosti lastnikov za najem oz. 
odkup, vendar je bil odziv negativen.
  Kljub temu pa Občina Trbovlje želi na makadamskem platoju 
na koncu Sallauminesa dolgoročno vseeno zgraditi dvoetažno 
parkirišče. Za projekt je treba odkupiti parcelo, ki je trenutno v 
lasti etažnih lastnikov stanovanj v večstanovanjskih zgradbah 
Sallaumines 3, 4 in 5. Na Občini Trbovlje smo že pripravili 
pogodbe in lastnike parcel osebno obiskali, jim razložili namen 

ter jih pozvali k podpisu pogodbe. Na žalost nekateri lastniki 
pogodbe ne želijo podpisati, s tem pa ovirajo oziroma 
onemogočajo nadaljnjo izvedbo projekta. Po parceli, ki jo želimo 
odkupiti, poteka edini dostop do makadamskega platoja, na 
katerem nameravamo graditi. V kolikor ne bomo mogli odkupiti 
te parcele, ne bomo uspeli pridobiti gradbenega dovoljenja, ki je 
potreben za izgradnjo dvoetažnega parkirišča. 
  Nove ideje ter pobude bomo še naprej sprejemali odprtih rok 
in z željo, da problematiko čim prej rešimo.

Čeprav občina ni dolžna urejati parkirišč za etažne 
lastnike, je bila v preteklosti želja, da na mestu 
makadamskega parkirišča zgradimo parkirno hišo, 
kjer bi bil mogoč odkup ali najem parkirišč, vendar 
interesa lastnikov ni bilo.

Idejna zasnova parkirne hiše, vir: Fin Ars, 2016.

Zaradi goste pozidave, reliefa in vse večjega števila 
osebnih vozil marsikje ni dovolj površin, ki so 
namenjene parkiranju.

Kje parkirati, ko pridete z 
otrokom k zdravniku?
  Namen uvedbe parkomatov vzdolž SBT je bil zagotoviti 
prosta parkirna mesta za ljudi, ki koristijo zdravniške usluge, in 
jim s tem olajšati celotno izkušnjo. Uvedba je uspešna, še vedno 
pa opažamo, da nekateri obiskovalci (predvsem Pediatričnega 
oddelka) svoja vozila parkirajo pred vhodom v oddelek ter s tem 
ovirajo intervencijsko pot, čeprav so le nekaj metrov stran 
(vzdolž ceste, ki poteka ob SBT) prosta parkirna mesta, ki bi rešila 
točno ta problem.

Oddaljenost parkirišč do vhoda v Pediatrični 
oddelek je le 100 metrov.
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Rušitev dimnika Toplarne Polaj
  Leta 1984 je bil na lokaciji Toplarne Polaj zgrajen dimnik za 
odvajanje dimnih plinov iz premogovnih kotlov. 70 metrov 
visoko konstrukcijo z zunanjim premerom 4,5 metra ob vznožju 
in 3,3 metra na vrhu je sestavljal zunanji plašč iz armiranega 
betona ter štirje 15 metrov dolgi segmenti notranje obloge iz 
kislinsko odporne šamotne opeke. Na višini 30 in 67 metrov je 
imel dimnik izdelana podesta iz kovinskih rešetk, na katerih so 
bile nameščene signalne svetilke. Dimnik je obratoval do leta 
1994, ko je toplarna prešla iz premoga na zemeljski plin. Od tedaj 
je služil le še za namestitev anten in radijske bazne postaje 
mobilne telefonije.
  Z leti je začela odpadati notranja šamotna obloga, pojavila se 
je preperelost betona v obliki odstopajočih lusk, kovinske 
konstrukcije so propadale v takšnem obsegu, da varna uporaba ni 
bila več mogoča. Konec leta 2016 je alpinistični pregled 
zunanjosti in notranjosti dimnika ugotovil številna žarišča 
preperelosti betona in razpoke v zunanjem plašču dimnika, v 
notranjosti pa zaradi manjkajočih opek na višini 55 metrov poves 
najvišjega segmenta šamotne obloge, kar je predstavljalo 
nevarnost podora približno 3500 kosov šamotne opeke v skupni 
teži 20 ton. Na podlagi ugotovitev pregleda je Komunala Trbovlje 
pri Gradbenem inštitutu ZRMK naročila izdelavo študije 
mogočih scenarijev za sanacijo oz. rušitev dimnika, ki je pokazala, 
da je rušitev dimnika edina smiselna dolgoročna rešitev.
  V letu 2017 sta sledili izdelava projektne dokumentacije PGD, 
PZI, VN in pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev dimnika. 
V drugi polovici leta je bil javni razpis za rušitev dimnika, kjer je 
bilo podjetje RUDIS, d. o. o., Trbovlje vodilni partner Joint 
Venture RUDIS – AGM Nemec izbrano kot najugodnejši 
ponudnik.
  Oktobra 2017 se je iztekla pogodba z operaterjem mobilne 
telefonije za postavitev anten in radijske bazne postaje na 
dimniku, zato so se novembra lahko začela dela. Pred začetkom 
rušitve plašča dimnika je bilo treba ročno odstraniti zgornji 
segment šamotne obloge s pomočjo na dvigalu obešene delovne 
ploščadi. Do višine 15 metrov so se ročno odstranjevale kovinske 
konstrukcije in šamotne obloge, armiranobetonski plašč pa se je 
rušil z rezanjem na manjše segmente, ki so se odstranjevali skozi 
dimnik. Dela je oviralo slabo vreme z močnim vetrom, kar je 
rušitev podaljšalo do prvih dni novega leta. Zadnjih 15 metrov 
dimnika se je rušilo strojno z drobljenjem betona s hidravličnimi 
škarjami. Ves odpadni gradbeni material se je sproti nakladal na 
tovornjake in odvažal na deponijo. V začetku januarja 2018 je od 
dimnika ostal le še železobetonski temelj.
  Čeprav se rušilna dela ne izvajajo več, projekt še ni povsem 
končan. V toplejših spomladanskih mesecih sledi preplastitev 
površine z asfaltom ter ureditev potrebne dokumentacije in 
formalnosti za dokončanje projekta.

Komunala Trbovlje, d. o. o.

Dimnik pred rušitvijo.

Začetek odstranjevanja šamotne obloge.

Zadnja faza rušitve dimnika.

Poslovne površine v Občini 

Trbovlje – vse na enem mestu.
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Jana Mlakar Adamič, muzejska svetnica 
Zasavskega muzeja Trbovlje

"Niso me zanimali kralji, cesarji 
in letnice, pač pa navadni 
ljudje in njihov način življenja ..."

Februar je mesec kulture, zavedanja o svoji narodnosti, 
koreninah … Prav je, da tudi intervju tokratne številke 
obarvamo tako. Pogovarjali smo se z Jano Mlakar Adamič, 
muzejsko svetnico Zasavskega muzeja Trbovlje. Prizadevanje 
za ohranitev lokalne rudarske dediščine je del njenega 
vsakdana. Poznamo jo tudi kot letošnjo Murkovo nagrajenko; 
nagrado ji je v Novi Gorici podelilo Slovensko etnološko 
društvo. 

Kaj vas je pritegnilo, da ste se odločili za študij etnologije in 
sociologije kulture? 
  »Preteklost me je vedno nekako privlačila, le zgodovina je bila v 
80. letih prejšnjega stoletja še nadvse dolgočasna in suhoparna. 
Konceptualno se nekako nisva ujeli. Niso me zanimali kralji, cesarji 
in letnice, pač pa navadni ljudje in njihov način življenja, ki je bil v 
času, ko sem se odločala za študij, za zgodovino še 'žabja 
perspektiva'. Arheologija se mi je zdela bolj demokratična, saj je 
stikala po grobovih in piskrih vseh družbenih plasti. A tisto leto na 
arheologiji ni bilo vpisa. Tako sem pristala na etnologiji, ki je zelo 
podobna arheologiji, le da ima opravka z živimi ljudmi. Kar pa je 
tudi plus. Nikoli mi ni bilo žal.« 

Kakšni so bili vaši karierni začetki?
  »V takrat še Revirskem muzeju ljudske revolucije sem se 
zaposlila leta 1986. V tistem obdobju so se muzeji NOB in 
delavskega gibanja ravno transformirali v muzeje novejše 
zgodovine, odprl se je nov kustodiat za etnologijo. In evo me!  Še 
vsa zelena s fakultete sem se spopadla z dolgoročnim konceptom 
razvoja etnološkega kustodiata, kjer sem do danes 'one man band'. 
Raziskave, razstave, objave, dokumentacija, zbiranje, vodenje, 
pedagoške dejavnosti, teren … Res je pestro. Čisto na začetku sem 
pripravljala polurne radijske oddaje o manj znanih sekvencah iz 
preteklosti Zasavja. In se zraven veliko naučila. Spominjam se 
potrpežljivosti kolegov, ki so odgovarjali na moja neskončna 
vprašanja. Nekako so mi dodelili tudi razstavo Rudarsko 
stanovanje v koloniji Njiva, ki so ga moji sodelavci skupaj z 
ZVNKD Celje uredili že leta 1983.«  

Za vami je že več kot 30 let strokovnih izkušenj in veliko 
uspešno izpeljanih projektov. Zagotovo pa se vam je kakšen 
izmed njih še posebej vtisnil v spomni. Ker je drugačen, 
mogoče tudi zato, ker vam je najbolj pri srcu …
  »Vsak projekt je svoja zgodba, v glavnem imam vse v dobrem 
spominu. Vsak razširi obzorje, stkejo se nova znanstva, pridobijo 
predmeti kot potencialne muzealije itn. Zanimiv klobčič so razvile 
hrastniške marionete, uživala sem v proučevanju zasavske 
kulinarike, ko smo skupaj s slušatelji Univerze za tretje življenjsko 
obdobje tudi vse 'stestirali', zanimivo je delo z zasebnimi zbiralci, 
obrtne dejavnosti sem se lotila po sklopih, bivalna kultura 
proletariata me spremlja kot stalnica. Čisto nekaj drugega je bila 
prenova kašče in razstava v Šavni peči, pa skupni projekt šestih 
slovenskih muzejev o praznovanju 1. maja. Malo iz konteksta je bila 
raziskava nekdanjih higienskih navad. Ker pa etnologi raziskujemo 
način življenja na ravni vsakdanjosti, za nas ni nevsakdanjih tem.« 

Eden izmed vaših odmevnejših projektov je tudi Etnološka 
pot: trboveljske rudarske kolonije. Kakšen je odziv 
obiskovalcev, ki ne poznajo rudarskega življenja in si 
ogledajo rudarsko stanovanje? 
  »Zanimiv. Padejo v nek nov film, še zlasti tisti, ki prihajajo iz 
drugačnih okolij. V Trbovljah je bilo nekoč 14 kolonij. Danes jih je 
še vedno 10. Ogromno. Ne vem, da bi bila še kje tolikšna 
koncentracija te delavske arhitekture. Sama jo vidim kot del 
zgodovine kraja in naše identitete, kot dokument dobe, v katerem 
so bili zasavski proletarci del svetovnega gibanja, ko se je delavski 
razred šele postavljal na noge, se zavedal svojega družbenega 
položaja, se opremil s solidarnostjo in zahteval zase, kar mu je šlo. 
Etnološka pot (prikazuje šest različnih tipov kolonij in drugo) se 
začne na Njivi. Ena največjih in tudi najstarejših trboveljskih 
kolonij je v sramotnem stanju, kar nenehno poudarjajo tisti, ki bi v 
resnici morali za ta stavbni fond skrbeti. A jih ni nihče povprašal po 
tem paradoksu. Hiše naj bi bile primerne le še za odstranitev. 
Prenekatero je rešil le odlok o zaščiti, čeprav so se tudi nadnje 
spravili z vsemi topovi. Po svetu je dediščina že dolgo priložnost, 
ne ovira.« 

Zgodovina in težko življenje naših prednikov sta zagotovo 
kaj pripomogla k značajskim lastnostim, ki jih imamo danes 
Trboveljčanke in Trboveljčan. Katera lastnost je po vašem 
mnenju najbolj izrazita?
  »V preteklosti je premogovništvo oblikovalo izrazito stanovsko 
zavest, ki je temeljila na podobnih življenjskih in delovnih 
razmerah, pa tudi na občutku moči (stavkovna gibanja 1889–1958). 
V vsem Zasavju je (bila) izrazita pripadnost posamičnim krajem. 

Foto: Gregor Naglav

"Po svetu je dediščina že dolgo priložnost, ne ovira."

FOTO: Ivanka Počkar
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Kazala se je ali pa se še kaže v dosledni uporabi jezikovnih 
posebnosti in tekmovalnosti na krajevni ravni. V veliki meri pa nam 
je skupna direktnost oz. neposrednost.« 

Pa se dotaknimo še Murkove nagrade. Ob prejetju ste med 
drugim dejali: »To je nagrada, o kateri etnološka duša 'iz 
province' ne razmišlja prav pogosto«. Pa nas vseeno zanima, 
kakšni so bili občutki, ko ste se na gradu Kromberk 
sprehodili pred prisotne in jo prevzeli? 
  »Z zanimanjem sem spremljala program in si skušala čim več 
zapomniti, saj bo po protokolu letos  naša občina gostiteljica tega 
slavnostnega dogodka. Pred zahvalnim govorom me je grabila 
trema. Priznam, da so v takem trenutku 30-letne izkušnje 
dragocene. Občutki? Seveda je 'fajn'. Na nek način pa nagrada 
pripada tudi muzeju. Svoje ideje, čeprav so bile včasih odbite, sem 
vedno lahko  uresničevala.« 

V letu 2018 med drugim pripravljate tudi monografijo in 
razstavo o pobratenjih Občine Trbovlje, ob tem pa k 
sodelovanju vabite tudi občane. Bi lahko o tem povedali kaj 
več?
  »Projekta smo se lotili na pobudo naše županje. Občina 
Trbovlje je pobratena s francoskim Sallauminesom, srbskim 
Lazarevcem, makedonskim Valandovim in Jesenicami. V raziskavi 
ugotavljamo, zakaj so bila izbrana ravno ta mesta, kako se je izvajalo 

'pobratimstvo' in kako so nas sodelovanja na kulturni in 
gospodarski ravni bogatila. Posegamo v čas, ko smo z 'bratstvom i 
jedinstvom' gradili Jugoslavijo. Pravzaprav po enakem principu, 
kot se zdaj utrjujejo evropske vezi. Vsi, ki imate slike, spominke ali 
spomine,  prijazno vabljeni k sodelovanju.« 

Kaj pa prinaša prihodnost? Prepričani smo, da imate na 
obzorju že mnogo idej, projektov, ki še čakajo na svojo 
uresničitev …
  »Ja, prej bo zmanjkalo časa kot idej. Vse so vpete v dolgoročen 
strateški načrt muzeja. V prihodnjem letu snujem razstavo in 
publikacijo o Ani Dimnik ter položaju ženske v njenem času. In še 
sto drugih reči …« 

Utrinek s podelitve Murkove nagrade, ki je bila 
novembra na gradu Kromberk. Foto: Ivanka Počkar

Bralce prijazno pozivamo k sodelovanju. Prosimo vse, ki še 
hranijo fotografije, pisma, darila in drugo, kar je v povezavi s 
pobratenimi mesti Lazarevac, Valandovo in Sallaumines, da 
se obrnejo na muzej (Jana Mlakar Adamič, tel. št. 040 665 960 
ali e-naslov jana.ZMT@siol.net). Veseli bomo vaših spominov.

družba

Klek je tudi letos obiskal 
Dedek Mraz
  Lahko bi trdila, da smo vas nad Trbovljami, kjer nas 
decembrski dobri mož Dedek Mraz obiskuje že največ let. 
Mislim, da je to vse od leta 1948. Dedek Mraz nas je obiskoval v 
sušilnici (zgradbi sredi vasi, kjer so včasih vaščani sušili sadje) na 
Kleku, nato v Gasilskem domu. Njegovi obiski so se od leta 1953 
nadaljevali v Zadružnem domu, ki je bil leta 1963 nadgrajen in 
preimenovan v Dom Tončke Čeč. 
  Na začetku so naše mame »pomagale« peči Dedku Mrazu 
piškote. Dobili smo bombone, balone, risalne liste, barvice, žoge 
... Darila so bila skromna, pa vendar težko pričakovana. Po 
dograditvi Doma Tončke Čeč je prihajal v našo vas Dedek Mraz s 
svojim spremstvom. Z njim so bile vile, snežinke, Sneguljčica s 
palčki, Rdeča kapica ... Danes že nekateri babice in dedki se radi 
spominjamo, kako smo bili preoblečeni v ta težko pričakovana 
bitja iz otroških pravljic. Lepo nam je bilo.
  Tudi zdaj je otrokom iz naše krajevne skupnosti vsako leto 
lepše. Letos smo se prav tako zbrali na prostem, kot je v navadi od 
leta 2002 naprej. Gasilski poligon – igrišče smo primerno okrasili 
z baloni, svetlečimi trakovi in novoletnimi smrečicami. Mlade 
članice kulturnega društva so pripravile novoletno pravljico, 
prišel je Dedek Mraz in obdaril  94 otrok. Medtem ko smo čakali 
nanj, nas je iz prelepega naslonjača – gugalnika (delo enega izmed 
krajanov) nagovorila babica Jerica. Pri prireditvi so nam pomagali 
člani in članice Gasilskega društva Klek, Kulturno društvo plesne 
skupine mažoret Trbovlje in Krajevna Skupnost Klek. Dedek 
Mraz, na Kleku se dogaja, obišči nas spet.

