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HVALA, KER STE PRAZNOVALI Z NAMI 
  Na osrednji slovesnosti ob prazniku Občine Trbovlje je bil 
Cvetu Majdiču podeljen naziv častni občan, nagrado zlata 
sončnica za najbolj urejeno krajevno skupnost je prejela KS Čeče, 
posebni priznanji županje pa sta prejela Mountain bike klub 
Trbovlje in Lavra Izgoršek. Vsem nagrajencem še enkrat čestitke, 
spodaj pa si lahko ogledate utrinke. 

Anduht so z nami soustvarili San Di Ego, Dan D in Šank 
Rock, Nohšiht pa Isaac Palma, Klapa Skala, Manca 
Špik in Kingstoni.

Na Podeželski tržnici so se s svojimi izdelki predstavili 
lokalni obrtniki in ustvarjalci, za vzdušje pa so poskrbeli 
otroci KUD Zasavje in Folklorna skupina Trbovlje. 

Tudi letos smo ob občinskem prazniku priredili tekmovanje v kuhanju grenadirmarša Grenadirmarš 2018. Tretje 
mesto so si prikuhale Planinke s Kuma (Planinsko društvo Kum Trbovlje), drugi najvišje ocenjen grenadirmarš so 
skuhali Ziheraši (Rudnik Trbovlje - Hrastnik), zlato ponvico za najboljši grenadirmarš pa si je prikuhala Občina 
Hrastnik. Hvala učencem trboveljskih osnovnih šol in trboveljskim mažoretkam, ki so nam dogodek popestrili z 
nastopom. Čestitke in hvala vsem sodelujočim za trud in dobro energijo. 
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V projekt smo se kot vodilni partner v Sloveniji podali 
skupaj z občinami Slovenska Bistrica, Labin in Reka. 
Projekt se bo izvajal do novembra 2020.

Koraki v evropsko smer
  19. julija je v Ljubljani potekal podpis pogodb projektov 3. 
roka odprtega javnega razpisa v okviru Programa sodelovanja 
Interreg V-A Slovenija–Hrvaška, ki sta se ga udeležila županja 
Občine Trbovlje in Zoran Poznič, direktor Delavskega doma 
Trbovlje. Županja je s podpisom pogodbe še uradno potrdila 
sodelovanje občine v projektu. 

  Vse štiri občine partnerice so znane po bogati industrijski ali 
rudarski dediščini, glavnina sredstev, pridobljenih na razpisu, pa 
je namenjena revitalizaciji njihovih mestnih središč. Ohranjanje 
zgodovine industrijskih mest bo pripomoglo k razvoju turizma 
na višji ravni in točno tega se bomo lotili partnerji projekta. 
Občina Trbovlje bo pridobljena evropska sredstva med drugim 
usmerila v vsebinsko ureditev središča mesta pred pošto ter v 
vzpostavitev Escape mina (Pobega iz rudnika) kot nadgradnjo 
virtualnega muzeja rudarstva 4. dritl.

  Na kratko spomnimo, da gre za pridobitev evropskih sredstev 
z naslova Interreg V-A Slovenija–Hrvaška, do katerih bo Občina 
Trbovlje na podlagi uspešne prijave na razpis upravičena kot prva 
občina v Zasavju. Na javni razpis je skupno prispelo 88 vlog, 
odobrenih pa je bilo 17 projektnih predlogov, med drugim tudi 
projektni predlogi Občine Trbovlje in drugih partnerjev. 

Županja je ob podpisu pogodbe dejala: »Veseli in 
ponosni smo, da bomo lahko z evropskimi sredstvi 
izvedli pomembne projekte, s katerimi želimo 
Trbovlje postaviti ob bok uspešnih in razvijajočih se 
mest. Je pa to za nas tudi velik izziv in velika 
odgovornost, saj je to za našo občino prvi od takšnih 
evropskih razpisov.«

Skrajni čas je, da Trbovlje postavimo na turistični 
zemljevid Slovenije in mogoče tudi širše, a se 
moramo zavedati, da tega ne bo storil nihče 
namesto nas. 

Projekt Inspiracija, Program sodelovanja Interreg V-A 
Slovenija–Hrvaška.

  V sklopu obnove omenjenega odseka se obnavljata 
podzemna infrastruktura in kanalizacija, na novo se ureja javna 
razsvetljava, prav tako se bo obnovilo avtobusno postajališče. 
Umeščen bo obojestranski hodnik za pešce, prav tako se bo 
moderniziral tudi most, ki bo tako večji in varnejši. 

Novo krožišče in most Sušnik – 
dvigamo se iz rudnikov na 
površje

  Urejeno pa bo tudi krožišče, ki nosi za seboj čudovito zgodbo, 
v kateri se prepletajo zgodovina Trbovelj in novodobne ideje, ki 
predstavljajo prihodnost naše doline. S preprosto in ne kičasto 
ureditvijo želimo, da ob prihodu v Trbovlje obiskovalca 
pozdravimo na dostojen način. V sredini krožišča bo skulptura, ki 
predstavlja val nove dobe, novih idej in zamisli. Gre za razgibano 
skulpturo, po kateri se bo pretakala voda, ki bo ponazarjala reko, 
ob kateri so se dvignila zasavska mesta, med njimi tudi Trbovlje. 
Zgodba nas naprej vodi do belega kamenja, ki predstavlja beli 
premog. Zakaj beli? Ker se iz rudnikov dvigamo na površje in ker 
gospodarstvo občine ne temelji več na kopanju premoga, ampak 
na visokotehnoloških in proizvodnih podjetjih, ki zaposlujejo 
domačo delovno silo. Beli premog obdaja zelena površina, tako kot 
tudi Trbovlje z vseh strani obdajajo zeleni hribi in ker so Trbovlje 
zelena dolina. Da bo zgodba zaokrožena v celoto, nas bo krožišče 
ob vhodu in izhodu iz mesta pozdravilo z besedama »Srečno« in 
»Trbovlje«. Dela bodo končana predvidoma do konca oktobra.

  Poleti so se začela dela obnove mostu in pozneje še križišča 
Sušnik. Gre za večji projekt, zato smo ga v preteklem letu tudi 
izpustili oziroma preskočili, ko smo urejali mestno vpadnico. 

 Idejna zasnova: Aka, d. o. o.

Dela v strugi Trboveljščice v sklopu obnove mostu.

  Na cesti Trbovlje–Dobovec je bilo zaradi manjšega usada 
ceste treba narediti oporni zid in zamenjati kanal za odvajanje 
meteornih voda na tem območju. Občina je za ta namen 

zagotovila 10.600 evrov sredstev, prav tako pa so bile na odsekih 
omenjene ceste nameščene zaščitne mreže (2.000 kvadratnih 
metrov), ki bodo preprečevale osipavanje okruškov. 

Dobovec z novim opornim zidom in zaščitnimi mrežami

Namestitev zaščitnih mrež.

Nov oporni zid.

Prvi avtobusni postajališči v 
občini z Braillovo pisavo
  V septembru se bo začela gradnja avtobusnih postajališč v 
Bevškem. Veseli smo, da nam je prek javnega razpisa za 
sofinanciranje ukrepov tajnostne mobilnosti na Ministrstvu za 
infrastrukturo uspelo pridobiti nepovratna sredstva v višini 
80.000 evrov. Dela bodo končana v mesecu oktobru, pomembno 
pa je poudariti, da bosta postajališči kot prvi v občini označeni z 
Braillovo pisavo in tako primerni tudi za slepe in slabovidne. 
Vsako izmed postajališč bo imelo nadstrešek in sedišče za pet 
ljudi, ob postajališču pa bodo nameščeni tudi koši za smeti. 

Območje pred gradnjo avtobusnih postajališč.

  Eden izmed večjih javnih dogodkov projekta bo tudi Bienale 
industrijske umetnosti, potujoča razstava del priznanih 
umetnikov, ki se bo zvrstila med vsemi vključenimi lokacijami, 
tudi v Trbovljah. Prav tako pa bo Bienale industrijske umetnosti 
leta 2020 del evropske prestolnice kulture, ki jo izvajajo Reka, 
Labin in Pulj.