Jerica Rajšek, KPD TČ Klek

In memoriam

V spomin Tonetu Bezgovšku
Še vedno imamo občutek, da bomo slišali njegove korake po 
stopnicah in pozdrav: »Zdravo, dekleta, kako ste? Jaz sem 
trenutno prav dobro.« V torek, 21. 11. 20117, je kot meč zarezala 
vest, da se je v 59. letu starosti poslovil Tone Bezgovšek, direktor 
Zasavske ljudske univerze.
Skupaj smo bili od leta 2008, delali, dihali smo kot družina. Peljal nas 
je modro in varno skozi različna dobra in slabša obdobja. Dal nam je 
krila, spodbudo, moč, podporo, da smo rasli in zoreli osebno ter 
strokovno. Vedno je znal prisluhniti, si vzeti čas za pogovor, nič mu ni 
bilo težko. Naučil nas je spoštovanja, prijaznosti, lepih odnosov s 
sabo in z drugimi, sklepanja kompromisov, da se je treba osrediniti 
na dobro, delati zavzeto in strokovno ter soustvarjati spodbudno 
delovno okolje.
Aktiven je bil na veliko področjih v lokalni skupnosti, s srcem in z dušo 
pa je bil predan podpredsednik Združenja izobraževalnih in 
svetovalnih središč Slovenije. Predsednica ZiSS je zapisala: »Ohranili 
ga bomo spominu kot veselega, vedno nasmejanega človeka z 
izjemno toplino in s čutom za sočloveka,  kot izjemnega kolega in 
odličnega podpredsednika.«
Stanovski kolegi so ga doživljali kot dobrega strokovnega sodelavca, 
predvsem pa kot krasnega človeka, ki je vedno znal prisluhniti in 
podpreti nove zamisli, vztrajati na strokovnih rešitvah, ki pomenijo 
razvoj IO v slovenskem prostoru.
Ujet v naša srca in z najlepšimi spomini bo vsak naš korak spremljal v 
tišini. Naša tolažba ob tej žalostni novici so lepi spomini in sadovi 
njegovega dela, ki ostajajo. 

Sodelavke in sodelavci Zasavske ljudske univerze

S svojim delovanjem na področju izobraževanja odraslih je 
Tone Bezgovšek pustil velik pečat v življenju v Trbovljah. Iskreno 

sožalje svojcem in naj počiva v miru.
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Defibrilator tudi na Komunali 
Trbovlje
  Na Komunali Trbovlje smo se v decembru 2017 odločili, da 
namesto novoletnih voščil namenimo sredstva za nakup 
avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED). Naprava, ki je 
sposobna zaznati zastoj srca in ga s pomočjo električnega sunka 
ponovno pognati, je od sredine januarja 2018 naprej nameščena v 
avli podjetja na Savinjski cesti 11 a. 
  Zaposleni smo opravili tudi usposabljanje za delo z 
defibrilatorjem. Ko človek potrebuje pomoč, je namreč zelo 
pomembno, da prisotni ne oklevajo, temveč mu jo takoj nudijo. 
Defibrilator je enostavna in varna naprava, ki vas glasovno vodi in 
usmerja skozi potek oživljanja, dokler ne prispejo reševalci. 
Preživetje posameznika je v veliki meri odvisno od »verige 
preživetja« (prepoznavanja srčnega zastoja, klicanja 112, 
oživljanja in uporabe defibrilatorja). 

Zbiranje odpadkov 
  Na začetku leta 2018 bi vas radi ponovno opozorili na 
pravilno zbiranje odpadkov. Na fotografiji, ki je bila posneta lani v 
Trbovljah, vidimo poleg zbiralnikov kup odpadkov, ki tja ne 
sodijo. Poleg zbiralnikov skladno z zakonodajo ni dovoljeno 
odlagati odpadkov, izjema so le kosovni odpadki po 
posredovanju predhodnega naročila (poseben obrazec) na 
Komunalo Trbovlje. Obrazec je na voljo na spletni strani 
www.komunala-trbovlje.si pod rubriko Obrazci, na začetku 
februarja pa ga bodo poleg računa za komunalne storitve prejela 
tudi vsa gospodinjstva. Bodite pozorni in priloženega obrazca ne 
zavrzite. Vsako gospodinjstvo lahko enkrat letno brezplačno 
odda kosovne odpadke v količini do 2 m3. Zanje ne nameščamo 
posebnega kontejnerja, ampak jih stranka pripravi k zabojniku za 
odpadke na dogovorjen termin. V letu 2017 je prek obrazca 
oddalo kosovne odpadke približno 200 gospodinjstev. Kosovne 
odpadke lahko občani pripeljejo in brezplačno oddajo tudi v 
zbirni center Neža ob delavnikih od 7. do 15., ob sobotah pa od 9. 
do 13. ure. 
  Ko pospravljate stanovanje, nikar ne naložite vsega kar pred 
prag oz. pred zbiralnike za odpadke, kot prikazuje fotografija. 
Kartonske škatle je treba sploščiti in oddati v zbiralnik za karton 
ter papir na ekološkem otoku (moder pokrov), prav tako knjige. 
Še bolje pa je, če knjige oddate v ponovno uporabo (knjižnica, 
Stara šola, Ropotarn'ca). Mikrovalovka sodi med odpadno 
električno in elektronsko opremo (OEEO). Takšnih naprav 
nikakor ne smemo puščati kar na ulici. Manjšo opremo OEEO 
lahko oddamo v posebne zelene zbiralnike, ki so nameščeni na 

nekaterih lokacijah v Trbovljah. Sicer pa prav vse OEEO, od 
baterij, malih gospodinjskih aparatov do računalnikov, 
televizorjev, hladilnikov in pralnih strojev, zbiramo v zbirnem 
centru na Neži. V letu 2017 smo zbrali kar 48 ton tovrstnih 
odpadkov. V zbirni center med nevarne odpadke pa sodi tudi 
embalaža z ostanki jupola. 
  Odpadki, ki so pravilno ločeno zbrani, so tudi v nadaljnjih 
postopkih obdelani s čim manj škode za okolje. Potrudimo se 
torej za naše okolje!

Komunala Trbovlje, d. o. o.

  Prav je, da vsak pozna ukrepe prve pomoči ob različnih 
poškodbah in bolezenskih stanjih ter tako sočloveku zna 
priskočiti na pomoč. 

Komunala Trbovlje, d. o. o.

Sejem Natour Alpe-Adria 
2018
  Tudi letos 3. februarja Turistična zveza Slovenije organizira 
sejem Natura A-A na GR v Ljubljani, kjer se bodo predstavili 
Turistično društvo Trbovlje, Rudarski muzej Kisovec in Delavski 
dom Trbovlje z virtualnim muzejem rudarstva, 4. dritlom. Na 
sejmu se predstavljajo številni ponudniki iz vse Slovenije in izven 
meja. Turistično društvo bo organiziralo avtobusni prevoz iz 
Hrastnika, Trbovelj in Zagorja. Poleg sejma si boste lahko 
ogledali tudi uprizoritev "Skok čez kožo", ki jo bo bo odigrala 
Zagorska skupina knapov. Z nami bo tudi Perkmandeljc s svojo 
Mandiko. 

Marija Juraja, predsednica

Na Komunali Trbovlje so se odločili, da namesto 
novoletnih voščil namenijo sredstva za nakup 
avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED). 

Poleg zbiralnikov skladno z zakonodajo ni dovoljeno 
odlaganje odpadkov.
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Skupina za samopomoč se 
zna poveseliti
  Ob iztekajočem starem letu so se sredi decembra zbrale 
članice Skupine za samopomoč bolnikov z rakom od blizu in 
daleč – iz Trbovelj, Zagorja, Hrastnika in celo Radeč. Ob 
hvaležnosti za prehojeno pot ter premagane ovire so nazdravile 
letu 2018 in izzivom, ki jih bo prineslo. Svečano in praznično 
vzdušje so jim pripravili v gostišču Dimnik (hvala gospodu 
Borisu, ki jim je z vso zavzetostjo razkazal spominsko sobo – 
posvečeno Ani Dimnik, ki je s svojim pogumom ter pokončno 
držo še vedno zgled klene slovenske matere in ženske). Same pa 
so druženje popestrile s petjem, plesom in seveda z obilico smeha 
in dobre volje. Ob prijetnih vižah Dua Kif  so se veselile še dolgo v 
noč. V mislih pa so bile tudi že prve naloge – aktivnosti ob 
svetovnem dnevu boja proti raku 4. februarja in ob tednu boja 
proti raku na začetku marca. V letu 2018 skupina za samopomoč 
vabi v svoje vrste nove člane. Iščeš odgovore na vprašanja, 
potrebuješ pomoč v stiski, želiš deliti svoje izkušnje in pomagati 
drugim … Prav vsak je dobrodošel. Mesečna srečanja so vsako 
zadnjo sredo ob 17. uri v predavalnici ZD Trbovlje. 

Gabriela Hostnik, ZD Trbovlje

Društvo invalidov v letu 2017
  Za nami je zelo uspešno leto 2017. Program dela smo v celoti 
uresničili. Lahko se pohvalimo z velikim uspehom naših 
športnikov invalidov. Tako je moška ekipa v pikadu (Srečko 
Obrovnik, Branko Deželak, Ivan Kaligaro, Franjo Sovdat in 
Ignac Jamšek) že drugo leto zapored osvojila 1. mesto na 
državnem prvenstvu Zveze za šport invalidov Slovenije – 
paraolimpijski komite. Tudi Peter Tončarovski je junija postal 
državni prvak Zveze za šport invalidov Slovenije – paraolimpijski 
komite v ribolovu. Pravzaprav bi lahko pohvalili prav vsakega 
člana, ki je bil aktiven v programih in se udeležuje naših aktivnosti 
– od udeležencev kopalnih dni, pevcev mešanega pevskega zbora 
Knapovsko sonce (za njimi je več nastopov). Udeleženke sekcije 
ročnih del so prek celega leta ustvarjale izdelke, v novembru pa so 
jih postavile na ogled v Stari galeriji Delavskega doma. Vsi aktivni 
člani društva so sestaven del mozaika, ki potem nudi celotno sliko 
delovanja društva.
  Še posebej smo ponosni, da smo uredili predprostor pri 
poslovnem prostoru. Več let smo se  prijavljali na razpis fundacije 
FIHO za pridobitev finančnih sredstev, vendar zaman. Prostor je 
bilo treba ustrezno zapreti, vgraditi okna in vrata, urediti stene, 
vključno z obnovo tlakov. Da nam je to uspelo, se zahvaljujemo 
predsedniku Veselu Šalji, ki je kljub pomanjkanju sredstev našel 
izvajalca in odločno začel z deli v jesenskem času. Božiček pa nam 

2je prinesel čisto nove prostore v velikosti 25 m , v katerih bodo 
potekali treningi pikada, razna predavanja in druge oblike 
druženja.
  Leto 2017 se je odvrtelo in vstopili smo v novo. Ob plačilu 
članarine vsak član prejme koledar s programom dela. Trudili 
smo se, da bi bil sestavljen pestro in da bi zadovoljil veliko večino 
naših članov. Prav vsakomur ob rojstnem dnevu namenimo 
voščilnico z lepo mislijo. Veseli smo, da skupaj doživljamo uspehe 
društva. Upamo, da bodo leta, ki jih soustvarjamo, ostala 
neizbrisno zapisana v naših srcih.

Stanka Kink

V Glasbeni šoli Trbovlje odslej 
deluje šolski sklad
  V Glasbeni šoli Trbovlje deluje šolski sklad, ki bo šoli 
pomagal pri reševanju finančnih izzivov za nadstandardne 
dejavnosti, učencem iz šibkejših socialnih ozadij pa omogočal 
nemoteno udeležbo v šolskih programih. Sklad bo pridobival 
sredstva iz prispevkov domačih in tujih pravnih ter fizičnih oseb, 
donacij, zapuščin in drugih virov; financiral bo dejavnosti 
posameznih oddelkov in skupin, ki niso sestavina rednega 
izobraževalnega programa; skrbel za nakup nadstandardne 
opreme in glasbil; zagotavljal sredstva za spodbujanje dejavnosti 
zelo perspektivnih učencev ter pomagal socialno šibkim 
učencem. 
  »Potreba po šolskem skladu se je pokazala že pred leti, v 
glavnem zaradi vse večjega števila družin, ki si glasbene šole 
enostavno niso mogle privoščiti!« pravi ravnateljica Katja Mikula. 
»A glasba nas povezuje in mora biti zato dostopna vsem, ne glede 
na naš družbeni položaj ali finančno zmogljivost.« Ravnateljica 
poudarja, da so bili nad ustanovitvijo sklada navdušeni člani Sveta 
staršev in Sveta zavoda Glasbene šole Trbovlje. 
  Glasbena šola Trbovlje bo sklad prvič vključila v svoj redni 
program že na tokrat dobrodelni tradicionalni prireditvi Mamicam 
in ženam, ki bo 23. marca v trboveljskem Domu Svobode. 