Občina Trbovlje prijazna do 
prostovoljstva 

  Veseli smo, da je komisija prepoznala prostovoljstvo v občini 
Trbovlje kot »vezivo družbe« in nam podelila naziv »prostovoljstvu 
prijazno mesto v letu 2018«. Hvala vsem prostovoljkam in 
prostovoljcem v občini Trbovlje za prispevek.

  Občina Trbovlje je v letu 2017 za obdobje treh let prejela naziv 
»prostovoljstvu prijazno mesto«. Prejeti naziv ni le naziv, ampak tudi 
zaveza za nadaljnje aktivnosti v lokalni skupnosti, ki predstavljajo 
nadgradnjo že obstoječih. Ker je mreža prostovoljstva v Trbovljah 
zelo razvejana in trdna na različnih področjih (šport, kultura, mladi, 
invalidska in humanitarna dejavnost ...), je občina pristopila k prijavi 
za podaljšanje oz. obnovitev naziva. Slavnostna podelitev je bila 15. 
maja 2018 v Krškem, kjer so bili podeljeni nazivi »junaki našega 
časa«, »naj prostovoljec v javni upravi«, »prostovoljstvu prijazno 
mesto«, »naj mentor prostovoljcev« in »naj mentorica prostovoljcev«. 
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  Tudi letos smo imeli ob prazniku Občine Trbovlje kar nekaj 
odprtij najnovejših naložb. 

Odprtje naložb v poletnih 
mesecih

Prenovljen plato pri Gasilskem zavodu 
Trbovlje
  V sklopu obnove sta se na novo asfaltirala plato in pločnik v 
širini objekta, uredili pa so se tudi vodovodni in kanalizacijski vodi 
ter priklop objekta na komunalno čistilno napravo.

Prenovljena južna ploščad.

Severna ploščad po prenovi.

Prenovljen cestni odsek v Čečah
  Makadamsko cesto, ki je bila v zelo slabem stanju, je 
zamenjala nova asfaltna prevleka na cestišču, urejeno pa je bilo 
tudi odvodnjavanje. Krajani so nove pridobitve zelo veseli, mi pa 
jim želimo, da jim bo dobro in predvsem dolgo služila.

Odprtje odseka v Čečah, dolgega četrtino kilometra. 

  V sklopu obnove so bili na tem območju na novo urejeni 
asfalta prevleka, odvodnjavanje in parkirišče. Okrog drevesa, ki 
stoji na dvorišču že desetletja, smo uredili prodnate poti in 
zelenico ter namestili klopi. Okoliškim prebivalcem želimo, da 
jim pridobitev dobro služi ter da bi na prenovljenem dvorišču 
preživeli čim več prostega časa in lepih trenutkov.

Prenovljeno dvorišče na Ribniku

Veseli smo, da so se krajani odzvali in se udeležili 
odprtja, zbrane pa sta nagovorila županja Občine 
Trbovlje Jasna Gabrič in predsednik KS Alojza 
Hohkrauta Franc Zidar.

  Med poletjem je potekala tudi prenova državne ceste od 
Gasilskega zavoda Trbovlje do odcepa za Dewesoft. Občina 
Trbovlje je pokrila strošek ureditve oziroma asfaltiranje pločnikov.

Prenovljeni cestni odsek do Dewesofta

občinske strani

  Pogosto se na nas obračajo občanke in občani z najrazličnejšimi 
problemi, vprašanji in s pobudami. Nekatere izmed njih utegnejo 
zanimati tudi širše občinstvo, zato vprašanja skupaj z odgovori 
objavljamo tudi v časopisu. 

  V sklopu idejne zasnove Celovita ureditev območja Ojstro 
posamezne lokacije niso obdelane tako podrobno, da bi predvidele 
postavitev urbane opreme, kot so pitniki. Po naših podatkih se na 
območju nahaja javni vodovod, in ker je lokacija, kot ugotavljate tudi 
sami, vse bolj priljubljena, bomo možnost postavitve pitnikov 
preučili in jih skušali umestiti v prostor. Seveda bomo morali pred 
tem zagotoviti tudi ustrezna finančna sredstva.

Vi sprašujete, mi odgovarjamo

  Ena izmed mogočih rešitev stanovanjskega problema je tudi 
nastanitev v bivalnih enotah v Hiši Zarja (v Bevškem), ki so 
namenjene reševanju stanovanjskih težav socialno ogroženih oseb, 
torej ljudem, ki ostanejo brez strehe nad glavo oziroma so se znašli v 
posebnih življenjskih situacijah, ki so začasnega značaja in 
potrebujejo začasno ter nujno rešitev za prebivanje. Z dodelitvijo 
bivalne enote se prosilcu omogoči, da si med prebivanjem v bivalni 
enoti poišče ustreznejšo rešitev za stalno prebivanje.

  Občina Trbovlje razpolaga z neprofitnimi stanovanji, bivalnimi 
enotami in s poslovnimi prostori. Neprofitna stanovanja dodeljuje 
na podlagi dveh javnih razpisov za dodelitev neprofitnih stanovanj v 
najem, in sicer po javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj 
v najem po listi A ter po listi B. Ob tem je treba poudariti, da je javni 
razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem po listi B razpisan 
za tiste prosilce, ki so glede na dohodek zavezani za plačilo lastne 
udeležbe (varščina v višini trikratne višine najemnine). Javni razpis za 
dodelitev neprofitnih stanovanj v najem po listi A pa je namenjen 
prosilcem z nižjimi dohodki. Poleg občine možnost neprofitnega 
najema ponujata tudi družba Spekter, d. o. o., in Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije, ki neprofitna stanovanja oddajata v najem na 
način, da Občini Trbovlje dajeta razpolagalno pravico za 
razpoložljiva stanovanja. Seveda pa je pridobitev stanovanja v najem 
mogoča tudi na prostem trgu.

  Spoštovani, najlepše se zahvaljujemo za vašo pobudo oziroma 
predlog. Lahko rečemo, da od leta 2015 aktivno delamo v smeri 
odkupa paviljonov in ureditve tega območja. Nekaj paviljonov smo 
že odkupili, druge je še potrebno. Glede tega se dogovarjamo s 
trenutnimi lastniki, ko nam bo uspelo odkupiti vse paviljone, pa 
načrtujemo preureditev tega območja in zagotoviti lep vstop v mesto.

  Razpis za dodelitev stanovanja v najem po listi A Občina 
Trbovlje okvirno objavlja na dve leti, pri čemer je trenutno veljavna 
pravnomočna prednostna lista A z dne 26. 10. 2017. Razpis za 
dodelitev stanovanja v najem po listi B je bil prav tako objavljen leta 
2017, pri čemer je trenutno še v veljavi pravnomočna prednostna 
lista B z dne 21. 3. 2018. Nov razpis za dodelitev stanovanj v najem 
po listi B je trenutno že v pripravi.

»Spoštovani. Zanima me, ali se razmišlja kaj v smeri 
postavitve pitnikov na večnamenskem prostoru Kipe, 
ki je postal kar priljubljen rekreacijski prostor za veliko 
Trboveljčanov. Hvala.«

»Spoštovana gospa županja, res je, da sem iz 
Zagorja, vendar grem rada tudi v Trbovlje; imam 
predlog za vas – podrite vse objekte od semaforja, 
vključno s Tušem do rondoja, odprite spomenik in 
naredite lep park, pa bo prihod v Trbovlje veliko lepši.«

Kako do stanovanja v Trbovljah?

Javni potniški promet v občini
  Z začetkom septembra terezn'čan spet vozi po ustaljeni trasi. 
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Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
Občine Trbovlje, in sicer v rubriki Javni razpisi.

Sofinanciranje takšnih prenov sicer ni zakonska dolžnost 
občine.

V obnovo stanovanjskih 
zgradb kulturne dediščine s 
finančno pomočjo občine

  Občina Trbovlje objavlja Javni razpis za sofinanciranje obnove 
fasad, streh, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih 
kot kulturna dediščina v občini Trbovlje. Z njim želi spodbuditi 
lastnike objektov, ki so varovani kot kulturna dediščina oz. kulturni 
spomenik, da bi k obnovi tovrstnih objektov pristopali celovito in 
skladno s stroko, s tem pa prispevali k urejenosti zunanje podobe 
naše občine in si zagotovili višjo kakovost prebivanja. Sofinanciranje 
takšnih prenov ni zakonska dolžnost občine, vendar se je občina oz. 
občinski svet odločil, da bo priskočil na pomoč vsem, ki živijo v 
stavbah, ki imajo kulturnovarstveni status, z namenom ohranjanja 
naše dediščine in dviga kakovosti življenja v teh objektih.