Več kot hiša
  Mladinski center Trbovlje je več kot hiša. Saj veste, tista velika 
bela, pred Delavskim domom, kjer spijete najboljšo kavo v mestu. 
MCT je bolj način življenja. Takšnega, ki mladim omogoča 
raziskovati, ustvarjati, spreminjati, pomagati, napredovati in 
uživati. To niso zgolj besede, izpisane na naši spletni strani. To so 
čarobne besede, ki popeljejo mnoge mlade na življenjsko 
pustolovščino. MCT lahko obiščete tudi na spletu in pokukate v 
življenja mladih. Kdo so ti naši mladi?
  Matej je mlad 28 let, imel je idejo, ki mu ni pustila spati. 
Zavedal se je, da potrebuje sodelavce, spodbudno okolje, nasvete. 
Prišel je v MCT in danes je mladi podjetnik.
  Andreja že od malih nog sanja o potovanjih, tujih deželah. A 
zgolj gledati, opazovati turistične relikvije ni zadostilo njeni želji 
po doživetjih, ona želi svet živeti. V MCT si je poiskala priložnost 
za opravljanje Evropske prostovoljske službe na Portugalskem.
  Petra je bila brezposelna. Manjkali so ji pika na i, dober CV, 
malo izmenjave izkušenj, kanček samozavesti, ljudje, ki jo 
razumejo … Vse to je našla v MCT. 
  Vsi ti mladi so nosilci projekta, sposobni spreminjati sebe in 
vplivati na razvoj skupnosti, v kateri živijo. Vsakodnevno se 
skupaj z njimi učimo; tudi na napakah, saj napake niso poraz, 
temveč priložnost, da lahko reflektiraš proces, ki te je vodil v 
napako. Seveda je to najboljši način, da se ji v prihodnje izogneš. 
To je tisto pravo izkustveno učenje.
  MCT je več kot hiša. Je živa tvorba, ki jo s svojimi dejavnostmi 
zaznamuje in oblikuje skupina mladih, ki v njej deluje. MCT je 
dom. Dom, kjer prebiva pustolovščina, ki ji je ime Mladost. 

Maja Kastelic, MCT

Stik: lidijahutar1@gmail.com, 031 702 159
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Večgeneracijski center 
Zasavje je upihnil prvo svečko
  Ob izteku leta je navada, da se ljudje ozremo nazaj in 
pregledamo svoje dosežke, preverimo, ali smo zastavljene cilje 
uresničili. To smo s ponosom storili tudi na Zasavski ljudski 
univerzi, kajti naš Večgeneracijski center Zasavje je zaokrožil 
prvo leto svojega delovanja. Po pregledu statistike se je do 
decembra lani v aktivnosti projekta vključilo skoraj 2.500 
posameznikov, izvedenih je bilo prek 2.500 ur programa. 
Brezplačne aktivnosti za vse generacije so se dobro prijele, ljudje 
radi prihajajo na različna predavanja, se udeležujejo zanimivih 
praktičnih programov s področja tujih jezikov, slovenščine za 
tujce, sodobnih digitalnih vsebin, ustvarjalnih delavnic, delavnic 
za osebni razvoj in prosti čas. Nastale so nove bralne skupine, 
skupine za samopomoč, medgeneracijske skupine. Otroci in 
dijaki se udeležujejo učne pomoči, počitniških aktivnosti, 
spoznavajo poklice. Poleg znanja pa udeleženci krepijo tudi svojo 
socialno mrežo.
  Aktivnosti, ki potekajo V Trbovljah, Zagorju, Hrastniku in 
Litiji, so namenjene različnim ciljnim skupinam, posameznikom 
in družinam, kot so: starejši, brezposelni, prejemniki 
socialnovarstvenih prejemkov, priseljenci, invalidi, otroci in mladi 
s posebnimi potrebami, osnovnošolci, dijaki …
  V trboveljskem Rudarskem domu se znanja željni srečujejo 
ob ponedeljkih, torkih in četrtkih, še vedno se lahko pridružite 
učenju slovenskega jezika, računalništvu, medgeneracijskim 
skupinam ali zdravi športni rekreaciji. Obiskovali smo tudi 
Dnevni center Šent, odvijale so se aktivnosti v Katapultu, na 
Osnovni šoli Trbovlje, poleti smo z obiski popestrili dneve otrok 
v trboveljskih vrtcih. Odzivi in povratne informacije naših 
obiskovalcev so bili zelo pozitivni, kar nam je vlilo še dodatnih 
moči in elana za ustvarjanje kakovostnega in zanimivega 
programa v letu 2018.

  Osnovnošolci lahko tudi v letu 2018 dobijo brezplačno učno 
pomoč, predvsem pri matematiki, angleščini in fiziki. Če pa bi se 
radi naučili kitajskega jezika, vas vabimo, da se nam v februarju 
pridružite na 30-urnem tečaju Naučimo se kitajsko. Marca bomo 
ponovili uspešnico – tečaj uporabe  pametnih telefonov. Še 
vedno vabimo v svoje vrste prostovoljce, ki namenjajo svoj čas, 
energijo, znanje v dobro drugih in širše skupnosti. Začenja se 
akcija »Podari uro«, kar pomeni, da svoj čas namenimo nekomu, 
ki potrebuje pomoč pri učenju, morda pri domačih nalogah, ali se 
vključimo v družabništvo starejšim. Možnosti je veliko, potreb 
prav tako. Prostovoljstvo je poslanstvo, je izmenjava dobrega, 
tisti, ki podarja, v resnici dela dobro tudi zase. Več o akciji, 
delovanju Večgeneracijskega centra Zasavje in o koledarju 
mesečnih aktivnostih vseh partnerjev si lahko preberete na 
spletni strani, www.vgc-zasavje.si. 

Mateja Ocepek, Zasavska ljudska univerza

Karierni namigi do leta 2020
  Mladi in zaposleni se velikokrat sprašujejo, kaj moram 
obvladati, da bom v službi napredoval oz. jo obdržal. Spremembe 
so edina realnost in naša stalnica. Znanje, pridobljeno v šolah zelo 
hitro zastara, ideje o poklicih se spreminjajo z veliko hitrostjo. 
Spreminjajo se tudi zahteve, s katerimi se soočajo podjetja in 
zaposleni, ki se morajo in želijo dokazovati v nenehno 
spreminjajočem se digitaliziranem svetu. Institute for the Future 
iz Silicijeve doline je v študiji Future Work Skills 2020 predstavil 
pomembne kompetence do leta 2020, ki bodo za zaposlene nujno 
potrebne, npr. sposobnost dela v virtualnih timih, socialne 
inteligence s kompetencami, kot so empatija, sposobnost 
navduševanja in inovativnost, zavzetost, fleksibilnost, 
radovednost, pogum za nove izzive. Podjetja že zdaj potrebujejo 
osebnosti z lastno predstavo o svetu, radovedne in navdušene nad 
novim, ljudi, ki so se pripravljeni nenehno učiti in se zavzeto 
spopadajo z izzivi. (Vir: http://www.iftf.org/our-work/global-

Več informacij na www.zlu.si ali po tel. 03 56 
55 120.

landscape/work/future-work-skills-2020/)
  Odrasli lahko del teh kompetenc pridobivajo skozi 
vseživljenjsko učenje v programih oz. projektih Zasavske ljudske 
univerze (ZLU). Zaposleni se lahko udeležujejo brezplačnih 
tečajev tujih jezikov, učenja sodobnih digitalnih orodij, 
komunikacijskih veščin, organizacije časa, obvladovanja stresa, 
timskega dela, medgeneracijskega sobivanja v okviru Centra za 
pridobivanje kompetenc Zasavje. V letu 2018 pa je ZLU pridobila 
prek šolskega ministrstva sredstva za izvajanje neformalnih 
tečajev za brezposelne. Brezplačni tečaji angleščine, nemščine, 
Excela, Worda se bodo začeli že februarja letos, marca pa se bodo 
priprave na izpit iz ZUP-a. 

Polona Trebušak

Poligon motorist 2018
  Združenje šoferjev in avtomehanikov Trbovlje, Trg Franca 
Fakina 36, organizira enajsti POLIGON MOTORIST v soboto, 
14. 4. 2018, ob 10. uri na gimnazijskem igrišču poleg Občine 
Trbovlje, Mestni trg 4. V primeru slabega vremena bo prireditev 
naslednjo soboto, 21. 4. 2018, na istem igrišču ob istem času. Gre 
za prometno preventivno akcijo na začetku motoristične sezone 
2018. Vabljeni klubi, društva, motoristi, gledalci, predvsem 
mladina, saj se bo poleg prikaza varne vožnje odvijalo več 

POLIGON MOTORIST 2018  bo v soboto, 14. aprila, 
ob 10. uri.
Gimnazijsko igrišče pri Občini Trbovlje,
ZŠAM Trbovlje, sekcija Motorist,
nikolaj.medvesek@telemach.net.

dejavnosti, ki jih bodo prikazali policisti, reševalci, gasilci … Tudi 
starodobniki ne bodo manjkali.

Lahko nas pokličete na številki 03 56 55 131 in 068 
613 954 ali nam pišete na info@vgc-zasavje.si.
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Gasilski zavod Trbovlje v letu 
2017
  Začetki novega leta obetajo vedno nekaj drugačnega. Poleg 
novoletnih dobrih želja si gasilci zaželimo tudi čim manj dela. Ta čas 
je namenjen tudi pogledu nazaj v preteklo leto, pregledu številk, 
vsega dobrega, kar smo storili za naše občanke in občane, za celotno 
Zasavje, saj Gasilski zavod Trbovlje kot edina tovrstna poklicna 
gasilska enota v naših treh dolinah intervenira ob nesrečah v 
cestnem prometu, nesrečah z nevarnimi snovmi ter pri reševanju na 
vodi. 
  Prehod iz starega leta v 2017 ni bil najbolj miren, saj je že nekaj 
minut čez polnoč zagorelo travnato območje tik pod oddajnikom na 
Mrzlici, pozneje pa še na Kumu.  Leto se je vrnilo v normalne tirnice 
in dnevi so minevali. V februarju smo se spomnili obletnice hudega 
podora skal ob trboveljski cementarni, kjer smo z nadčloveškimi 
napori leto nazaj iz vozila, ujetega med skale, uspešno rešili žensko in 
moškega. Alarm v našem gasilskem domu je v februarju zazvonil 
22-krat. 
  Ko nismo na intervencijah, je čas za vaje, servis ročnih gasilnih 
aparatov in vzdrževanje gasilske tehnike. Vaje z novo avtolestvijo so 
praktično na dnevnem urniku. Seveda pa se moramo posvečati tudi 
prvi pomoči, požarom, nevarnim snovem ... 
  V zimskih mesecih je povečano število dimniških požarov, zato 
še enkrat opozorilo vsem uporabnikom, naj bo čiščenje in 
vzdrževanje kurilnih in dimovodnih redno in strokovno. 
  Poletni meseci so statistično gledano malenkost bolj mirni. 
Reševali smo iz dvigal, pomagali reševalcem, reševali ljudi iz zvite 
pločevine, odpravljali posledice razlitja z nevarnimi snovmi, zapirali 
vodo. Poletje predstavlja precejšno nevarnost za naravne nesreče, 
nevihte, točo, poplave ali veter. V avgustu smo intervenirali na 
mnogih lokacijah po Trbovljah, kjer smo žagali podrta in nevarna 
drevesa, prekrivali strehe in nudili pomoč z avtolestvijo. 
  Z novo kurilno sezono se je povečalo število intervencij, kjer 
predvsem zaradi dotrajanosti radiatorjev pride do puščanja vode. 

Gasilci zapremo ventil oziroma drugače preprečimo iztekanje vode 
in večjo škodo. Oktobra smo dobili novo opremo za reševanje na 
vodi in hitro reševalno plovilo.
  Zadnji mesec preteklega leta je bil zaznamovan z neprespanimi 
nočmi in bolečimi mišicami. Poleg rednega dela in operativne 
pripravljenosti, kar zagotavljamo 365 dni v letu, smo imeli ogromno 
dela s težkim snegom, polomljenim drevjem in z močnim vetrom. 
Leto pa smo končali z večjim požarom na gospodarskem objektu na 
območju Dobovca.
  Skupaj je Gasilski zavod Trbovlje posredoval na 233 
intervencijah, v katerih je sodelovalo prek 800 gasilcev. 25-krat smo 
posredovali pri prometnih nesrečah, 27-krat smo gasili požare, 10-
krat smo reševali v nesreči z nevarno snovjo, 7-krat so nas prizadele 
naravne nesreče, na drugih intervencijah pa smo nudili pomoč 
reševalcem, policiji, odpirali vrata stanovanj in vozil, reševali iz 
dvigal, zapirali vodo …
  Varnega in kakovostnega posredovanja ne bi bilo brez 
nepogrešljivih prostovoljnih gasilcev iz naše občine, kot tudi iz obeh 
sosednjih, za kar se jim zahvaljujem. 
  Ob koncu leta smo bili v Gasilskem zavodu Trbovlje deležni 
manjše reorganizacije, ki bo v zavod prav gotovo prinesla nov in 
svež veter. Vsem želim vse dobro in varno v letu 2018.

Uroš Češnjevar, operativni vodja

Nova naravoslovna učilnica 
LIFE na Kumu
  Dveletne aktivnosti projekta LIFE TO GRASSLAND na 
Kumu smo končali z dvema pomembnima pridobitvama. Na 
Miklavžev dan je bila na Dobovcu v prostoru projektnega partnerja 
KS Dobovec svojemu namenu predana t. i. traviščna učilnica, ki je 
bila opremljena s sredstvi projekta LIFE TO GRASSLANDS. 
Odprtja se je udeležilo več kot 40 obiskovalcev. Najprej smo 
prerezali slovesni trak, sledili so pozdravni nagovori predsednika 
KS Dobovec Marjana Jamška, dr. Darija Krajčiča, direktorja 
ZRSVN, in Andreje Bienelli Kalpič, vodje Oddelka za okolje in 
prostor Občine Trbovlje. Prireditev so popestrili učenci PŠ 
Dobovec s kulturnim programom, botanik Josip Otopal pa je skozi 
predavanje predstavil naravovarstveni pomen kumljanskih 
travnikov. Končali smo z ogledom razstave likovnih del na temo 

naravoslovnih dni v sadovnjaku in na travniku učencev OŠ 
Trbovlje ter s klepetom ob pogostitvi. 
  Posebnost odprtja je bila delavnica z nastopajočimi učenci, ki so 
med predavanjem izdelali svojo sorto jabolka, ga pobarvali, mu 
pripisal ime sorte in ga obesili na mrežo iz šib. Učenci so tako 
spoznali stare sorte kumljanskih jabolk in jih postavili na ogled 
vsem obiskovalcem traviščne učilnice. 
  Poleg na novo opremljene učilnice so se obiskovalci razveselili 
še ene pridobitve – gorske kosilnice in mulčerja. Podrobnejšo 
predstavitev uporabe načrtujemo še v januarju, praktični prikaz pa 
v spomladanskih mesecih tega leta.
  Domačini so zelo ponosni na nove pridobitve, saj so težko 
pričakovali prve vidne rezultate projekta. Nedvomno bo prostor, ki s 
svojo opremo in vsebino kar vabi k obisku kumljanskih travišč, dobro 
izkoriščen za potešitev vedoželjnosti ter radovednosti, saj bomo tu 
lahko organizirali razstave, predavanja, srečanja, delavnice itn. 
  Projektne aktivnosti bomo tudi v letu 2018 nadaljevali z veliko 
intenzivnostjo. Ko bodo vremenske razmere ustrezne, bo izbrani 
izvajalec na določenih zaraščenih travnikih začel odstranjevati 
drevesno in grmovno zarast, v sadovnjakih se bo začela izvajati 
pomladitvena rez sadnega drevja, kmetijam, ki so se vključile v 
projekt, se bo dostavila pašna oprema. Nadaljevale pa se bodo 
promocijske in izobraževalne aktivnosti, organizirali bomo 
prostovoljne akcije. Spremljajte napovednik dogodkov na spletni 
strani www.travisca.si in se nam na Kumu pridružite v čim večjem 
številu.