Občina si je prizadevala, da bi z obrezovanjem in 
nego poskušala podaljšati življenje vrb, kakor dolgo 
se je dalo. Vrbo, ki je stala pri mladinskem centru, 
smo začasno nadomestili z novim drevesom.

Urejanje trga pred Delavskim 
domom Trbovlje

  Po priporočilih strokovnjakov smo sprejeli težko odločitev, in 
sicer da je čas, da se od vrb poslovimo, saj je na prvem mestu 
varnost ljudi. Gre za prireditveni prostor, na katerem se ljudje 
družijo, prav tako so spodaj parkirana vozila, katera koli izmed 
vrb pa bi lahko vsak trenutek padla. Na tej točki smo se morali 
odločati med varnostjo občanov, ki je vsekakor na prvem mestu, 
in čustveno navezanostjo občanov na vrbe. Odločitev je bila 
jasna. Ko so vrbe padle, se je izkazalo, da so bile polne črvov, 
debla so bila gnila in polna lukenj, zato je bila odločitev prava. 
Vrbo, ki je stala pri mladinskem centru, smo začasno nadomestili 
z novim drevesom, v prihodnjih letih pa načrtujemo preureditev 
in obnovo okolice Delavskega doma Trbovlje, zato bodo takrat v 
sklopu obnove zasajena nova drevesa in grmovnice. 

  Sreča v nesreči je bila, da v tistem trenutku ni bilo spodaj 
nobenega pešca oziroma da spodaj ni bilo parkiranega vozila, 
sicer bi se ta zgodba lahko razpletla precej bolj tragično. 

  Med poletjem smo se morali posloviti od treh več kot 60 let 
starih vrb, ki so s svojo mogočnostjo krasile trg med Mladinskim 
centrom Trbovlje in Delavskim domom Trbovlje. Žal pa so stvari 
včasih precej drugačne, kot so videti na prvi pogled. Vrbe, ki so na 
prvi pogled delovale zdrave in mogočne, so bile v resnici gnile od 
znotraj in so propadale. Občina si je prizadevala, da bi jim z 
obrezovanjem in nego poskuša podaljšati življenje, kakor dolgo 
se je dalo, vendar ima vsaka živa stvar določeno življenjsko dobo 
in vrbam se je ta počasi iztekla. To je tudi razlog, da se je dan pred 
posekom vrb odlomilo pol vrbe in padlo na tla. 

Ko so vrbe padle, se je izkazalo, da so bile polne 
črvov, debla so bila gnila in polna lukenj.

  Junija je svetovni dan varstva okolja na pobudo Organizacije 
združenih narodov. V ta namen smo se zbrali v Mestnem parku 
Trbovlje, v katerem smo učencem 1. triade trboveljskih osnovnih 
šol v sodelovanju z JP Komunalo Trbovlje razdelili posodice za 
zbiranje odpadnega jedilnega olja v gospodinjstvih. 

Posodice za čistejše okolje

  Avgusta je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje ukrepov 
ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v 
občini Trbovlje za leto 2018. Tak razpis je občina nazadnje 
objavila leta 2009. Nepovratna finančna sredstva v višini 10.000 
evrov so namenjena posodabljanju kmetijskih gospodarstev 
(stroški gradnje, adaptacije, rekonstrukcije gospodarskih poslopij 
in hlevov), urejanju kmetijskih zemljišč in pašnikov (pregraditev 
in ograditev pašnikov, stroški opreme za ureditev napajališč za 

Otroci so se na dogodku predstavili z zabavnim 
programom, mi pa smo poskrbeli za animacijo in se 
potrudili, da jih ozavestimo o pomembnosti 
zmanjšanja obremenitve vodnih virov. 

Vsak izmed učencev je domov odnesel posodico z 
navodili.

  Planinska zveza Slovenije se kot partnerska organizacija 
pridružuje društvu Ekologi brez meja v septembrski akciji Očistimo 
Slovenijo 2018. Skrb za urejeno okolico planinske koče na Kumu in 
urejenih planinskih poti je stalna naloga PD Kum Trbovlje. V sklopu 
akcije Očistimo Slovenijo nameravamo letošnjo jesen urediti 
otroško igrišče ob koči na Kumu, da bo varnejše za uporabo. Po 
navodilih strokovnjakov smo že odstranili gugalnico »gondola«, ki jo 
bomo nadomestili z ustreznejšo, preostala igrala pa bomo nekoliko 
dopolnili in pod njimi uredili podlage. Planinska koča na Kumu je v 
letu 2014 pridobila certifikat »družinam prijazna planinska koča« in 
tudi zato brez otroškega igrišča ob koči ne gre, saj tudi to privablja 
družine z otroki.

Odsek za varstvo gorske narave pri PD Kum Trbovlje

V akciji Očistimo Slovenijo 
prenavljamo otroško igrišče na 
Kumu

  V sklopu akcije smo pripravili tudi zloženko za obiskovalce naše 
koče, v kateri vabimo k akciji Očistimo Slovenijo: »Planinci, izletniki 
in vsi preostali – pridružite se akciji in naredite kaj za obče dobro. 
Čeprav v vseh planinskih postojankah ni vrečk v sklopu gibanja 
Očistimo gore za odnašanje odpadkov v dolino oz. pobiranje 
odpadkov ob planinskih poteh, pa vseeno imejte v nahrbtniku 
kakšno vrečko, v katero boste pobrali pločevinko ali cigaretno 
škatlico, ki jo je odvrgel neozaveščen obiskovalec gora.«

Razvoju kmetijstva in podeželja v občini namenjamo 
nepovratne finančne spodbude

 Tak razpis je občina nazadnje objavila leta 2009.

živino) ter pomoči pri naložbah v predelavo in trženje kmetijskih 
in živilskih proizvodov ter naložbam v nekmetijske dejavnosti na 
kmetiji. Razpis je bil končan v mesecu septembru. 

   Naučili smo se, da se uporabljeno jedilno olje ne zliva v 
odtoke, saj to onesnažuje okolje, hkrati pa predstavlja hrano za 
glodavce, ki se zadržujejo v kanalizaciji. Odpadno jedilno olje se 
tako shrani v posodico, ko je ta polna, pa se vsebina zlije v 
zabojnike za odpadno olje, ki so bili pred kratkim nameščeni po 
občini. Prisotne je na dogodku pozdravila tudi županja, ki je 
otrokom obenem zaželela lepe poletne počitnice.

Prvo praznjenje zbiralnic za odpadno jedilno olje 

Zbiralnica za odpadno jedilno olje na Savinjski cesti 
se polni najhitreje.

Tistim, ki zbiralnic še ne uporabljate, pa posredujemo 
ponovno informacijo o njihovih lokacijah:

  –  Ulica Sallaumines 5 a, most

  –  Trg revolucije 4, zgornje odjemno mesto
  –  Kolonija 1. maja 26

  –  Tržnica, Trg svobode 12
  –  Ulica Sallaumines 9, pod policijo

  –  Savinjska cesta, pri Miku

  V letošnjem maju smo v Trbovljah namestili šest zbiralnic za 
odpadno jedilno olje, v avgustu pa smo jih že prvič izpraznili. Skupno 
je bilo iz njih izčrpanih 450 litrov odpadnega jedilnega olja, ki je bilo 
oddano za izdelavo biodizla. Na vseh šestih lokacijah je bilo zbranega 
vsaj nekaj olja, povsem polna zbiralnica je bila na Savinjski cesti pri 
Miku oz. nasproti Ledenice. Najčistejše je bilo olje, zbrano na 
Koloniji 1. maja 26. V zbiralnici na tržnici pa je bilo prisotno palmovo 
oz. kokosovo olje, kateremu pa te zbiralnice niso namenjene. 
Tovrstno olje se namreč strdi, zaradi česar se ne da počrpati in je 
vsebino treba izprazniti ročno. Podobno tudi svinjska mast ne sodi v 
te zbiralnice. Poleg tega masti in olja, ki se strdijo, ovirajo vlivanje olja 
v zbiralnico. Seveda je tudi odpadno mast treba ločeno zbirati: zbirate 
jo doma v primerni posodi, nato pa vključno z embalažo prinesete v 
zbirni center Neža.

Komunala Trbovlje, d. o. o.

  Naj ponovno poudarimo, da so zbiralnice namenjene samo 
zbiranju odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev. Odpadno olje, ki 
nastane pri opravljanju gostinske dejavnosti ali v ustanovah, ki 
pripravljajo obroke hrane, morajo nosilci dejavnosti skladno z 
zakonodajo oddati pooblaščenemu zbiralcu odpadnega jedilnega olja 
iz gostinstva in ne komunalnemu podjetju. Vsi moramo poskrbeti za 
to, da se odpadno olje ne bo znašlo v kanalizaciji ali celo v okolju. 
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Ko so vrbe padle, se je izkazalo, da so bile polne 
črvov, debla so bila gnila in polna lukenj.

  Junija je svetovni dan varstva okolja na pobudo Organizacije 
združenih narodov. V ta namen smo se zbrali v Mestnem parku 
Trbovlje, v katerem smo učencem 1. triade trboveljskih osnovnih 
šol v sodelovanju z JP Komunalo Trbovlje razdelili posodice za 
zbiranje odpadnega jedilnega olja v gospodinjstvih. 

Posodice za čistejše okolje

  Avgusta je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje ukrepov 
ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v 
občini Trbovlje za leto 2018. Tak razpis je občina nazadnje 
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(stroški gradnje, adaptacije, rekonstrukcije gospodarskih poslopij 
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in ograditev pašnikov, stroški opreme za ureditev napajališč za 

Otroci so se na dogodku predstavili z zabavnim 
programom, mi pa smo poskrbeli za animacijo in se 
potrudili, da jih ozavestimo o pomembnosti 
zmanjšanja obremenitve vodnih virov. 

Vsak izmed učencev je domov odnesel posodico z 
navodili.

  Planinska zveza Slovenije se kot partnerska organizacija 
pridružuje društvu Ekologi brez meja v septembrski akciji Očistimo 
Slovenijo 2018. Skrb za urejeno okolico planinske koče na Kumu in 
urejenih planinskih poti je stalna naloga PD Kum Trbovlje. V sklopu 
akcije Očistimo Slovenijo nameravamo letošnjo jesen urediti 
otroško igrišče ob koči na Kumu, da bo varnejše za uporabo. Po 
navodilih strokovnjakov smo že odstranili gugalnico »gondola«, ki jo 
bomo nadomestili z ustreznejšo, preostala igrala pa bomo nekoliko 
dopolnili in pod njimi uredili podlage. Planinska koča na Kumu je v 
letu 2014 pridobila certifikat »družinam prijazna planinska koča« in 
tudi zato brez otroškega igrišča ob koči ne gre, saj tudi to privablja 
družine z otroki.

Odsek za varstvo gorske narave pri PD Kum Trbovlje

V akciji Očistimo Slovenijo 
prenavljamo otroško igrišče na 
Kumu

  V sklopu akcije smo pripravili tudi zloženko za obiskovalce naše 
koče, v kateri vabimo k akciji Očistimo Slovenijo: »Planinci, izletniki 
in vsi preostali – pridružite se akciji in naredite kaj za obče dobro. 
Čeprav v vseh planinskih postojankah ni vrečk v sklopu gibanja 
Očistimo gore za odnašanje odpadkov v dolino oz. pobiranje 
odpadkov ob planinskih poteh, pa vseeno imejte v nahrbtniku 
kakšno vrečko, v katero boste pobrali pločevinko ali cigaretno 
škatlico, ki jo je odvrgel neozaveščen obiskovalec gora.«

Razvoju kmetijstva in podeželja v občini namenjamo 
nepovratne finančne spodbude

 Tak razpis je občina nazadnje objavila leta 2009.

živino) ter pomoči pri naložbah v predelavo in trženje kmetijskih 
in živilskih proizvodov ter naložbam v nekmetijske dejavnosti na 
kmetiji. Razpis je bil končan v mesecu septembru. 

   Naučili smo se, da se uporabljeno jedilno olje ne zliva v 
odtoke, saj to onesnažuje okolje, hkrati pa predstavlja hrano za 
glodavce, ki se zadržujejo v kanalizaciji. Odpadno jedilno olje se 
tako shrani v posodico, ko je ta polna, pa se vsebina zlije v 
zabojnike za odpadno olje, ki so bili pred kratkim nameščeni po 
občini. Prisotne je na dogodku pozdravila tudi županja, ki je 
otrokom obenem zaželela lepe poletne počitnice.

Prvo praznjenje zbiralnic za odpadno jedilno olje 

Zbiralnica za odpadno jedilno olje na Savinjski cesti 
se polni najhitreje.

Tistim, ki zbiralnic še ne uporabljate, pa posredujemo 
ponovno informacijo o njihovih lokacijah:

  –  Ulica Sallaumines 5 a, most

  –  Trg revolucije 4, zgornje odjemno mesto
  –  Kolonija 1. maja 26

  –  Tržnica, Trg svobode 12
  –  Ulica Sallaumines 9, pod policijo

  –  Savinjska cesta, pri Miku

  V letošnjem maju smo v Trbovljah namestili šest zbiralnic za 
odpadno jedilno olje, v avgustu pa smo jih že prvič izpraznili. Skupno 
je bilo iz njih izčrpanih 450 litrov odpadnega jedilnega olja, ki je bilo 
oddano za izdelavo biodizla. Na vseh šestih lokacijah je bilo zbranega 
vsaj nekaj olja, povsem polna zbiralnica je bila na Savinjski cesti pri 
Miku oz. nasproti Ledenice. Najčistejše je bilo olje, zbrano na 
Koloniji 1. maja 26. V zbiralnici na tržnici pa je bilo prisotno palmovo 
oz. kokosovo olje, kateremu pa te zbiralnice niso namenjene. 
Tovrstno olje se namreč strdi, zaradi česar se ne da počrpati in je 
vsebino treba izprazniti ročno. Podobno tudi svinjska mast ne sodi v 
te zbiralnice. Poleg tega masti in olja, ki se strdijo, ovirajo vlivanje olja 
v zbiralnico. Seveda je tudi odpadno mast treba ločeno zbirati: zbirate 
jo doma v primerni posodi, nato pa vključno z embalažo prinesete v 
zbirni center Neža.

Komunala Trbovlje, d. o. o.

  Naj ponovno poudarimo, da so zbiralnice namenjene samo 
zbiranju odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev. Odpadno olje, ki 
nastane pri opravljanju gostinske dejavnosti ali v ustanovah, ki 
pripravljajo obroke hrane, morajo nosilci dejavnosti skladno z 
zakonodajo oddati pooblaščenemu zbiralcu odpadnega jedilnega olja 
iz gostinstva in ne komunalnemu podjetju. Vsi moramo poskrbeti za 
to, da se odpadno olje ne bo znašlo v kanalizaciji ali celo v okolju. 
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  Na Kumu si je letošnjo košnjo kar nekaj kmetov, ki so vključeni 
v projektne aktivnosti, olajšalo z novo gorsko kosilnico, ki je bila 
kupljena s sredstvi projekta LIFE TO GRASSLANDS. Tudi za 
mulčer se je izkazalo, da je zelo pripravno orodje v boju proti 
zaraščanju travnikov z grmovjem, robido, z akacijo. Kmetom v 
uporabo pa je bilo dano tudi devet nahrbtnih kosilnic, ki so bile 
nabavljene v sklopu košne opreme. Ko je bila na travnikih 
pokošena mrva, na nekaterih tudi že otava, je nastopil čas za 
motorno žago in bager. V začetku avgusta se je namreč na Kumu 
začela pomembna projektna aktivnost za izboljšanje stanja in obseg 
travišč z odstranitvijo prekomerne zarasti na zaraščenih travnikih. 
Na podlagi interesa kmetij, ki so se že vključile v projekt, smo 
pripravili načrt za odstranjevanje zarasti na več kot 9 ha. Pogodbeni 
izvajalec je dela začel na kmetiji Jamšek v Župi. V veliko 
zadovoljstvo lastnika je bil že v nekaj dneh iz objema skoraj 
popolne zaraščenosti z grmovjem in drevjem iztrgan prvi travnik. 
Da bo v prihodnje travnik lažje obdelovati, pa se s terena z bagrom 
odstranjuje tudi panje in v čim večji meri tudi kamenje. Novica o 
začetku izvajanja del se je med domačini zelo hitro razširila, saj so z 
velikim zanimanjem pričakovali ta dogodek. Pozitivni učinek 
izvajanja teh del pa opažamo tudi projektni sodelavci, saj se je kar 
nekaj lastnikov kmetij obrnilo na nas in izrazilo interes za vključitev 
v projekt predvsem z namenom, da bi tudi na njihovih zaradi 
zaraščenosti že skoraj »izgubljenih« travnikih z izvedbo določenih 
del ponovno vzpostavili ustrezne pogoje za košnjo ali pašo živine. 
Delež bremena težavnih kmetijskih del, ki jih imajo kmetje pri 
ohranjanju travnikov, pa lahko prevzamete tudi vi z udeležbo na 