Ljudmila Strahovnik in Sandra Zvonar (Zavod RS za 
varstvo narave)

Traviščna učilnica na Dobovcu.

Na pomoč!
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Film in filmska vzgoja v Kinu 
Trbovlje
  Vse od začetka delovanja Delavskega doma Trbovlje v letu 
1956 je bilo prikazovanje filmov pomemben del njegovih rednih 
dejavnosti. Tudi po več kot 60 letih Kino Trbovlje obiskovalcem 
še vedno nudi vrhunsko filmsko izkušnjo, podprto z digitalno 
tehnologijo. Občanom zagotavlja kakovosten spored s 
poudarkom na evropskem in avtorskem filmu ter širok nabor 
spremljevalnih dejavnosti. S promocijo tovrstnih filmov med 
obiskovalci širi zavedanje o filmski kulturi in izvaja filmsko 
vzgojo za vse generacije. Mlajšim so namenjene brezplačne 
delavnice po nedeljskih filmskih matinejah, popoldanske 
projekcije družinskih filmov, ki si jih lahko od septembra 2017 
ogledate vsako soboto ob 16. uri, in šolske projekcije. Odrasli se 
lahko odločite za nakup filmskega abonmaja, ki je sestavljen iz 7 
filmskih predstav od oktobra do aprila, ali pa za udeležbo na 
projekcijah slovenskih filmov, ki jim sledi pogovor z ustvarjalci. 
Druženju vseh generacij so vsako leto namenjeni brezplačni letni 
kino, brezplačne projekcije v sklopu Noči kratkih filmov in 
projekcije ob Evropskem art kino dnevu. Sodeluje z AGRFT v 
projektu Novi novi filmi AGRFT.
  Kino Trbovlje je član evropske organizacije prikazovalcev 
umetniškega filma Europa Cinemas, prav tako pa že od leta 2010 
aktivno sodeluje v Art kino mreži Slovenije (AKMS), ki povezuje 
več kot 20 mestnih kinematografov po vsej Sloveniji. Člani 
AKMS med drugim v lokalnem okolju aktivno spodbujajo 
vključitev filmske vzgoje v šole ter s pomočjo učiteljev in 
mentorjev mlade navdušujejo za filmsko umetnost. Dejavnosti 
filmske vzgoje potekajo že od leta 2013, vidnejši rezultati pa so se 
pokazali preteklo leto v sklopu petletnega projekta »Filmska 
osnovna šola«, ki je bil izbran na razpisu Ministrstva za kulturo in 
ga sofinancira Evropska unija. Projekt vključuje delavnice 
filmske vzgoje in pogovore po ogledu filma za učence osnovnih 

V letu 2017 so v Kinu Trbovlje predvajali 208 filmov in 707 
projekcij, ki jih je obiskalo 16.943 obiskovalcev, kar 2.465 več 
kot leta 2016.
Najbolj obiskani filmi v 2017:
1. Petdeset odtenkov teme – 966 obiskovalcev,  2. Smrkci: 
Skrita vas – 611 obiskovalcev;
najbolj obiskani filmi – matineje: Mali šef – 217 obiskovalcev; 
najbolj obiskane šolske predstave: Košarkar naj bo – 397 
obiskovalcev; 
najbolj obiskani slovenski filmi: Košarkar naj bo – 506 
obiskovalcev;
najbolj obiskani družinski filmi ob sobotah ob 16.00: Vesela 
pošastna družina  – 165 obiskovalcev;
letni kino v 2017: 4 predstave  – 203 obiskovalcev.

šol, izobraževanja ter usposabljanja učiteljev s področja filmske 
vzgoje, širjenje primerov dobrih praks in zagotavljanje 
dostopnosti strokovnih pedagoških gradiv. V sklopu projekta je 
Kino Trbovlje oblikoval mrežo motiviranih strokovnih delavcev, 
ki v občini širijo zavedanje o filmski kulturi med mlade. Tako smo 
v tednu otroka oktobra 2017 gostili učence vseh treh trboveljskih 
osnovnih šol; v sklopu programa »Teden filma za teden otroka« 
so si ogledali izbrane filmske predstave, za učence zadnjih treh 
razredov osnovne šole pa smo organizirali tudi pogovore, ki jih je 
vodila regionalna koordinatorka filmske vzgoje.
  Kino Trbovlje kot partner sodeluje tudi v filmskem 
izobraževalnem projektu »Filmski vlak«, s katerim želi mlade 
navdušiti za aktivno ustvarjanje na področju filma ter jih opremiti 
z ustreznimi strokovnimi znanji in možnostmi, ki jih ponuja 
sodobna tehnologija. Pri tem se osredinja na izobraževanje 
mentorjev in pedagoških delavcev, ki lahko pridobljena znanja 
uporabijo pri vsakodnevnem delu z mladimi. V šolskem letu 
2017/2018 se je Kino Trbovlje priključil projektu »1, 2, 3, ciné! – 
Učimo se francosko v kinu!«

Delavski dom Trbovlje

Brainobrain v Zasavju
  Inštitut za raziskovanje in usposabljanje v vzgoji in 
izobraževanju ali Inštitut IVIZ je mlada neprofitna organizacija iz 
Trbovelj, ki na področju izobraževanja deluje kot vezni člen med 
»teorijo in prakso,« saj si prek svoje raziskovalne in razvojne 
dejavnosti prizadeva prepoznati inovativne ter učinkovite prakse v 
izobraževanju in jih neposredno vpeljati ter uveljaviti v svojem 
lokalnem okolju. IVIZ se tako vključuje v mednarodne projekte, 
ob tem pa izvaja lastne dejavnosti, ki so v podporo vzgoji in 
izobraževanju. Po uspešno izpeljanih dveh poletnih šolah 
ANGLIA v Zagorju ob Savi, vadbi Gib2 v Litiji, tečajih angleščine 
za odrasle in več priložnostih mednarodnih izmenjav za učitelje, 
sledi predstavitev mednarodnega progama Brainobrain.
  Je program za razvoj sposobnosti in spretnosti otrok z dvema 
glavnima ciljema:
ź celosten razvoj možganov s pomočjo abaka povečuje otrokovo 

koncentracijo, osredotočenost, spomin, hitrost, natančnost, 
vizualizacijo, ustvarjalnost in matematične veščine;

ź razvoj osebnosti s pomočjo NLP-tehnik pa se odraža na 
otrokovi odličnosti, vodstvenih veščinah, samozavesti, 

Inštitut IVIZ bo s programom Brainobrain začel marca, s 
predstavitvami po lokalnih knjižnicah pa že februarja. Program 
bo izvajal certificiran trener Matic Holobar, sicer profesor 
informatike v ŠC Celje. Za več informacij in sprotno obveščanje 
o programu se vsi, ki jih Brainobrain Zasavje zanima, lahko 
prijavijo na spletni strani Inštituta IVIZ, https://www.institut-
iviz.org/brain-o-brain. 

vztrajnosti, solidarnosti ter veselju.
   Metoda Brainobrain je enostavna, zabavna in za otroke zelo 
privlačna. Prve 3 do 4 mesece se učijo računati z abakom, v višjih 
stopnjah pa potem nadaljujejo z računanjem brez – abak morajo 
vizualizirati oziroma si ga predstavljati v »glavi« in z njim računajo v 
mislih. Otroci se tako učijo biti pozorni na svoje misli in vadijo, da 
bi povečali notranjo jasnost s sliko kroglic. Kadar vadijo uporabo 
svojih vizualnih abakov, je aktivirana njihova domišljija.
Paradna veščina, ki jo otrok osvoji z Brainobrain metodo do te 
mere, da ničkolikokrat vzame sapo marsikateremu staršu, je torej 
računanje v mislih, vendar pa je dota programa za otroke veliko 
večja. Otroci se v Brainobrain programu umirijo, postanejo bolj 
motivirani, samozavestnejši, pogumnejši, znajo si postavljati 
osebne cilje, razvijajo vztrajnost in vedo, da je za uresničevanje 
ciljev treba tudi dalj časa delati.
  Vabljeni ste tudi k spremljanju IVIZ Facebook strani, kjer 
bodo redno objavljene vse novosti.

Ivana Majcen
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Decembrsko dogajanje v 
Gimnaziji in ekonomski srednji 
šoli Trbovlje
  December 2017 si bomo v Gimnaziji in ekonomski srednji šoli 
Trbovlje zapomnili po zadovoljstvu, druženju, sreči, drobnih 
pozornostih. Ker zelo radi delujemo v lokalnem okolju, 
povezujemo in pomagamo, smo tako nadaljevali že z 10. 
Miklavževim sejmom. Izkazali smo se vsi in tako  v Šolski sklad 
GESŠ Trbovlje darovali 3600 evrov. Marsikateremu našemu 
dijaku bomo tako lahko pomagali pri vključevanju v 
nadstandardno ponudbo šole. 
  Po Miklavževem sejmu smo dobrodelnost prenesli v sosednjo 
občino – Zagorje ob Savi. Pevski zbor GESŠ Trbovlje je v 
sodelovanju s pevskimi zbori osnovnih šol pripravil dobrodelni 
koncert. Združili so se najmlajši z malce starejšimi in tako 
pripravili čudovito medgeneracijsko sodelovanje. V humanitarne 
namene smo s skupnimi močmi darovali 1340 evrov.
  Dijaki GESŠ Trbovlje in člani Logosa so se med 14. in 17. 
decembrom 2017 udeležili največjega evropskega mednarodnega 
turnirja Winter Holidays Open 2017 v Zagrebu. Pomerili so se z 
vrstniki iz več kot 30 držav – od Avstralije, Pakistana, Saudske 
Arabije, Kuvajta, Jordana, Turčije, številnih evropskih držav 
(Nemčija, Danska, Nizozemska, Češka, Romunija, Slovenija) do 
Združenih držav Amerike in mnogih drugih. Tekmovanje je 
potekalo v šestih krogih. Naši dve mlajši ekipi sta nastopili res 
odlično. Prva je zmagala kar vseh šest krogov (to je uspelo samo še 
dvema drugima ekipama od 97) in v tem delu zaradi sistema 

tekmovanja, kjer se po vsaki zmagi v naslednjem krogu nato dobi 
močnejši nasprotnik (t. i. power pairing), premagala tudi oba 
poznejša finalista. Zato se je uvrstila v osmino finala, kjer so se 
spopadli z Avstralci in že sedmič zapored zmagali, v četrtfinalu pa 
so bili nato izločeni. Naši dijaki so vložili veliko truda, dosegli 
izjemne rezultate in se ob tem ponovno veliko naučili. 
Izpostavimo lahko neustrašne in zagnane novince, ki so tokrat 
doživeli ognjeni krst mednarodnih tekmovanj. Pred njimi je, ob 
taki naravnanosti, še izjemna prihodnost.
  Leto smo končali bližajočim se praznikom primerno. Dijaki, 
glasbeniki in pevci so nas celotno dopoldne glasbeno razvajali, 
poslovili pa smo se na slovesen način –  s proslavo ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti v Domu Svobode Trbovlje. 

GobecNews

Strojniški laboratorij v Srednji 
tehniški in poklicni šoli Trbovlje
  V torek, 5. decembra 2017, smo v Srednji tehniški in poklicni 
šoli Trbovlje v okviru vladnega obiska v Zasavju gostili ministra za 
gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška z ekipo ter 
predstavnike z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 
Vladna ekipa je prisostvovala rednemu sestanku s podpisniki 

Sporazuma o sodelovanju s šolo. Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo je namreč v tesnem sodelovanju z 
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport skoraj v celoti 
financiralo 1. fazo opreme Strojniškega laboratorija, tretjega od 
načrtovanih treh laboratorijev naše šole (prvi ComLab in drugi 
ElektroLab). Prva faza strojniškega laboratorija bo stala 84.000 
evrov. Strojniški laboratorij bo v šolski stavbi na Novem domu, 
kjer so tudi druge delavnice. V prvi fazi bo opremljen s 3D-
skenerjem Geo-magic z natančnostjo skeniranja 0,013 mm, 
krivilnim strojem s stiskalnico, didaktičnim robotom z možnostjo 
vgrajevanja aplikacij (varilnih, prijemalov, plazemski rezkalnik, 
transportni trak) in učno enoto za elektro pnevmatiko. Laboratorij 
bo začel delovati v prvih mesecih letošnjega leta.
  Decembra so dijaki in profesorji naše šole pripravili že 
tradicionalni božično-novoletni koncert, kjer so pokazali, da niso 
le mojstri svojega poklica, temveč tudi muzikanti. Nastopali so s 
kitaro, z bobni, igrali na trobente, kar nekaj je bilo tudi 
harmonikarjev in seveda pevcev. Koncert je bil namenjen vsem 
obiskovalcem. Vstopnina sta bila dva zamaška, ki jih zbiramo za 
fundacijo Naš kuža. Naši dijaki pa so sodelovali tudi v 
humanitarni akciji Rdečega križa Trbovlje. Zbirali so igrače, 
barvice, sladkarije in vse, kar razveseli otroke pod praznično 
smrekico. S svojim dejanjem so dokazali, da sočutje in dobri ljudje 
še obstajajo.

Katja Podbregar

Pevski zbor GESŠ Trbovlje je v sodelovanju s pevskimi 
zbori osnovnih šol pripravil dobrodelni koncert.

Decembra so dijaki in profesorji STPŠ pripravili že 
tradicionalni šolski božično-novoletni koncert. 
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Cankarjevo leto 2018
  Decembra 2018 bo minilo 100 let od smrti Ivana Cankarja, ki 
je pustil nepozaben pečat v slovenski književnosti, kulturi in 
družbi nasploh. S svojim literarnim, kulturnim, političnim in 
družbenim udejstvovanjem je pomembno vplival na posameznike 
in družbene skupine v preteklosti. Na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 
se zato trudimo, da obujamo spomine nanj, saj ga zaznavamo kot 
odličnega literarnega ustvarjalca in velikega domoljuba. V letu 
2018, ki je poimenovano Cankarjevo leto, se bodo po Sloveniji 
zvrstile številne aktivnosti, nekaj dogodkov pa pripravljamo tudi 
na naši šoli.
  Po sanaciji šole je na fasadi obnovljen Cankarjev citat: »Vi, ki 
imate v srcu mladost in v pesti moč, vi glejte, na vaših plečih bo 
slonelo življenje!« V prenovljeni šolski avli pa obiskovalce šole 
pozdravita njegov doprsni kip, darilo Trboveljčana Janeza 
Malovrha, in citat iz Kurenta: »Slovenska beseda je beseda 
praznika, petja in vriskanja.« Po stopnišču šole so razstavljeni 
likovni izdelki otrok – portreti Ivana Cankarja, ki so narisani v 
različnih tehnikah. Poleg obravnave avtorjevih literarnih del v 
okviru rednega pouka bodo učenci v Cankarjevem letu 2018 
pozvani tudi k likovnemu in literarnemu poustvarjanju (portreti, 
haiku poezija itn.). Izdelke bomo pokazali zainteresiranim v 
lokalni skupnosti (razstave, objava brošure), veseli pa bomo 
množičnega obiska naših medgeneracijskih in medinstitucionalno 
povezanih kulturnih dogodkov v tednu evropske kulturne 

dediščine (predvidoma 25. septembra) ter v veselem decembru. 
Oba dogodka bosta tematsko povezana z Ivanom Cankarjem, k 
sodelovanju pa bomo skušali pritegniti večje število zunanjih 
sodelavcev, ki na kakršen koli način obujajo spomine nanj in na 
njegovo delo.