Izvajanje del za vzpostavitev travišča za košnjo ali 
pašo živine, foto: Ljudmila Strahovnik

  Občina Trbovlje je poskrbela, da bodo imeli učenci OŠ Ivana 
Cankarja prijetnejšo okolico šole, kajti v sklopu projekta LAS z 
naslovom Trajnostno naravnana ureditev zunanjosti šole z 
urbanimi vrtički in s fotoaktivnim tlakovanjem je pridobila sredstva 
za obnovo šolskega dvorišča. Tako občina v sodelovanju s partnerji 
– Zasavsko ljudsko univerzo, Komunalo Trbovlje, d. o. o., Socios, 
zavodom socialnih storitev in Čebelarskim društvom Trbovlje – 
uresničuje cilje Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje 
za obdobje 2014–2020. Na ekološko primeren način bo urejena 
zunanjost šole, urejeni bodo šolski urbani vrtički, postavljen nov 
čebelnjak in tlakovane površine pred šolo z materiali, ki zmanjšujejo 
onesnaženost zraka v neposredni okolici. To so posebni materiali – 
fotoaktivni tlakovci, ki iz zraka odstranijo do 90 odstotkov 
dušikovih oksidov in škodljivih organskih spojin, kot so: različni 
aldehidi, rakotvorni benzen in druge aromatske spojine v izpušnih 
plinih avtomobilov, ter nevarne spojine smoga. Omenjeno dejstvo 
je še posebej pomembno, saj Zasavje spada med degradirano okolje 
zaradi prašnih delcev. Dela so začeli 25. julija, končana bodo do 
konca oktobra letos. Vrtički – visoke grede in čebelnjak – bodo 
omogočali učencem spoznavanje pridelave zelišč in vrtnin ter 
učenje osnov čebelarjenja. Na brežini ob šoli se bo zasadilo tudi 
sadno drevje, ki bo predstavljalo tudi učilnico na prostem. 
Omogočena bo pridelava povrtnin in zelenjave z namenom 
izobraževanja otrok ter njihovih staršev in starih staršev. Dodana 
vrednost projekta je, da se bo znanje urejanja urbanih vrtičkov oz. 
urejanja visokih gred, obrezovanja sadnega drevja prenašalo tudi na 
odrasle, predvsem pa na ranljive skupine. Zato bodo potekala 
praktična brezplačna predavanja na temo lokalne samooskrbe v 
Trbovljah, Zagorju in v Hrastniku. Prvo izmed treh predavanj bo v 
Trbovljah, v knjižnici Toneta Seliškarja, in sicer v torek, 2. oktobra, 
ob 18. uri; predavala bo Lenka Puh iz skupnosti Etri, naslov: Do 
domačih vrtnin in samooskrbe s pomočjo učinkovitega vrtička – 
visoke kapilarne grede (inovacija predstavitev »kapilarnih gred« iz 
starih oken in novega lesa). Druga praktična delavnica bo v 

Urbani vrtički in samooskrba

Hrastniku, in sicer v četrtek, 4. oktobra, ob 17. uri v prostorih 
steklarskega doma v Podkraju. Kmetijska svetovalka za 
biodinamiko Maja Klemen Cokan, po rodu Hrastničanka, bo delila 
svoje znanje o tem, kako pridelati varno hrano v visokih gredah v 
sozvočju z univerzumom. Zadnja delavnica z naslovom Pridelava 
vrtnin in zelišč v visokih gredah – sam svoj mojster, ki jo bo vodil 
Sašo Taškar, strokovnjak hortikulture in izdelovalec visokih gred pri 
OŠ IC, bo v petek, 5. oktobra, od 9. do 12. ure na ZLU v Zagorju. 

Kaj imajo skupnega gorska kosilnica, mulčer, motorna žaga 
in bager? Kumlanske travnike. 

Julija je Občina Trbovlje prejela še eno veselo 
novico, in sicer sklep, s katerim bomo za prenovo 
poti v šolo v dolžini od Zavarovalnice Triglav do 
Mercatorja (celovita prenova pločnikov, zamenjava 
ograj, prenova prehodov za pešce, razširite ožin ...) 
prejeli 93.852 EUR iz Kohezijskega sklada EU in 
slovenske udeležbe kohezijske politike.

  Kam vodi takšno nespametno ravnanje, nam danes povedo 
morja, ki na plaže in v kopalne vode prinašajo raznovrstne, 
predvsem plastične odpadke, ki so bili mogoče odvrženi na 
drugem koncu Zemlje že pred desetletji. Prav tako pa se tudi naši 

Očistimo Slovenijo 2018 
  V soboto, 15. septembra 2018, je v Sloveniji potekala 
nacionalna prostovoljska čistilna akcija Očistimo Slovenijo. 
  Leta 2010 je bila v Sloveniji prvič organizirana čistilna akcija v 
sklopu tega projekta, v letu 2012 druga, 15. septembra 2018 pa 
tretja in predvidoma zadnja. Letošnja akcija je bila v veliki meri 
namenjena ozaveščanju za dosego čiste Slovenije, ki jo bomo 
dosegli z zmanjševanjem ustvarjanja odpadkov, ločenim 
zbiranjem in s ponovno uporabo. Akcija je bila organizirana v 
sklopu globalne pobude Očistimo Svet 2018 (World Cleanup Day 
2018). V Sloveniji jo je koordiniralo društvo Ekologi brez meja.
  V Trbovljah zadnja leta vsako pomlad izvedemo akcijo 
Očistimo Trbovlje, zato dodatne čistilne akcije v septembru niso 
bile izvedene. Sicer pa namen letošnje septembrske akcije ni bil le 
čiščenje; veliko večji pomen je bil na ozaveščanju o boljšem 
ločenem zbiranju odpadkov in ne nazadnje tudi o preprečevanju 
nastajanja odpadkov. Ni dovolj, da se vsako leto enkrat ali dvakrat 
čisti, pomembnejše je, da s skupnimi močmi poskrbimo, da 
odpadkov v naravi in okolici sploh ne bo. V marsikateri slovenski 
občini se je v zadnjih letih veliko divjih odlagališč očistilo, nova pa 
k sreči niso nastala oz. v bistveno manjšem obsegu. Žal so v 
hribovitih predelih Slovenije ostali odpadki na težko dostopnih 
strmih ali skalnatih območjih, na katerih je čiščenje prenevarno. 
Še vedno pa je preveč smetenja: puščanja odpadkov na lokacijah v 
naravi ali naseljih, v katerih se priložnostno zadržujemo, metanja 
odpadkov iz avtomobilov ali s koles. Tudi v Zasavju so odpadki 
ob cestah zelo pogosti, poleg tega tudi ob zapuščenih in praznih 
objektih. 

Odpadki ob cestah nam povedo, da je v naši družbi 
še vedno preveč neozaveščenih ljudi. 

Ljudmila Strahovnik, Zavod RS za varstvo narave, OE Celje

prostovoljnih akcijah čiščenja zaraščajočih travišč na Kumu. Že to 
jesen načrtujemo izvedbo prve akcije, zato spremljajte objave na 
spletni strani projekta www.travisca.si in na spletni strani 
www.lifetograsslands.si ter se v čim večje številu odzovite našemu 
povabilu.

okoljski grehi, naše nepravilno ravnanje z odpadki nekje odražajo.
  Vsak odpadek, ki ga odvržemo danes v okolje, bo mogoče že 
jutri škodljivo vplival na naše zdravje ali pa čez nekaj let in 
desetletij na naše otroke in vnuke, čez desetletja in stoletja na naše 
zanamce. Tega pa nočemo. Zato poberimo odpadke ob cesti ali 
sprehajalni poti ter jih oddajmo na ustrezno mesto. Bodimo 
drugim za zgled. Predvsem pa ne smetimo in ne uporabljajmo 
embalaže za enkratno uporabo. Ob vsakem koraku delajmo tako, 
da čistilne akcije sploh ne bodo več potrebne.

Komunala Trbovlje, d. o. o.

Na ekološko primeren način bo urejena zunanjost šole, 
urejeni bodo šolski urbani vrtički, postavljen nov 
čebelnjak in tlakovane površine pred šolo z materiali, ki 
zmanjšujejo onesnaženost zraka v neposredni okolici. 

Projekt: Trajnostno naravnana ureditev zunanjosti šole z urbanimi 
vrtički in s fotoaktivnim tlakovanjem sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Vreden je 112.627,63 EUR.
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Očistimo Slovenijo 2018 
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Ljudmila Strahovnik, Zavod RS za varstvo narave, OE Celje

prostovoljnih akcijah čiščenja zaraščajočih travišč na Kumu. Že to 
jesen načrtujemo izvedbo prve akcije, zato spremljajte objave na 
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okoljski grehi, naše nepravilno ravnanje z odpadki nekje odražajo.
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Komunala Trbovlje, d. o. o.

Na ekološko primeren način bo urejena zunanjost šole, 
urejeni bodo šolski urbani vrtički, postavljen nov 
čebelnjak in tlakovane površine pred šolo z materiali, ki 
zmanjšujejo onesnaženost zraka v neposredni okolici. 

Projekt: Trajnostno naravnana ureditev zunanjosti šole z urbanimi 
vrtički in s fotoaktivnim tlakovanjem sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Vreden je 112.627,63 EUR.



13gospodarstvo12

Mogoče lahko tudi vi kaj storite za to, 
da bo v Trbovljah/Zasavju več. Kako? 
Kupujte in delujte lokalno.

Gajbica  

  Kje vidimo prednost pred večjimi centri? Zaradi manjšega 
asortimana izdelkov te izdelke dobro poznamo in vam lažje 
svetujemo. Lahko se posvetimo vsaki stranki in ji pomagamo najti 
primeren izdelek glede na njene želje in potrebe. Prisluhnemo tudi 
potrebam strank in vključimo v ponudbo izdelke, ki jih drugje v 

  Gajbica, ekološka trgovina, deluje že pet let. Je edina zasebna 
butična trgovinica v Trbovljah, pravzaprav kar v Zasavju, ki 
ponuja ekološko in lokalno hrano, prehranska dopolnila, 
superživila, živila za posebne zdravstvene namene oz. posebne 
potrebe/zahteve, ekološko kozmetiko in ekološka čistila ter 
izdelke za boljše počutje.
  Naša želja je, da v asortiman trgovine vključimo čim več 
lokalnih ponudnikov, če teh ni, pa dajemo prednost slovenskim. 
Trenutno v naši ponudbi najdete sir in občasno tudi albuminsko 
skuto, izdelek, na katerega smo še posebej ponosni, saj se lahko 
kot eden redkih pohvali z certifikatom DEMETER, kar je še več 
kot EKO. V ponudbi je tudi cela vrsta zeliščnih čajev in mešanic, 
tinktur in sirupov, lokalnih testenin,  pivo, visokokakovostna kava 
pražarne iz Trbovelj, slovenski zasavski med pa še kaj bi se našlo. 
Pri nas najdete slovensko 100-odstotno arašidovo in mandljevo 
maslo, slovensko zlato ghee maslo, brezov sok, prehranska 
dopolnila iz medicinskih gob, gojenih v Sloveniji, sok mlade 
ekološke pire, odlične granole brez dodanega sladkorja s 
štajerskega konca, vrsto mok, zdrobov in kaš, konopljine 
beljakovine in konopljina semena, vrsto hladno stiskanih olj, 
ekstra deviško posebej nagrajeno olivno olje slovenske Istre, 
veganski sladoled, izdelke naravne gline, naravne deodorante, 
izdelke iz smrekove smole iz slovenskih gozdov, hladno stiskana 
olja za kozmetične namene, naravne dišeče slovenske svečke. 
Seveda so v naši ponudbi tudi izdelki, proizvedeni zunaj 
slovenskih meja, seveda samo tisti najboljši.
  V zadnjem času opažamo predvsem povečano povpraševanje 
po veganskih izdelkih, zato v naši ponudbi najdete različne 
kokosove jogurte, vrsto veganskih sirčkov in namazov, veganskih 
in presnih čokoladic ter veganske in ekološke proteine. Zaradi 
povečanega povpraševanja po izdelkih brez glutena, laktoze, 
širimo ponudbo tudi na tem področju.

Zasavju ne najdejo. V Gajbici imamo večkrat promocije in 
degustacije izdelkov, tako da jih lahko pred nakupom poskusite. 
Potrudimo se, da čim več degustacij in promocij izvedejo 
dobavitelji in zastopniki sami, tako da lahko dobite informacije iz 
prve roke. Na splošno imamo vedno na voljo kak izdelek, ki ga 
lahko degustirate. Organiziramo tudi številna brezplačna 
predavanja o zdravi prehrani, prehranskih smernicah in o izdelkih. 
V preteklosti smo tako izvedli predavanje o koristih posta, 
močnem imunskem sistemu, LCHF-prehrani, koristih uporabe 
konoplje v zdravstvene namene, soku mlade ekološke pire, o 
nevarnostih uživanja sladkorja itn., veliko predavanj pa nas še 
čaka. V bližnji prihodnosti za vas pripravljamo predavanje o 
uporabi probiotikov in novi obliki probiotika s fagi, predavanje o 
prehranskih dopolnilih na splošno (katere uživati in kdaj) ... 
Mogoče ponovimo tudi kakšno bolj obiskano predavanje, če se 
izkaže posebno zanimanje. Ker se zavedamo pomena naših misli 
in vzorcev delovanja na potek našega življenja, v povezavi z našim 
poslanstvom in sloganom Smeh je pol zdravja, Gajbica je druga 
polovica, razmišljamo tudi o organizaciji predavanja na to temo.

  Vabljeni v našo trgovino in na naša predavanja. Termini so 
objavljeni na naši strani na Facebooku Gajbica – ekološka trgovina in 
pred predavanji tudi na javnih oglasnih deskah po Trbovljah ter 
seveda v trgovini Gajbica.
  Za konec še apel Trboveljčanom in Zasavcem. Večkrat kdo reče 
… v Trbovljah ni nič, ničesar ne dobim ... Opažamo vrsto trgovinic, 
ki se odprejo za kratek čas. Mogoče lahko tudi vi kaj storite za to, da 
bo v Trbovljah/Zasavju več. Kako? Kupujte in delujte lokalno.

»Naša želja je, da v asortima trgovine 
vključimo čim več lokalnih 
ponudnikov, če teh ni, pa dajemo 
prednost slovenskim.«

  Naj bo tokratna številka drugačna tudi z vidika vsebinskih 
sklopov časopisa. Intervjuje, v katerih ste spoznavali 
gospodarstvenike iz Zasavja, bo zamenjal članek o predstavitvi 
podjetij, ki uspešno delujejo v lokalnem okolju in pripomorejo k 
boljši podjetniški klimi. Zdelo se nam je prav, da jim ponudimo 
možnost, da svoje delo zlijejo na papir in se vam predstavijo v 
spodnjih vrsticah. Ves čas se trudimo, da bi podpirali delo lokalnih 
podjetij in tudi v prihodnje bomo nadaljevali v tej smeri. V tokratni 
številki časopisa predstavljamo prvi dve uspešni podjetji, ki delujeta 
v Trbovljah, in prepričani smo, da sta vsem dobro poznani. 

Spoznajmo jih: lokalna podjetja in obrtniki

Prijazno vabimo, da nam podjetniki in obrtniki, ki bi 
želeli delovanje svojega podjetja predstaviti našim 
bralcem, to sporočijo prek e-pošte na naslov 
mediji@trbovlje.si. Ker spodbujamo lokalno, je objava 
tega prispevka v časopisu brezplačna. Prispevki bodo 
objavljeni po vrstnem redu prejema. 