Mag. Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica 

Vključujoča šola
  Morda še ne veste, da imamo na OŠ Tončke Čeč dva 
izobraževalna programa. To sta redni program osnovne šole in 

program z nižjim izobrazbenim standardom – NIS. Že 20 let pa 
izvajamo zdaj moderni metodološki pristop vključujoče šole. To 
pomeni, da se učenci, ki so vključeni v NIS, vsakodnevno 
integrirajo med učence večinske šole. Pouk v NIS poteka ločeno, 
po programu, ki je predpisanim z zakonom. V vse druge 
dejavnosti, ki potekajo na šoli, pa se učenci integrirajo v program 
redne OŠ. Skupaj z vrstniki večinske šole so vključeni v jutranje 
varstvo, podaljšano bivanje, interesne dejavnosti,  v šolo v naravi 
ter dneve dejavnosti (naravoslovni, kulturni, športni in tehniški 
dnevi). Z gledališko skupino in s pevskim zborom sodelujejo na 
šolskih proslavah in občinskih prireditvah. Ob občinskem 
prazniku svoje likovne izdelke razstavijo v galeriji Delavskega 
doma. V Knjižnici Toneta Seliškarja pa že tradicionalno v 
decembru okrasijo novoletno jelko. Ob koncu šolanja se 
devetošolci skupaj z vrstniki večinske šole na slovesen način 
poslovijo na valeti, ki jo pripravijo za starše in učitelje.
  Po končanem osnovnošolskem izobraževanju naši učenci 
praviloma nadaljujejo šolanje v programih nižjega poklicnega 
izobraževanja, bolj uspešni pa v programih srednjega poklicnega 
izobraževanja.

Rosana Jošt, Tanja Kovač Jerman

Že 20 let na OŠ Tončke Čeč izvajajo zdaj moderni 
metodološki pristop vključujoče šole.

»Vi, ki imate v srcu mladost in v pesti moč, vi glejte, 
na vaših plečih bo slonelo življenje!« Ivan Cankar
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Od bedakov do junakov v 
desetih letih
  Poznate testiranje za športnovzgojni karton? Se spomnite 
vsakoletnega merjenja višine, tehtanja, vese v zgibi, 'tapinga', 
sprinta, napornega teka na 600 metrov? Vseh testov je enajst in 
opravljali ste jih pri urah športne vzgoje, ki se danes imenujejo 
kratko in jedrnato šport. Sistematično merjenje se je začelo leta 
1981 in do danes je bila vanj vključena že približno polovica 
prebivalstva. Z osamosvojitvijo je prišlo tudi do negativnih 
sprememb v življenjskem slogu. V zadnjih dveh desetletjih so s 
Fakultete za šport Univerze v Ljubljani javnosti redno sporočali, 
da se stanje telesnega in gibalnega razvoja naših otrok hitro slabša, 
med najslabšimi v državi pa je ravno zasavska regija. Poleg naše 
dosegajo najslabše rezultate tudi druge razvojno ogrožene regije. 
Na naši šoli ni bilo nič drugače. Stanje je bilo katastrofalno. Na 
testiranju leta 2007 smo bili boljši le še od 7 % šol. So za vse krive 
propadla industrija, brezposelnost, vdanost v usodo? Se ne da nič 
storiti? Študentom so prav našo šolo omenjali kot primer slabe 
prakse. Smo res takšni bedaki?
  Sklenili smo, da bomo začeli pri starših. Na prvem 
roditeljskem sestanku smo jim predstavili slabo stanje in s temo 
očitno vzbudili precej zanimanja. Predstavitev novih rezultatov in 
primerjavo s starimi, najslabšimi, smo ponavljali še kar nekaj 
naslednjih let. Med govorilnimi urami smo v avli vabili starše k 
razlagi rezultatov njihovih otrok. Najprej so bili bolj zadržani, zdaj 
pa stvari že poznajo in pridejo sami. Izdelali smo zloženko s 
podatki za stik z društvi in jih povabili na predstavitev v avlo. 
Počasi in vztrajno smo spreminjali pouk, dodajali več teka in 
osnovnih gibanj. Zasuk je bil neverjeten: pri teku smo skoraj čez 
noč presegli državno povprečje. V okviru šolskega projekta si 
postavljamo letne cilje in z majhnimi spremembami so teku drug 
za drugim sledili še drugi testi. 
  Ogromen premik je naredil zdaj že lepo uveljavljen evropski 
projekt Zdrav življenjski slog, s katerim smo na šoli začeli že leta 
2010 in otrokom omogočili dodatno uro športa tedensko. Počasi 

smo se bližali prej tako oddaljenemu državnemu povprečju in ga 
leta 2012 končno za malenkost presegli. S sedmih odstotkov smo 
se povzpeli na dobrih petdeset v petih letih. Nadaljevali smo z 
ukrepi, ki so prinašali uspeh, in dodajali nove. Tako že četrto leto 
učitelji športa učimo v prvih razredih in se čudimo hitremu 
napredku in zagnanosti malih novopečenih šolarčkov. Spet smo 
vpeljali smučanje, ki je z naraščajočo krizo po osamosvojitvi 
izginjalo iz naših učnih načrtov. Šola počasi kupuje smučarsko 
opremo in tako lahko peljemo na sneg prav vse učence. Veselje 
otrok, ko gredo prvič na smučišče, je neverjetno in nalezljivo. 
Komaj čakajo.
  Začeli smo pri letu 2007 z ubogimi 7 %, končajmo pa z 2017 in 
visokimi 73 %. V lanskem šolskem letu smo po gibalnih 
sposobnostih boljši od 73 % slovenskih šol. Se res ne da? Da se! Z 
majhnimi koraki smo v desetih letih naredili ogromen korak 
naprej, največjega pri teku na 600 metrov. Na OŠ Trbovlje je 575 
učencev in vsak preteče 600 metrov težko verjetnih 24 sekund 
hitreje kot naš učenec pred desetimi leti.
  Velik napredek OŠ Trbovlje so opazili tudi na Fakulteti za 
šport Univerze v Ljubljani in zdaj veljamo za primer dobre prakse. 
Od bedakov do junakov v desetih letih!

Damjan Rajh

Kaj je novega v Vrtcu 
Trbovlje?
  Za nami je najbolj čaroben mesec za otroke, saj so se veselili 
prihoda dobrih mož. Prav gotovo pa jih je najbolj razveselil 
Dedek Mraz, ki je res vsakemu otroku namenil pozornost, ko 
ga je popestoval v svojem naročju in mu zašepetal čarobne 
besede.
  No, ampak mi smo že v novem letu, ki bo prineslo otrokom 

in odraslim nova doživetja in spoznanja. V februarju bo z nami 
norčavi pust, ki ga otroci sprejmejo z različnimi pričakovanji in 
navdušenjem. Komaj se bomo poslovili od pusta, že bomo od 
26. 2. do 2. 3. med 9. in 11. uro odprli vrata vsem otrokom, ki 
niso vključeni v vrtec. S svojimi spremljevalci bodo lahko 
spoznali enote in se vključili v aktivnosti, se igrali na igriščih … 
Vpis v vrtec za šolsko leto 2018/2019 bo potekal od 26. 2. do 9. 
3. 2018. Poleg različnih vsebin, ki jih izvajamo v vrtcu, pa bo 
spomladanski čas zaznamovan z mnogimi aktivnostmi na 
prostem. Letošnje šolsko leto smo se pridružili projektu Fit 
Slovenija – Fit Internation. To je projekt za promocijo telesne 
dejavnosti za krepitev zdravja otrok v vseh okoljih in nova 
inovativna strategija za poučevanje ter vseživljenjsko učenje 
otrok z namenom zdravega celostnega razvoja. Ena od 
osnovnih dejavnosti človeka za preživetje in življenje  je gibanje. 
Kakšen odnos imamo do gibanja, pa je v veliki večini odvisno od 
izkušenj, ki jih imamo in smo jih pridobili že v najzgodnejšem 
obdobju življenja. Zato je ravno predšolsko obdobje tisto, ki ga 
moramo čim bolj izkoristiti – starši in strokovni delavci – ter 
otroku nuditi kar največ izkušenj, povezanih z gibanjem. Z 
namenom ozaveščanja smo organizirali izobraževanje za starše 
in za strokovne delavce, ki ga izvaja Barbara Konda, univ. dipl. 
fiziologinja, avtorica mednarodnega projekta Fit Slovenija. 
Šolsko leto bomo končali z menjavo v vodstvu, saj se julija izteče 
mandat zdajšnji ravnateljici Gordani Vranešič. Spomladanski 
meseci bodo med drugim namenjeni tudi izbiri novega 
ravnatelja.

Daša Bokal

K ogromnemu premiku v gibalnem razvoju je na OŠ 
Trbovlje pripomogel tudi projekt Zdrav življenjski slog, 
s katerim so začeli že leta 2010 in otrokom omogočili 
dodatno uro športa tedensko.

Letošnje šolsko leto so se v Vrtcu Trbovlje pridružili 
projektu Fit Slovenija – Fit Internation.
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In memoriam
  

Albert Ivančič

Na ljubljanskih Žalah smo se 12. oktobra 2017 poslovili od 
Alberta Ivančiča, rudarskega inženirja, ki se je poleg 
strokovnega dela udejstvoval na kulturnem področju. Bil je 
dobitnik mnogih priznanj na strokovnem in kulturnem 
področju; prvojunijske nagrade občine Trbovlje in njen častni 
občan. Imel je dolgo in bogato življenje. Bil je človek, ki je hodil 
pokončno in ga ni bilo strah na glas povedati, kaj misli. Rodil se 
je 25. oktobra leta 1921 v kraju Smast pri Kobaridu. V Makolah 
je končal osnovno šolo in se nato vpisal na celjsko realno 
gimnazijo. Na Prvi državni realni gimnaziji v Ljubljani je leta 1939 
opravil zrelostni izpit in se vpisal na Univerzo kralja Aleksandra I., 
na tehnično-rudarski oddelek.  Pozneje se je družina v Ljubljano 
tudi preselila. 
Med drugo svetovno vojno se je prijavil kot prostovoljec v 
jugoslovansko vojsko, pozneje se je priključil OF (osvobodilni 
fronti). Prepeljan je bil v koncentracijsko taborišče Gonars, od 
tam pa v Treviso pri Benetkah, nato se je priključil še partizanom 
na Primorskem. Po koncu vojne je s študijem nadaljeval in ga 
končal februarja leta 1950. Takoj se je kot rudarski inženir 
pripravnik zaposlil v rudniku Zagorje, že oktobra isto leto pa so 
ga premestili na separacijo trboveljskega rudnika. Tam je 
potem ostal do leta 1976 kot obratovodja zapadnega obrata, 
nato pa kot direktor. Na političnem področju se je preizkusil kot 
sekretar občinskega komiteja Zveze komunistov Slovenije. Od 
leta 1976 vse do upokojitve leta 1982 je bil direktor Ljubljanske 
banke v Trbovljah. 
Večino svojega prostega časa je posvetil petju. Že kot študent 
je pel v študentskem oktetu, ki ga je ustanovil sam, prav kmalu 
pa je po dekretu moral prestopiti v akademski pevski zbor, v 
katerem je bil solist. Ko se je z družino preselil v Trbovlje, je 
pevsko pot nadaljeval v Moškem pevskem zboru Zarja. Kot 
dolgoletni član je z njimi dosegal izvrstne uspehe – kot pevec 
solist in kot korepetitor. Z njimi se je trudil, se smejal ter doživljal 
tudi težke in žalostne trenutke. 
Od upokojitve pa skoraj do svojega devetdesetega rojstnega 
dne je imel polne roke dela. Že prvo leto je začel dirigirati 
pevskemu zboru Društva upokojencev Trbovlje. Vodil ga je vse 
do leta 1997. Od leta 1990 do 1994 je vodil Moški pevski zbor 
Zarja; leta 1994 so ga angažirali tudi za vodenje Lovskega 
pevskega zbora. 

Irena Ivančič Lebar

S svojim družbenim in kulturnim delovanjem je 
Albert Ivančič pustil velik pečat v življenju v Trbovljah. 

Iskreno sožalje svojcem in naj počiva v miru.

Dobro(delno) leto Knjižnice 
Toneta Seliškarja Trbovlje
  S sloganom »Podajamo roko!« smo zaposleni v Knjižnici 
Toneta Seliškarja Trbovlje končali minulo leto in stopili v novo – 
tudi tokrat smo se trudili ustreči željam članov in obiskovalcev, 
stremeli smo k stapljanju z lokalno skupnostjo ter se povezovali 
navznoter in navzven. Tako smo s pomočjo naših članov in 
obiskovalcev zbirali nove ter rabljene igrače, potrebščine in 
sladkosti za najmlajše, ki smo jih predali Območnemu 
združenju Rdečega križa Trbovlje ter tako polepšali praznike 
marsikakšnemu nadobudnežu in njegovi družini. Povezali smo 
se tudi z Lions klubom Trbovlje in sodelovali v njihovi akciji 
zbiranja rabljenih in novih korekcijskih ter sončnih očal. Prav 
tako smo skušali prisluhniti zgodbam starejših o naši knjižnici in 
knjižnični dejavnosti v Trbovljah nekoč ter tako naredili dobro 
za lokalno skupnost, zanamce in zase. Zbrane spomine bomo 
prenesli v tekoče leto in jih posredovali zainteresiranim ter v luči 
letošnjih knjižničnih jubilejev na skupno knjižno/besedno 
preteklost opozarjali našle člane, obiskovalce in druge ljubitelje 
pisane besede. 

Katra Hribar Frol

S pomočjo članov in obiskovalcev so v knjižnici 
zbirali nove ter rabljene igrače, potrebščine in 
sladkosti za najmlajše, ki so jih predali Območnemu 
združenju Rdečega križa Trbovlje.
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Naporna je pot do Maribora
  19. november 2017. Dan, ki se je večini pevcev zbora 
Prosavus iz Zasavja motal po glavi vse od prve vaje, 26. avgusta 
2017. Tudi dan, ki je za večino pomenil neko prelomnico. Še 
naprej sobotne dopoldneve preživljati skupaj s somišljeniki ali se 
morda raje odločiti za lahkotnejše preživljanje treh sobotnih 
jutranjih ur? Morda raje izkoristiti edini prosti dan za daljši spanec 
in tako pridobiti kakšno uro spanja, ki ga je v tednu prej že 
pošteno primanjkovalo?
  Zbor Prosavus je začel s svojim delovanjem konec avgusta, ko 
so bile misli marsikoga še pošteno na počitnicah. Po zaslugi 
pripravljalnega odbora in seveda zborovodje Aljaža Bastiča smo 
pevci hitro in s konkretnim tempom začeli z delom. Prepričana 
sem, da se je marsikomu na začetku še podilo po glavi: »Pa kaj mi 
je tega treba bilo.« Danes, ko se oziram nazaj na prve vaje, sem 
prepričana, da smo vsi veseli in ponosni, da smo vztrajali. Ker se 
je splačalo. Ker se je ponovno izkazalo, da trdo delo obrodi 
sadove. Ker so bile naporne jutranje ure na vaji namesto v postelji 
in dodatne kave med pavzo, da smo zdržali do konca vaje, 
poplačane s prvimi nasmehi stanovalcev v Domu upokojencev 
Prebold in Franca Salamona Trbovlje. Pozneje pa tudi z nasmehi, 
s ponosom, stiski rok in pohvalami naših prijateljev, sorodnikov 
in podpornikov, ki so nas prišli poslušat na naš prvi koncert, 
nekakšno generalko pred dnevom D. Dnevom, ki bi ob uspešni 
predstavitvi pred komisijo pomenil potrditev za dvomesečno 
delo in zagon za naprej. 
  Na vrsti smo bili v prvem delu, tako da smo se že na začetku 
zavedali, da bo do rezultatov še kar nekaj vznemirjenja. Pa je 
prišel trenutek, ko so nas prišli iskat v prostor za upevanje. In smo 
šli proti dvorani. Z nekaj živčnosti, ker so nekateri pozabili doma 
pas, celo primerne čevlje za na oder in so še čakali, da jih pripeljejo 
do Delavskega doma Zagorje. V avli smo naredili še prvi 
skupinski 'selfie', si zaželeli srečo, obuli ustrezne čevlje, ki so prišli 
ravno pravočasno. Na odru pa so luči, zbranost in vzpodbudni 
pogledi ter mimika zborovodje naredili svoje. Odpeli smo po 
svojih najboljših močeh in sposobnostih. Morda celo najboljše do 
takrat. Potem pa se je začel najbrž najtežji del. Čakanje na 
rezultate. Pa se je splačalo tudi to. Naše e-poštne nabiralnike in 
mobilnike je zvečer zasula novica: »Zlati smo! 87 točk!« Pa se še 
kar ni končalo. Nadobudna skupina je zelo dobro parirala že 
dolgo uveljavljenim zborom. Aljaž je moral prenesti težo kar 
petih priznanj: zlato priznanje za doseženih 87 točk na regijskem 
tekmovanju, priznanje za najboljšo zasedbo, ki se je prvič 
udeležila regijskega tekmovanja, priznanje za obetavnega 
zborovodjo in mešani zbor ter priznanje za najboljšo izvedbo 
slovenske ljudske pesmi (Kje so tiste stezice). Hkrati je zbor dobil 
tudi zeleno luč za prijavo na Našo pesem v Mariboru. Čeprav smo 

Zbor Prosavus je začel s svojim delovanjem konec 
avgusta in že žanje velike uspehe v zborovskem 
petju. Foto: arhiv zbora

pogumni in mladi, v povprečju seveda (»Hvala Bogu za 
srednješolce v naši sredini.«), se zavedamo, da je pred nami še 
ogromno dela, dodatnih vaj, koncertov, nastopov, da si bomo 
pridobili kondicijo in moč. Čeprav so bile avgusta naše misli še 
bolj pri sprintih, samo da se predstavimo na regijskem 
tekmovanju, nam je rezultat na regijskem tekmovanju odprl 
pogled proti daljšim programom, proti maratonu. Z našim 
zagonom, s spodbudno mislijo in z dobrimi željami upamo in si 
želimo, da nam bo uspelo vzdržati in vztrajati na čim daljši progi. 
V upanju, da bomo Zasavje predstavili v kar se da lepi luči tudi v 
osrčju Štajerske, smo v okviru kondicijskih priprav izvedli že tudi 
nekaj božičnih koncertov, še več resnejšega dela pa nas čaka že v 
prihajajočih dneh. 

Simona Jan, Prosavus

Folklorna dejavnost, sožitje 
korakov, glasbe in gibanja
  Trideset let že člani folklorne skupine s svojim aktivnim delom 
prispevajo h kulturnemu življenju v Trbovljah, okolici Zasavja, po 
Sloveniji in tudi zunaj meja. Nekateri člani sodelujejo v skupini od 
samega začetka. V tem obdobju je bilo mnogo doživetij, nastopov, 
druženj in prijateljevanja. Osemnajstega maja bomo obeležili 
trideset let obstoja. Skupaj s člani Mladinskega gledališča Svoboda 
Trbovlje bomo s pridihom knapovskih prigod prikazali godovanje 
v trboveljskem narečju. V goste smo povabili tudi folklorno 
skupino iz Sevnice, ki nam bo s svojim plesom z berglami 
popestrila večer. V prepričanju, da lahko prispevamo svoj skromni 
delež v kulturni mozaik Trbovelj, vas vabimo na praznovanje 
našega jubileja v Delavski dom. Veselimo se snidenja z vami.

Joži Brečko
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Mlajše pionirke Felix Zasavje 
so se uvrstile na zaključni turnir 
pokalnega tekmovanja
  Ekipa mlajših pionirk Felix Zasavje tudi v letošnji košarkarski 
sezoni nastopa v pokalnem tekmovanju Mini pokal pionirk, ki ga 
organizira Košarkarska zveza Slovenije. V prvem krogu 
tekmovanja so Zasavčanke prepričljivo premagale ekipo 
Podčetrtka z rezultatom 79 proti 25, v drugem krogu pa so bile 
nasprotnice igralke Cinkarne Celje – Laško. Igralke Felix Zasavje 
so si že na prvi tekmi v Laškem priborile visoko prednost (74 : 27), 
prav tako pa so zmagale tudi na povratni tekmi na domačem 
parketu (59 : 40). Nadaljnji žreb tekmovanja je določil, da se bodo 
v tretjem krogu pomerile z ekipo Cinkarne Celje A. Na prvi 
tekmi, ki je potekala v Športni dvorani Polaj, so slavile domačinke 
(50 : 39), na povratni tekmi pa so bile boljše Celjanke (42 : 51), 
vendar so se na zaključni turnir uvrstile zasavske košarkarice, saj 
so zmagale z višjo razliko.   

  Starejše pionirke Felix Zasavje pa so jesenske počitnice 
preživele v mestu Nagyőrös na Madžarskem, kjer je potekal že 21. 
turnir Pityke Cup, na katerega so bile tokrat povabljene. Igralke 
Felix Zasavje so se na prvi tekmi pomerile z romunsko ekipo VSS 
Bega Timisoara in jo tudi prepričljivo premagale z rezultatom 78 
proti 37. Že po dobri uri premora so imele drugo tekmo proti 
madžarski ekipi BEAC, ki je bila na koncu boljša. Rezultat je bil 72 
proti 67. Drugi tekmovalni dan se je začel z zmago zasavskih 

igralk proti madžarski ekipi KKA/A (92 : 24), sledila pa je tekma z 
do takrat še neporaženo ekipo KLKS za nastop v finalu naslednji 
dan. Igralke Felix Zasavje so tekmo po razburljivi končnici dobile 
z rezultatom 73 proti 68 in se tako uvrstile v finale. Zadnji dan je 
potekal v znamenju zaključnih tekem turnirja, ekipa Felix Zasavje 
je v finalu nastopila proti madžarski ekipi KLKS iz Budimpešte in 
jo tudi premagala ter tako osvojila prvo mesto na turnirju. Za 
najboljšo igralko turnirja (MVP) je bila proglašena Lea Bartelme, 
Tjaša Erman pa je bila izbrana v prvo peterko turnirja. Nagrado 
za najboljšega trenerja je dobil trener Felix Zasavje Miha Bučalič. 
V sklopu turnirja Pityke Cup pa so potekala tudi različna 
tekmovanja v slogu All Stars. Saša Primožič je zmagala v 
tekmovanju v metih, Lea Bartelme, Maša Holešek in Tjaša Erman 
pa so slavile v tekmovanju All Stars 3 na 3.  

Ekipa Felix Zasavje se bo tako v soboto, 10. 3. 2018, 
na zaključnem turnirju pokalnega tekmovanja borila 
za najboljša mesta v državi, zaključek tekmovanja 
za mlajše pionirke pa bo potekal v sklopu 
tekmovanja pokala članic.

Na Kumu je bilo spet živahno
  Zadnjih pet let je naše planinsko društvo Kum zaradi ukinitve 
prazničnega 2. januarja svoj tradicionalni novoletni pohod na 
Kum organiziralo na prvo soboto po novem letu. Pohod je s tem 
zagotovo izgubil nekaj praznične čarobnosti in verjetno tudi 
nekaj pohodniških navdušencev. Letošnje leto pa je ta prireditev 
potekala na spet praznični 2. januar in na Kum se je podalo 
približno 1000 pohodnikov z vseh koncev Slovenije. Že vrsto let 
opažamo, da svojo udeležbo z žigosanjem potrjuje le kaka 
polovica pohodnikov, mnogi pa pridejo zaradi prijetnega 
druženja s planinci in zbistritve po novoletnem praznovanju ter 
predvsem zaradi tradicije. Pohod smo namreč tokrat organizirali 
že 36. leto in veseli nas, da imamo 8 pohodnikov – veteranov, ki se 
ponašajo z vsemi 36 udeležbami. Letos nam je bilo vreme 
naklonjeno, nad Dobovcem se je šopirila zima v vsej svoji lepoti, 
tudi temperatura ni bila dosti pod lediščem, kar je pripomoglo k 
prijetnemu vzdušju na planinskih poteh in na vrhu Kuma. Vsem 
planincem se zahvaljujemo za udeležbo in vas ob letu osorej spet 
vabimo na Kum.
  V naslednjih mesecih pripravljamo za naše člane vrsto lepih 
planinskih izletov v bližnje in bolj oddaljene hribe, v poletni 

O vseh prireditvah in aktivnostih vas bomo sproti 
obveščali na naši spletni strani www.//pd-kum.si ter v 
naših oglasnih omaricah v mestu.

sezoni pa tudi v visokogorje. V pomladnih mesecih vas vabimo 
na naravovarstvene izlete po Kumljanskem, v jeseni pa v Rakov 
Škocjan, kjer bomo pod strokovnim vodstvom zvedeli marsikaj 
zanimivega. V trboveljski knjižnici pripravljamo konec februarja 
potopisno predavanje Kilimandžaro in Zanzibar, v maju pa 
planinsko šolo za odrasle, kamor so vabljeni vsi občani našega 
mesta. Na Kumu se spet družimo zadnjo nedeljo v maju, kjer 
bomo razglasili in nagradili najzvestejše »Prijatelje Kuma«.        

Marjeta Bricl

Uspešne mlade trboveljske košarkarice.

Pohod na Kum je bil tokrat organiziran že 36. leto. 
Osem pohodnikov – veteranov se ponaša z vsemi 
36 udeležbami.
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Trboveljski karateisti v lanskem 
letu osvojili 211 medalj
  Večletno doseganje zastavljenih ciljev in uspešno delo v 
zadnjih letih je pomembno priznanje za vodstvo, tekmovalce ter 
preostale člane kluba. V Karate klub Trbovlje je bilo v letu 2017 
vključenih 195 članov. Pod vodstvom glavnega trenerja in s tem 
tudi koordinatorja strokovnega dela Mihe Kovačiča so za odlične 
dosežke zaslužni še trenerji Borut Markošek, Edin Salkič, Rok 
Lopan, Maks Šmidhofer, Aljaž Vesenjak, Patricija Bukovinski ter 
Bogdan in Jernej Simerl. Pomaga jim vrsta vaditeljev. 
  Državni prvaki so postali Urša Haberl, Barbara Haberl med 
mlajšimi članicami in članicami, Kenan Isakovič, Uroš 
Markuljevič, Alen Isakovič, Domen Zidar, Ajdin Mujkanovič, 
Stefan Joksimovič, Blaž Hribovšek med mlajšimi člani in člani, 
mlajši kadeti ter člani v katah ekipno in mlajši kadeti ter mlajši 
člani v športnih borbah ekipno. Z 20 osvojenimi medaljami, od 
tega so prejeli 9 zlatih, je Karate klub Trbovlje postal 
najuspešnejši na državnem prvenstvu do 21 let. V točkovanju za 
»Karateist in klub leta 2017«, ki ga podeljuje Karate Zveza 
Slovenije, je Ajdin Mujkanovič postal najuspešnejši mladinec, 
Stefan Joksimovič pa najuspešnejši mlajši član. Ta starostna 
kategorija je bila povsem trboveljska, saj je Blaž Hribovšek osvojil 
drugo, Luka Ferlin pa tretje mesto. Klub je končal na drugem 
mestu med 63 slovenskimi klubi v točkovanju za »Naj klub leta 
2017«. Prav tako so bili na drugem mestu v tekmovanju za pokal 
Slovenije 2017. Za odličen rezultat je poskrbel Stefan Joksimovič 
na julijskem svetovnem pokalu za mlade v Umagu, kjer je zasedel 
tretje mesto. Na balkanskem mladinskem prvenstvu v Črni Gori 

je Barbara Haberl z reprezentančnimi kolegicami osvojila 
srebrno pri mlajših članicah, Urša Haberl pa bronasto pri 
mladinkah v športnih borbah ekipno. V soboto, 2. decembra, so 
organizirali in izvedli že 45. Mednarodni karate turnir »Trbovlje 
2017«, kjer se je pomerilo 656 tekmovalk in tekmovalcev iz 
štirinajstih držav, ki so opravili 836 nastopov. Domači tekmovalci 
so osvojili kar 31 medalj.                   