Zlatarstvo Mešiček 
Vsak kos ima svojo zgodbo in 
zgodovino

  Zlatarska dejavnost zahteva precizno in natančno delo. Po 
očetovi poti je stopila tudi hči Jerneja. Med zadnjimi generacijami 
izučenih zlatarjev je končala zlatarsko šolo v Celju in leta 2010 
prevzela podjetje z dvema zaposlenima. Podjetje tudi pod njenim 
vodstvom ohranja korekten in pošten odnos do strank. V pestri 
ponudbi lahko najdete izbrane kose zlatega in srebrnega nakita za 
vse okuse in priložnosti. Nakit je eno najbolj trajnih in osebnih daril. 
Zato je priljubljeno darilo ob osebnih praznikih, kot so: krsti, birme, 
poroke, rojstni dnevi in različne obletnice. Glavnino strank 
predstavljajo ženske, so pa veseli tudi moških kupcev, ki se po navadi 
hitreje odločijo za nakup. Poleg izbire nakita iz žlahtnih kovin z 
veseljem tudi popravijo in »osvežijo« nakit – vsak kos ima svojo 
zgodbo in zgodovino. Posebno ponosni so na izdelavo ročno 
izdelanih poročnih prstanov, saj so tako del zgodbe dveh mladih 
ljudi na novi življenjski poti. Trenutne modne smernice vplivajo tudi 
na izdelavo poročnih prstanov, največ zanimanja pa je po 
kombinacijah rdeče in bele barve zlata ter preprostih linijah.

  Začetki Zlatarstva Mešiček segajo v leto 1980. Jože Mešiček se je 
tega leta po več letih dela kot zlatarski pomočnik odločil za 
samostojno pot in odprl lastno podjetje. Sprva je bil sam za vse – za 
delo v delavnici in prodajo za pultom. Dela je bilo vedno več, saj so 
bili to časi, ko sta v Trbovljah cveteli industrija in trgovina. Zato se je 
krog rednih strank širil. Veliko žensk si je takrat kos nakita privoščilo 
kar tako – za svojo dušo. Bili so časi, ko je bila cena za gram čistega 
zlata zelo ugodna; predstavljala je 1/3 današnje. Ker je bilo dela 
čedalje več, je zaposlil pomočnike in vajence ter delo olajšal z 
nakupom različnih strojev in orodij.

  Prisluhnejo tudi posebnim željam z izdelavo unikatnega in 
personaliziranega nakita, kot si ga zamisli kupec. Če pa vam nekje v 
predalu leži kup starega neuporabnega nakita, vabljeni, da ga 
zamenjate za novega. Zlatarstvo Mešiček je pravi naslov, ko želite 
podariti nekaj lepega in trajnega. 

»Če vam nekje v predalu leži kup 
starega neuporabnega nakita, vabljeni, 
da ga zamenjate za novega.«

»Nakit je eno najbolj trajnih in osebnih 
daril.«
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  Junija smo sodelovali na tradicionalni dirki na Katarino, kjer smo 
izvajali požarno stražo oziroma bili v pripravljenosti ob morebitni 
nesreči katerega izmed udeležencev. 

  Ne smemo pozabiti na hudo uro, ki nas je doletela sredi aprila. 
Neurje je prizadelo predvsem spodnji del Trbovelj, Bevško in Jugov 
graben. Posredovali smo na 11 lokacijah, skupaj pa je sodelovalo 23 
gasilcev s petimi vozili. 

  Poletni meseci so mimo in samo še dobri trije meseci so do 
novega leta. Trboveljski poklicni gasilci smo v 243 dneh leta 2018 
postorili veliko dobrega. Tu smo za to, da pomagamo vam, 
občankam in občanom naše lepe občine in širše po Zasavju. V prvih 
resnih pomladnih dneh, ko sonce še zakriva svoje žarke in si mane 
oči po zaspani in mrzli zimi, smo se udeležili enega najbolj poznanih 
in atraktivnih izobraževanj daleč naokrog; imenuje se Heavy Rescue. 
Kot že samo ime nakazuje, gre za težko tehnično reševanje, pri 
čemer gasilci s pomočjo najnovejšega hidravličnega orodja, ki ga 
uporabljamo tudi v naši poklicni gasilski enoti, raztegujemo in 
odpiramo vozila ter s tem omogočamo sebi in ekipam nujne 
medicinske pomoči vstopne odprtine v zveriženo pločevino. 
Tovrstno izobraževanje se je izvajalo tudi na povsem novih vozilih, 
kar daje temu izobraževanju še dodatno težo in kakovost. Tehnika 
brez taktike je kot novo vozilo brez koles, zato za urjenje taktike pri 
požarih, preiskovanje prostorov uporabljamo starejši objekt, ki ga z 
veseljem izkoriščamo poklicni in prostovoljni kolegi našega mesta, s 
katerimi odlično sodelujemo. Da je vaja čim bolj realna, v objektu 
zanetimo ogenj in tako imitiramo pravi stanovanjski požar. Gasilci se 
s pomočjo termovizijske kamere gibajo po zadimljenem objektu, 
preiskujejo prostore in gasijo požar. 

Trboveljski gasilci aktivno v drugo polovico leta

  Pred nami so hladnejši dnevi. V pečeh bo počasi prasketal ogenj, 
zato apeliram na vse občanke in občane, da pravočasno poskrbite za 
pravilno delovanje kurilnih in dimovodnih naprav. Naj za njihovo 
pravilno delovanje in predvsem vašo varnost poskrbijo ustrezno 
usposobljene osebe, kot so dimnikarji in servisne službe. Prav tako 
ne pozabite na tihega ubijalca, monoksid (CO), in si pravočasno 
zagotovite javljalnik. 

  Mesec junij je tudi občinski praznik naše občine in ravno tisti 
konec tedna se je nad Črnomljem utrgal oblak toče v velikosti 
jabolka. V nedeljo po požarni straži na občinski prireditvi Nohšiht 
smo gasilci iz vseh treh zasavskih občin odšli na pomoč kolegom v 
Črnomelj, ker zaradi obilice poškodovanih streh sami niso bili kos 
nalogi. Bil pa je junij tudi naš praznik. Končno se v garažo lahko 
zapeljemo po novem asfaltu, za kar gre vsa zahvala županji Jasni 
Gabrič in njeni ekipi za posluh in izpeljan projekt.
   Kljub precej deževnemu juliju smo kar nekajkrat posredovali pri 
odstranjevanju sršenjih ali osjih gnezd, nekajkrat pa smo žagali tudi 
podrta drevesa. 
  Konec avgusta je zagorelo ostrešje nekdanje Strojne tovarne 
Trbovlje. Intervencija je trajala kar nekaj ur, ponovno pa se je 
pokazalo, kako pomembna in pravilna je bila odločitev za nabavo 
nove avtolestve leta 2016. Zaradi zahtevnosti požara pa so na 
pomoč prišli tudi kolegi iz Zagorja in Hrastnika, za kar se jim 
najlepše zahvaljujem. 

  Lepe in predvsem varne jesenske dni vam želimo trboveljski 
poklici gasilci.

Gasilskega zavoda Trbovlje
Uroš Češnjevar, operativni vodja 

  V septembru je potekala postavitev temeljnega kamna za 
2novo proizvodno halo podjetja v velikosti 6.500 m . Podjetje je 

gradbena dela začelo že teden po postavitvi temeljnega kamna, 

  Podjetje Kovit projekti je bilo ustanovljeno leta 2003, v letu 
2004 pa so bili kupljeni proizvodni prostori na zdajšnji lokaciji. 
Prvi mejnik, ki si ga velja zapomniti, je bilo leto 2008, ko je bila 
zgrajena prva nova proizvodna hala, namenjena mehanski 
obdelavi, prav tako je bil kupljen prvi večji obdelovalni center, ki 
je podjetje uvrstil med ponudnike celostnih rešitev na področju 
strojegradnje. Podjetje pa je še naprej vztrajno rastlo, se 
izpopolnjevalo, iskalo nove rešitve, vse dokler jim za nove ideje in 
izvedbo preprosto ni zmanjkalo prostora. 

gospodarstvo14

Podjetje Kovit projekti, d. o. o., do nove proizvodnje hale

novi projekti in zgodbe pa se bodo v hali začeli realizirati že 
prihodnjo jesen. Za občino in tudi podjetje je to velik in 
pomemben korak, ki bo pozitivno pripomogel k boljšemu 
gospodarstvu in posledično tudi zaposlovanju v občini.