Jernej Simerl

V letu 2017 so trboveljski karateisti nastopili na 35 
tekmovanjih mednarodne ali državne ravni in 
ponovno dosegli izvrsten uspeh, saj so osvojili kar 
211 medalj.
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Novoletna zaobljuba in 
voščilo bralcem
  Biti srečen je 'mantra', s katero se vsak človek ukvarja vse 
življenje. Če človek želi to stanje doseči in ohranjati, je potrebno 
disciplinirano delo na sebi in iskanje stvari, ki nas navdihujejo. 
Sistem (družba, mediji, vzgoja ...) mnogokrat temelji na številnih 
umetnih vrednotah. In če pri delu na sebi postanemo 
nedisciplinirani, nas sistem hitro posrka in preusmeri na napačne 
poti. Postanemo zasvojeni s stvarmi, iz nas dela le še sužnje časa in 
denarja. Navadno se torej zalomi pri pasivnosti in napačni 
interpretaciji ob iskanju stvari, ki nas bodo pripeljale do tega 
'srečnega' stanja. Tako se vse bolj pretirano posvečamo 
materializmu, karieri, ugledu in čisto premalo telesni, intelektualni 
in duhovni sferi. Ne trdim, da so pri ohranjanju sreče nepomembni 
diploma, stanovanje, dober zaslužek, avto, nov telefon itn. Vse to 
so pomembne, nekatere nujne dodane vrednosti, ki pogostokrat 
kažejo, da smo na pravi poti. Vemo tudi, da je denar v tem sistemu 
nujno zlo, da svoje cilje sploh lahko dosežemo. A bistvene 
vrednote, ki tvorijo jedro naše sreče, so v največji meri v NAS 
samih in našem delovanju. Sploh če vemo, da večina hodi v službo 
zaradi denarja in ne zaradi samouresničevanja.
  Hkrati je pomembno, da se 'biti srečen' ne meša z biti vedno 
nasmejan, vesel. Gre predvsem za stanje zadovoljstva s samim 
seboj, ko znamo kakovostno doživljati tudi obdobja, ko pride do 
negativnih čustev in stanj (žalosti, jeze, tesnobe ...). Moja definicija 
za 'biti srečen' je torej: biti zadovoljen s seboj, harmoniziran, 
umirjen, usmerjen k pozitivnim in zdravim stvarem ter ustvarjalen. 
  Moja zaobljuba oz. definicija zveze 'biti srečen' je sestavljena iz 
sledečih štirih točk SAMOURESNIČEVANJA, ki bi jih človek 
moral disciplinirano izvajati ZMERNO in VSAK DAN. Torej v 
meri, ki mu jo čas in denar dopuščata. 
  UM: Učite se in spoznavajte nove stvari. Če ni pogojev za 
formalno izobrazbo, postanite samouki (knjižnice za malo denarja 
ponujajo pravo bogastvo). Prav tako se zaklad znanja skriva na 
internetu in naših kabelskih shemah z nešteto TV-programi. 
Poiščite stvari, ki vas navdihujejo in polnijo s srečo. Prav tako ne 
zanemarjajte humorja. Ta je zelo pomemben del našega intelekta. 
  DUH: Za notranji mir izjemno pomembna vpeljava vaj, kot so 
meditacija, dihalne vaje, raztezanje po vadbi, različne 
(samo)masaže. Iskanje in ukvarjanje s hobiji in stvarmi, ki nas 
pomirjajo. Duhovna rast bo še večja, ko človek začne svoje navdihe 
in znanje DELITI Z DRUGIMI. Nanjo pa ima velik vpliv tudi 
skrb za naravo in okolje, sočutje ter pomoč drugim (dobrodelnost). 
Ne pozabimo pa še na izjemen pomen zadostnega spanca.
  TELO: Naše telo je dobro podmazan stroj in le takšen lahko 
ostane zdrav. Pomembno je, da (p)ostanemo osveščen potrošnik in 
začnemo iskati več zdrave hrane ter manj izdelkov. Berimo 

deklaracije in se pozanimajmo o snoveh v izdelkih, podprimo 
lokalno pridelano in tudi na splošno ekološko hrano. Ne pozabimo 
na bogastvo zelišč in začimb ter pomena vitaminov, mineralov, 
probiotikov in vlaknin. Naučimo se o njihovi rabi, saj so to 
najboljša zdravila na svetu. Nakup poceni izdelkov pomeni na 
začetku prihranek, a na daljši rok zapravite še več, saj ti izdelki 
vsebujejo veliko sladkorja in umetnih snovi, ki večajo apetit. To 
pomeni večjo lakoto in nakup še več strupenih 'poceni' izdelkov. 
Da ne govorim o stroških zdravljenja, ki posledično vse pogosteje 
nastanejo zaradi takšnega načina prehranjevanja.
  Telovadite. Najdite svoje načine gibanja, ki bodo vključevali 
vaje za moč. Najdite čas za izlete v naravi. To je ena izmed 
NAJPOMEMBNEJŠIH točk, da sploh dobite energijo za 
uresničitev drugih treh. Zelo pomembna, hkrati pa je praktično 
zastonj.
  ODNOSI: Zelo pomembno, da se naučimo pogovarjati, da 
znamo ločiti čustvene reakcije od analitičnega razmišljanja, pri tem 
opazovati sebe in se iz situacij kaj naučiti. Da se, ko smo pod 
stresom, naučimo umiriti in poiskati rešitve namesto krivce. 
Izdelajmo lestvico prijateljev, kolegov itn. in temu primerno 
razporedimo čas za odnose z njimi. Več za prijatelje, nekaj manj za 
kolege. Poleg partnerja je potrebno gojiti odnos še s kakšno osebo, 
ki ji lahko zaupamo bolj intimne misli in ideje. Če zaradi obilice dela 
tega nimamo, je dobra ideja tudi osebni psihoanalitik. 
Ko odrastemo, prekinimo »čustveno popkovino« s starši. Naj 
postanejo prijatelji, ki jim stojimo ob strani v stiskah, nismo pa vse 
življenje njihovi sinčki in hčerkice ter večni dolžniki in sokrivci za 
težave, ki se nam ali njim dogajajo. Če imate še možnost svoje starše 
bolje spoznati, to tudi storite, saj vas bo največ naučilo o vas samih. 
Ne pravijo zastonj, da se pogosto, ko se na koga jezimo, v bistvu 
jezimo na svoje starše.
  Točke si priredite po svojem okusu in glede na trenutni socialni 
status. Možnosti je seveda neskončno. So pa točke zelo povezane, 
celo odvisne med seboj in izvedljive le z discipliniranim ter rednim 
izvajanjem vseh štirih.
  Poizkusite jih vnesti v svoj življenjski slog in preverite 
spremembe, ki se bodo začele dogajati. S takšnim delovanjem vam 
bo lažje tudi, ko se vam zgodi krivica, boste razočarani, žalostni, 
tesnobni, na koga jezni. Hkrati pa bo teh negativnih faz v razmerju 
s pozitivnim mnogo manj. Posledično vam bo, pri takšnem načinu 
življenja, za negativizme (nezmerno tarnanje, obrekovanje ...) 
enostavno zmanjkalo časa. 
  Poleg vsega pa potem tudi ne bo težav s kakšno občasno sladko 
pregreho, praznim 'da mine čas' TV-razvedrilom, videoigrico, 
tekmo ali občasno žaltavo debato o sosedovi novi pričeski. Bistvo, 
ki ga s tem načinom življenja pridobimo, je, da postanemo 
ZMERNI in pozitivno naravnani na vseh področjih. 
  Zmerno, zdravo, mirno in 'SREČNO' 2018

Alen Baumkirher

Trboveljčani, vabljeni na ekskurzijo 
v taborišče Auschwitz!
  Združenje borcev za vrednote NOB Trbovlje vabi na ekskurzijo in 
ogled najpomembnejšega spomenika druge svetovne vojne na 
svetu, koncentracijskega taborišča Auschwitz. Pot bo trajala štiri 
dni, poleg ogleda taborišča pa bo vključevala tudi druge točke. 
Nad organizacijo bdi potovalna agencija, ki je v ekskurzijo vključila 
vodene oglede, prijetno prenočišče, dovolj prostega časa in 
udoben avtobusni prevoz iz Slovenije na Poljsko in nazaj. 
  V programu so vodeni ogledi koncentracijskega taborišča 
Auschwitz-Birkenau, izjemnih arhitekturnih znamenitosti mesta 
Krakov, ogled tamkajšnjega judovskega geta in tovarne, v kateri 
je Oskar Schindler pred grozotami holokavsta ubranil stotine 
judovskih in slovanskih življenj, ter prekrasnega rudnika soli 

Wieliczka. Vključenega je tudi dovolj prostega časa, ki ga bodo 
udeleženci lahko preživeli po lastni želji. 
  Koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau sodi med 
najpomembnejše spomenike druge svetovne vojne in 
holokavsta. Milijoni življenj, ki so tam dočakali svoj kruti konec, 
mnoga med njimi tudi trboveljska, so opomnik, da se tovrstne 
grozote lahko zgodijo kjer koli in kadar koli – tudi v civiliziranem 
svetu Evrope. Pobudnik, podpredsednik trboveljskega 
borčevskega združenja Primož Siter, je mnenja, da je ogled nujen 
za vsakega Evropejca.
  Ekskurzija bo potekala od 12. do 15. aprila 2018, njen 
program pa je sestavljen na prijazen in primeren način za vse 
generacije, od študentov do starostnikov. Prijave sprejemajo na 
Združenju borcev za vrednote NOB Trbovlje na Ulici 1. junija 4 in na 
telefonski številki (03) 562 11 54. 



križanka

NAGRADNA KRIŽANKA
Rešitve nagradne križanke napišite na dopisnico in jo s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) do 26. februarja 2018 
pošljite na naslov: Občina Trbovlje, časopis Sr(e)čno Trbovlje (nagradna križanka), Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. 

Nagrada: 3-krat skodelica TRBOULE.
Nagrajenci prejšnje številke: Vinko Čibej, Maks Zakrajšek, Alojz Pavelšek. Čestitamo!

Lokalno televizijo ETV lahko spremljate tudi v Trbovljah v KKS EVJ Elektroprom in v sistemu 
Telemach. Na naših videostraneh, na naši spletni strani (www.etv.elektroprom.si) in na 
socialnih omrežjih so objavljeni naš pester tedenski TV-spored in posnetki naših oddaj. Na vaš 
elektronski naslov vam lahko redno pošiljamo naše oddaje, TV-spored in nagradna vprašanja. 
Dobite nas na etv@elektroprom.si ali na 03 56 57 158.

29

ZDRAVSTVENA 
PREVENTIVNA 

USTANOVA 
IZTRŠEK 

INDIJSKA 
ANTILOPA 

SRBSKI 
ALEKSAN-

DER 

P
O
M
O
Č

MODA 
SREDNJIH 

KRIL 

IVO 
ANDRIĆ 

NEMŠKI 
PISATELJ

ŠVICARSKI 
KANTON, 
AARAU  

NEKDANJI ROMUNSKI TENIŠKI IGRALEC (ILIE) – NASTASE
IMANSOMALSKA MANEKENKA, ŽENA BOWIEJA – 

KLEISTNEMŠKI PISATELJ (HEINRICH VON, 1771-1811) – 

SIMBOL 
ZA ERBIJ

KRAJ POD 
FRUŠKO 

GORO

STARO-
JUDOVSKI 
KRALJA

MAZOPO-
TAMSKI 

BOG 
SONCA

NAUK O 
GIBANJU 

TELES

VELIKA 
ZAČETNICA

FOND

OTOK V 
JADRANU

SESTANEK 

GERMANSKO 
PLEME V ANGLIJI 

OZEMLJE, 
DELOVNO 
OBMOČJE 

STROKOVNI 
POMOČNIK 

SOPROG  TURŠKI 
VELIKAŠ 

OZNAKA ZA 
NIZOZEM-

SKO

TEMELJ, 
BAZA 

VODNA 
PREGRADA

OGNJENIK NA 
JAPONSKEM 

VOLJENI 
KOZAŠKI 

POGLAVAR

NESPO-
RAZUM

DEZEN-
TERIJA

BOGASTVO 
GOZDOV

ČLOVEKO-
VO ČUSTVE-
NO DOŽIV-

LJANJE

MOŠKI 
PEVSKI 
GLAS

ESTONEC

KAREL 
ERJAVEC 

POLTEMA 

VERDIJEVA 
OPERA  

ŠPORTNI 
BOJ  

IZBRANA 
DRUŽBA

ILOVICA  

TRTENJE 

NASPROTNIKI 
REVOLU. V RUS. 

DOLENJ-
SKA REKA 

FILMSKA 
ZVEZDA

KRADLJI-
VEC 

FRA. TER-
OR. ORG. 

VNETJE 
ŽRELA 

SIPINA, 
MELIŠČE

PISMENA 
POGODBA 

PROU. ČLOV. 
RAVNANJA

SOMALSKA 
MANEKENKA  

REKA IN DRŽ. 
V AFRIKI 

JAMAJSKA 
GLASBA 

ŽIVAL ŽEN.
SPOLA 

ANTON 
DERMOTA 

STAROEGIP-
TOVSKO 

SVETIŠČE 
OB NILU 

SKUPINA 
CELIC 
ISTE 

VRSTE 

DALMATIN-
SKA ANA  

ADRESA 

ZAHODNO-
NEMŠKA 

REKA 

LANA 
SOTLER 

PESTNER-
JEVO IME 

POTEPUH 
CVET, 

IZVAREK SREDIŠČE 

NEKDANJI 
ROMUNSKI 

TENIŠKI 
IGRALEC 

NAŠA 
ZVEZDA 

HROŠČ 
RILČKAR 

NERES-
NICA 

SLO. PES-
NIK (MART) 

JADRANSKI 
OTOK 

STAR 
SLOVAN 

ORANJE

KAZALNI 
ZAIMEK 

UDAV 

KOSOVELO-
VA PESEM 

LADO 
LESKOVAR

NEM. PRED. 
(JOHANNES) 

DIKTATOR 
V SIRIJI

PRITRDILNICA 



koledar prireditev30
JANUAR

vsak torek

14.00–18.00

MCTorek: MCTorki so dnevi, ko je klub MCT namenjen mladim za prosto druženje in 

zabavne aktivnosti, ki jih predlagajo sami. Mladinski center Trbovlje

vsak petek

14.00–18.00

MCpeTek: MCpeTki so dnevi, ko je klub MCT namenjen mladim za prosto druženje in 

zabavne aktivnosti, ki jih predlagajo sami. Mladinski center Trbovlje

sreda, 31. 1. 

ob 19.30

Gledališka predstava Dekliščina; Špas teater, Gledališka dvorana DDT

FEBRUAR

četrtek, 1. 2. 

ob 17.00

Recitiramo (razstava likovnih del učencev in prireditev pred slovenskim kulturnim 

praznikom); v avli DDT, OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

ob 18.15

Dan odprtih vrat – začetni tečaj vadbe joge, primeren za vse starosti, v večnamenskem 

prostoru OŠ Trbovlje, Društvo Joga v vsakdanjem življenju

sobota, 3. 2. 

ob 10.30 

5. lutkovni abonma Račka, Lutkovna skupina Lučka Trbovlje, kinodvorana DDT, DDT

ob 20.00

Odprtje kavarne DDT, kavarna DDT

torek, 6.  2. 

od 15. do 19. ure

Akademija znanja, Občina Trbovlje, kinodvorana DDT, DDT  

sreda, 7. 2. 

ob 15.00

Svetovalna urica za odrasle: Kako do željene izobrazbe in poklica, ZLU, obvezne prijave na 

tel. 03 56 31 191

ob 17.00

Pravljična urica, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS

ob 18.00

Dr. Iztok Ostan – predavanje, čitalnica knjižnice, v organizaciji Gajbice, ekološke trgovine, KTS

ob 19.00

Osrednja slovesnost ob kulturnem prazniku s podelitvijo nagrade Tončke Čeč, 

gledališka dvorana DDT

četrtek, 8. 2.

od 10. do 12. ure

Javno vodstvo po občasni razstavi »Ženske fabrike v Zasavju«, vodila bo avtorica Nevenka 

Hacin, Zasavski muzej Trbovlje (možnost ogleda stalnih razstav), ZMT

ob 10.00

Karel Destovnik Kajuh - partizan, pesnik, pogovor; kultura tudi med borbo ni zamrla, v 

pisarni ZB Trbovlje, Ulica 1. junija 4, ZB NOB 

ob 18.00 

potopisno predavanje o Grčiji, v prostorih KPD Tončke Čeč, KPD TČ Klek

ob 19.00

Premiera filma MMCT, Mladinski center Trbovlje

ob 20.00

Premiera filma Petdeset odtenkov svobode, kinodvorana DDT

petek, 9. 2. 

ob 19.30

Koncert Help! A Beatles Tribute, gledališka dvorana DDT, DDT

sobota, 10. 2. 

ob 15.00 

Pustno rajanje na gasilskem poligonu v Kleku, KPD TČ Klek, v primeru slabega vremena, 

prireditev odpade

ob 20.00

Pustna zabava, Dom Svobode

Mladinski center Trbovlje, Kulturno društvo Svoboda Trbovlje, Klub B

nedelja, 11. 2. 

ob 15.00 

Sprevod pustnih mask od mestnega parka po enosmerni cesti do parkirnega prostora pri 

Delavskem domu Trbovlje, DPM in Občina Trbovlje

ob 15.30

Pustno rajanje na parkirnem prostoru pred DDT (v primeru dežja sprevod odpade in bo 

rajanje ob 15.00 v avli DDT), DPM in Občina Trbovlje

torek, 13. 2. 

ob 17.00

Pustni nastop, dvorana GŠ Trbovlje, GŠ

ob 19.30 

5. gledališki abonma: Rokova modrina, Slovensko mladinsko gledališče, gledališka 

dvorana DDT, DDT 

sreda, 14. 2.

ob 17.00

Ustvarjalna delavnica, Pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS

četrtek, 15. 2. 

ob 19.00

Beseda – ples – glasba 2018, gledališka dvorana DDT, KTS v sodelovanju z Glasbeno šolo 

Trbovlje in Varstveno delovnim centrom Zagorje ob Savi

19. do 23. 2. 

ZIMSKI POČITNIŠKI PROGRAM ZA MLADINO

Za več informacij nas spremljajte na spletni strani mct.si in na FB-strani MCT Mladinski 

center Trbovlje. Mladinski center Trbovlje

19. do 23. 2.

9.00–13.00

ZIMSKE POČITNIŠKE DEJAVNOSTI, na sedežu DPM Trbovlje 

sreda, 21. 2. 

ob 17.00

Literarni večer s Prešernom in Cankarjem, v dvorani Društva upokojencev Trbovlje, Literarni 

prijatelji Društva upokojencev Trbovlje

ob 17.00

Glasbena pravljica z učenci Glasbene šole Trbovlje, mladinski oddelek KTS Trbovlje, KTS in GŠ

ob 20.00 

Gledališka predstava Vid Valič: Tvoj bodoči bivši mož, gledališka dvorana DDT 

četrtek, 22. 2.

ob 9.00 

Preprosto oblikovanje, delavnica, Večgeneracijski center Zasavje, Rudarski dom Trbovlje, 

obvezne prijave na tel. 068 613 954

ob 17.00

Domoznanski kotiček knjižnice: domoznanska skupina Po Trbovljah s kumerati, KTS

ob 17.00 

Naučimo se kitajsko (30-urni tečaj kitajščine), Večgeneracijski center Zasavje, Rudarski 

dom Trbovlje, obvezne prijave na tel. 068 613 954

petek, 23. 2. 

ob 18.00

Mamicam in ženam, Dobrodelni koncert Šolskega sklada GŠ Trbovlje, Dom Svobode 

Trbovlje, GŠ

ponedeljek, 26. 2.

ob 17.30

Literarni krožek, čitalnica knjižnice, KTS

26. 2.–2. 3. 

med 9. in 11. uro

Teden odprtih vrat za vse otroke, ki  še niso vključeni v Vrtec Trbovlje in njihove 

spremljevalce (s seboj je treba imeti copate), Vrtec Trbovlje

26. 2.–9. 3. 

Vpis v vrtec za šolsko leto 2018/2019 (po pošti ali osebno v upravi Vrtca Trbovlje), Vrtec 

Trbovlje

torek, 27. 2.

ob 19.00 

Potopisno predavanje: Kilimandžaro in Zanzibar, Knjižnica Toneta Seliškarja, organizator PD 

Kum Trbovlje

sreda, 28. 2.

ob 17.00

Brainobrain za otroke, poučna urica za otroke in starše, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, 

KTS

ob 18.00

Zadnji ledeni lovci, dokumentarni film, po filmu pogovor z ustvarjalci, kinodvorana DDT, 

DDT

ob 19.00

Pogovorni večer: Milena Miklavčič, pogovor o knjigi Ogenj, rit in kače niso za igrače in 

njenem nadaljevanju, čitalnica knjižnice, KTS

MAREC

sobota, 3. 3. 

ob 10.30

6. lutkovni abonma: Srce in popek, gledališka dvorana DDT, AEIOU gledališče za dojenčke 

in malčke

sreda, 7. 3. 

ob 15.00

Svetovalna urica za odrasle: Ocenite svoje znanje tujih jezikov, ZLU, obvezne prijave na tel. 

03 56 31 191

ob 17.00

Ustvarjalna delavnica ob dnevu žena, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS

četrtek, 8. 3.

ob 9.00 

Tečaj pametnih telefonov (3 srečanja po 3 ure), Večgeneracijski center Zasavje, Rudarski 

dom Trbovlje, obvezne prijave na tel. 068 613 954

med 9. in 15. uro

Svetovni dan ledvic, meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola, Spar Trbovlje, DLB 

Zasavja

ob 18.00 

Dan žena, v dvorani Delavskega doma Trbovlje, ZB NOB

ob 19.30 

Un ´s Trboul, koncert v Kavarni Delavskega doma
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torek, 17. 4.

ob 16.00

Pomladni nastop učencev GŠ Trbovlje, Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje, GŠ

ob 20.00

Pohod z baklami in proslava na Čebinah, KS Klek, ZB NOB Zasavje, Turistično društvo 

Trbovlje

sreda, 18. 4.

ob 17.00

Pravljična urica,  pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS

ponedeljek, 23. 4.

ob 17.30

Literarni krožek, čitalnica knjižnice, KTS

torek, 24. 4. 

ob 17.30 

Buklžur, zaključno srečanje, čitalnica knjižnice, KTS

sreda, 25. 4. 

ob 17.00

Ustvarjalna delavnica, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS 

S pesmijo v pomlad (nastopajo trboveljski otroški in mladinski pevski zbori), gledališka 

dvorana DDT, ZKD  Trbovlje  

ob 16.30 

otroški zbori

ob 17.30 

mladinski pevski zbori

četrtek, 26. 4. 

ob 11.00

Zapojemo pred praznikom, šolska telovadnica, OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

ob 19.00

Osrednja slovesnost ob dnevu upora proti okupatorju, gledališka dvorana DDT, OT 

MAJ

petek, 4. 5.

ob 18.00

Slovesnost ob osvoboditvi Trbovelj, mestni park, ZB NOB

sreda, 9. 5.

ob 15.00

Svetovalna urica za odrasle: Ugotovite, kakšen je vaš učni vzorec, obvezne prijave na tel. 

03 56 31 191, ZLU

ob 19.00

Beremo na kuolmkišti: zaključek projekta, pogovor z režiserjem Metodom Pevcem, vodi 

Simona Solina, čitalnica knjižnice, KTS

četrtek, 10. 5.

od 10.00 do 18.00 

Svitov dan – promocija preventivnega programa za zgodnje odkrivanja raka na debelem 

črevesju pred ZD Trbovlje (po 12. uri na stadionu Rudar pred zgornjim vhodom), ob 

svetovnem dnevu gibanja vabi ZD Trbovlje, informacije 041 991 404 – Gabriela Hostnik 

petek, 11. 5. 

ob 17.00

TVU 2018 – Nad vzroke zdravstvenih težav z dvigom življenjske energije (Leonida Derganc), 

ZLU

ob 19.00

Nastop mažoret, gledališka dvorana DDT,  Mažorete Trbovlje

sobota, 12. 5. 2018

ves dan

Pravljični festival, Mestni park Trbovlje, Mladinski center Trbovlje

sreda, 16. 5.

9.00–13.00

Parada učenja v okviru Tedna vseživljenjskega učenja, parkirišče pred DDT (v primeru 

slabega vremena v avli DDT), ZLU 

ob 19.00

Potopisni večer: Planinsko društvo Kum – Hitra planinska šola za odrasle, Roman Ponebšek, 

planinski inštruktor in podpredsednik Planinske zveze Slovenije, čitalnica knjižnice, KTS

četrtek, 17. 5.

ob 19.00

Sklepni koncert GŠ Trbovlje "Naš svet glasbe", gledališka dvorana DDT, GŠ

petek, 18. 5.

ob 18.00

Godovanje v Trbovljah, 30. obletnica Folklorne skupine Trbovlje, gledališka dvorana DDT, 

Folklorna skupina Trbovlje

sobota, 26. 5.

od 9.00 do 12.00

Dan odprtih vrat GŠ Trbovlje, možnost opravljanja sprejemnih preizkusov in vpis v GŠ 

Trbovlje, GŠ

nedelja, 27. 5. 

ob 11.00 

Spomladansko srečanje planincev na Kumu, organizator PD Kum Trbovlje

četrtek, 31. 5.

ob 19.00 

Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku, gledališka dvorana DDT, Občina Trbovlje

petek, 9. 3. 2018

ves dan

Sejem prostovoljstva, Mladinski center Trbovlje

ob 18.00 

Praznovanje dneva žena v Kleku, KPD TČ Klek

torek, 13. 3. 

ob 19.30 

6. abonmajska predstava: Maoštja čuj, gledališka dvorana DDT

sreda, 14. 3.

ob 17.00

Pravljična urica, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS

ob 19.00

Predavanje Sanje Kranjc: Ženske, ki preveč ljubijo, čitalnica knjižnice, KTS

16.–26. 3. 

Razstava v Galeriji Fugluž ob svetovnem dnevu lutk, KD lutkovna skupina Lučka

sobota, 17. 3. 

ob 20.00

Plesna predstava: Življenje je vrednota, gledališka dvorana DDT, Katja Dance company

torek, 20. 3. 

ob 9.30

3. lutkovni abonma: Dino in čarobni toni, gledališka dvorana DDT, Kuc-Kuc

sreda, 21. 3. 

ob 9.00 

V kino po nova znanja – brezplačna ogled filma in delavnica, obvezne prijave na tel. 068 

613 954, Večgeneracijski center Zasavje, Rudarski dom Trbovlje

ob 17.00

Glasbena pravljična ura, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, v sodelovanju z Glasbeno 

šolo Trbovlje, KTS

ob 19.00

Pogovorni večer: Lado Leskovar, vodi  Matej Krajnc, čitalnica knjižnice, KTS

četrtek, 22. 3.

ob 19.00

Pregledno srečanje trboveljskih odraslih pevskih zborov, gledališka dvorana DDT, ZKD       

petek, 23. 3. 

ob 20.00

Noč v knjižnici – noč z Andersenom, mladinski oddelek, KTS

ponedeljek, 26. 3.

ob 17.30

Literarni krožek, čitalnica knjižnice, KTS

torek, 27. 3.

ob 17.30

Buklžur in domoznanska skupina Po Trbovljah s kumerati, skupno srečanje, čitalnica 

knjižnice, KTS

Sreda, 28. 3.

ob 17.00

Pravljična urica, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS

ob 19.00

Po Trbovljah s kumerati: Lions klub Trbovlje (pogovor vodi Katra Hribar Frol), čitalnica 

knjižnice, KTS

APRIL

torek, 3. 4. 

ob 9.30

4. lutkovni abonma: Pedenjped, gledališka dvorana DDT, Lutkovno gledališče Maribor

ob 15.00

Svetovalna urica za odrasle: Ali poznate svoje kompetence?, obvezne prijave na tel. 03 

56 31 191, ZLU

sreda, 4. 4. 

ob 17.00

Ustvarjalna delavnica, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS

ob 18.00

Koncert in odprtje razstave: »Dostopno in plemenito ~ 200 let javnega glasbenega 

šolstva« Slovenskega šolskega muzeja in Zveze slovenskih glasbenih šol, GŠ Trbovlje v 

sodelovanju z zasavskimi glasbenimi šolami, Stara galerija DDT (na ogled do 30. aprila 

2018), GŠ

ob 19.00

Predstavitveni večer ob obeležitvi Cankarjevega leta: Cankar v stripu, gosta: Boštjan 

Gorenc Pižama in  Tanja Komadina, čitalnica knjižnice, KTS

torek, 10. 4. 

ob 16.30 

Test hoje na 2 km na stadionu Rudar, ob svetovnem dnevu zdravja vabi ZD Trbovlje, 

informacije 041 991 404 – Gabriela Hostnik

sreda, 11. 4. 

ob 17.00

Pravljična urica, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS

sobota, 14. 4. 

ob 10. 00

11. Poligon motorist na gimnazijskem igrišču poleg Občine Trbovlje. V primeru slabega 

vremena bo prireditev naslednjo soboto, 21. 4. 2018, na istem igrišču ob istem času. 
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  Ni prebivalke ali prebivalca Zasavja, ki ne bi vedel, kje je 
Bevško, a naj kljub temu zapišem, da gre za večje naselje v 
spodnjem delu Trbovelj, ki leži ob potoku Bevščica in je od leta 
1946 v celoti del Občine Trbovlje. Nekdaj so območju rekli 
Bevška republika, ime Bevško pa, kot navaja Tine Lenarčič: »… 
lahko izvira iz besede bevk oz. bevskati, lajati.« Lenarčič prav tako 
navaja, da lahko ime Bevško izpeljemo tudi s pomočjo 
podobnoglasja iz fraze »ni rekel ne bev ne mev«, kar pomeni, da 
»ni rekel nič« – je molčal. Po Lenarčiču: »… obstaja tudi možnost, 
da je to krajevno ime nastalo iz imena oz. priimka Bevšek,« ali pa 
»… da je ime Bevško, kakor tudi Bevščica staroselska beseda … 
Mogoče je povezana s predkrščanskim božanstvom Belina.« 
Božanstvo poimenovano Belin opiše Joško Šavli v knjigi Zlati 
cvet kot boga, povezanega s svetlobo, z dnevom in s soncem, 
izhajajoč iz korena »bel« v besedi »belin«. Po Šavliju so si ljudje to 
božanstvo: »… zamišljali kot človekoljubnega nebeškega 
zdravnika, ki s svojim ključem vrača slepim vid.«
  Vsekakor drži, da leži Bevško stisnjeno med skalna pobočja 
(med Lukmarjevo planino, Rebrco in Veliko pečjo na eni ter 
Zeleno travo na drugi), katerih rebra, gozdovi in skalovje skrivajo 
marsikatero skrivnost, tudi tisto o belem možu, ki je pred davnimi 
časi hodil po teh pobočjih. Hodil je že dolgo, bil je utrujen, pot, ki 
ga je čakala, pa se še ne bo kmalu končala. Težko belo ogrinjalo, ki 
je sicer skrivalo njegov obraz pred vremenskimi nevšečnostmi in 
tudi pred radovednimi pogledi redkih bitij, ki jih je na svojem 
potovanju srečal, je bilo prevroče za tople dni, ki jih je prinašala 
prihajajoča pomlad, in mož se je razgledoval za primernim 

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

Bevško
 

senčnim mestom za počitek. Našel ga je v zavetju veličastne stare 
bukve in pod njenimi vejami za hip zatisnil oči. Za zaprtimi 
vekami so mu v trenutku, ko se je dotaknil bukovega debla, 
poblisnile slike bodočih prebivalcev tega območja, nesrečnih, ker 
dolini, v katerih živijo, ločujejo strma pobočja in onemogočajo 
tople sosedske stike prebivalcev dveh kotlin. Moški se je pri sebi 
nasmehnil, obrnil obraz k soncu in se s še vedno zaprtimi očmi 
dvignil na noge. Ob glasnem smehu, ki mu ga je izvabil pogled na 
poraščene strmine v okolici, je dvignil eno nogo v zrak in z njo 
močno butnil ob tla – kjer se je njegovo stopalo dotaknilo 
skalnatih tal, se je naredila jama, ki se je večala in večala, daljšala in 
širila, dokler ni kot naravna globel povezovala dveh dolin – 
današnje trboveljske in zagorske. In omogočila, da se zdajšnji 
prebivalci sosednjih mest družijo, srečujejo in tkejo sosedske vezi. 
  In tako je nastalo Bevško. Morda … 

Katra Hribar Frol

  Vira: 
– Lenarčič, Tine (2009): Trbovlje – po dolgem in počez, 

Trbovlje, Tiskarna Tori.
– Šavli, Jožko: Zlati cvet, bajeslovje Slovencev.