Prihodnjo jesen bo na 
26.500 m  že stala nova 

proizvodna hala. 
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  Evropa Donna – Slovensko združenje za boj proti raku dojk 
– tudi letos vabi k udeležbi na številnih dogodkih, s katerimi bodo 
zaznamovali rožnati oktober, mesec ozaveščanja o raku dojk. Rak 
dojk je najpogostejša oblika raka pri ženskah. V Sloveniji vsako 
leto na novo zboli okoli 1.300 žensk in skoraj 400 jih vsako leto 
umre. To niso samo številke, to so žene, mame, hčere, prijateljice 
in sodelavke. Rak dojk pa je lahko visokoozdravljiv, če je odkrit 
dovolj zgodaj. Zato sta za ženske predvsem pomembna redno 
samopregledovanje in udeležba v presejalnih programih Dora in 
Zora. V Zasavju se bo aktivnostim v oktobru pridružila Skupina 
za samopomoč bolnikov z rakom, ki deluje pod okriljem Društva 
onkoloških bolnikov Slovenije. S stojnicami z gradivom in 
možnostjo za pogovor s prostovoljkami bo prisotna v vseh treh 
občinah – v Hrastniku, Zagorju in v Trbovljah na lokacijah: ZD 
Trbovlje, Zagorje in Hrastnik, SB Trbovlje, Srednja šola Zagorje, 
GESŠ Trbovlje, Dom starejših na Tereziji pa tudi na tradicionalni 
prireditvi Evrope Donne, tj. na teku in hoji za upanje, kar 
organizira VDC Zagorje.

Rožnati oktober 2018

  Osrednja prireditev Rožnate niti za zdravje bo potekala v 
četrtek, 4. oktobra, ob 10.30 pred ZD Trbovlje, ko bomo tako kot 
lani skupaj ovili drevesa v pisane barve. S to simbolično gesto 
bomo opozorili na krhkost in ranljivost človeškega življenja, ki 
potrebuje nenehno skrb, ljubezen in razumevanje. Za to pa je 

Gabriela Hostnik, strokovna vodja Skupine za 
samopomoč Trbovlje (041 991 404)

Lidija Hutar, koordinatorka skupine (031 702 159)

potrebnega veliko potrpljenja, vztrajnosti in pozitivne energije. 
Ustvarjalnost, ročne spretnosti nas tudi pomirjajo, sproščajo. In 
vse to potrebujemo pri spoprijemanju z boleznijo.
  Vabljeni torej posamezniki, skupine, društva, da s svojim 
prispevkom, prisotnostjo sodelujete in tako pomagate širiti 
zavedanje o pomenu zdravega načina življenja kot preventive in 
zgodnjega odkrivanja ter učinkovitega zdravljenja raka dojk. 

  Čebelarsko društvo Trbovlje že vrsto let za učence OŠ Ivana 
Cankarja izvaja čebelarski krožek. Učenci z veseljem sodelujejo pri 
vseh aktivnostih v okviru krožka, še posebej pa je zanimivo takrat, 
ko je treba stočiti med. To se dogaja običajno v juniju, ko se 
končuje šolsko leto. Tudi letos so bile šolske čebele pridne 
prinašalke medu in dovolj ga bo za vse šolarje. Ob začetku šolskega 
leta spet pričakujemo, da se bo ponovno oblikovala skupina mladih 
čebelarjev, za katere pa pripravljamo skupaj s šolo presenečenje. V 
okviru projekta Trajnostno naravnana ureditev šole z urbanimi 
vrtički in s fotoaktivnim tlakovanjem, ki je ob začetku šolskega leta 
še v polnem teku, bomo na travnato brežino ob šolskem dvorišču 
postavili novi čebelnjak s tremi AŽ-panji za tri čebelje družine. S 
tem bo učencem omogočeno dostopanje do čebelnjaka brez 
prečkanja ceste. Do zdaj je čebelnjak stal v šolskem vrtu na drugi 

Novi čebelnjak za mlade 
čebelarje

Čebelarsko društvo Trbovlje

strani glavne ceste. Novi čebelnjak bo imel tudi lepši videz, učenci 
pa ga bodo s svojim delom in z idejami še polepšali.

Trboveljčan duhovnik Matjaž Roter prejel papeško odlikovanje
  Veliko Trboveljčanov se rado spominja dogodka nove maše, 
ki je bila nazadnje v našem mestu leta 2003. Takratnega 
novomašnika Matjaža Roterja pa še danes radi z veseljem 

sprejmete v domačem kraju in ste z njim povezani še naprej. Kot 
župnik te župnije se prav prisrčno veselim, da prav iz trboveljske 
doline izhaja eden trenutno najbližjih sodelavcev Svetega sedeža, 
kar jih imamo slovenski v vatikanski diplomatski službi. V 
mesecu juniju je papež Frančišek na predlog Državnega tajništva 
v Vatikanu dr. Matjažu Roterju, duhovniku celjske škofije, in 
našemu rojaku, ki trenutno opravlja službo tajnika Apostolske 
nunciature v Kolumbiji, podelil častni naziv papeškega kaplana – 
monsinjor. Imenovanje mu je na slovesnosti na nunciaturi v 
Bogoti v navzočnosti nekaterih odličnih gostov in sodelavcev 
papeškega diplomatskega predstavništva podelil apostolski 
nuncij v Kolumbiji msgr. Ettore Balestrero.
  To pa ne sme biti v ponos samo vernikom, ampak vsem 
občanom naših Trbovelj, ki se tega imenovanja veselimo in 
čestitamo, hkrati pa smo hvaležni g. Matjažu, saj vemo, da tudi ob 
svoji visoki in odgovorni diplomatski službi ne pozabi na svoj 
domači kraj ter Trbovlje kot župnijo in občino predstavlja svetu. 

Župnik Tomaž Šojč

  V juniju smo sodelovali na dveh delavnicah v izvedbi 
Večgeneracijskega centra Zasavje. Na prvi smo se učili varčevanja v 
gospodinjstvu, na drugi smo razmišljali, kako naše misli krojijo našo 
usodo. Na podlagi prostovoljkine ideje smo izvedli delavnico 
izdelovanja punčk iz volne oz. cofkov in kitk ter kroglic iz stiropora. 
Punčke so nam podarile prijazen nasmeh, šentovci pa vsakemu 
obiskovalcu ponudimo roko in pomoč pri izhodu iz stiske ali težke 
življenjske situacije. Uporabniki, ki se v program redno ali občasno 
vključujejo, izražajo potrebe po raznovrstnosti vsebin, zato smo v 
juniju program nadgradili z ogledom 4. dritla ter s predavanjem 
medicinske sestre ZD Trbovlje o skrbi za telo in dobro počutje v 
poletnih mesecih. Pripravljeni in navdušeni smo v sodelovanju z 
Ozaro Slovenija, enoto Zasavje, organizirali in izvedli kopalni izlet v 
Izolo, na katerem smo preživeli nadvse sproščajoč dan in se polni 
novih moči podali novemu učenju naproti. 

  Dnevni center Šent Trbovlje je namenjen vsem Zasavčanom s 
težavami v duševnem zdravju in trenutni duševni stiski ter njihovim 
svojcem in bližnjim. Program izvajamo v obliki individualnih in 
skupinskih dejavnosti ter sodelovanja s skupnostjo, katerih skupni 
cilj je psihosocialna rehabilitacija in pomoč posamezniku pri čim 
hitrejši vključitvi nazaj v vsakdanje življenje. V poletnih mesecih smo 
redni program popestrili z zanimivimi dejavnostmi, aktivnostmi in z 
izleti skladno s poslanstvom društva – doseči višjo stopnjo vključitve 
posameznika v družbo.

  Veselili smo se avgusta in prijetnih, sproščajočih in poučnih 
vsebin, ko smo znova odpotovali na morje, organizirali turnir v 
pikadu, teden družabnih iger z namenom ustvarjalnega in 
kakovostnega preživljanja prostega časa ter še veliko drugega.

  Začetek julija je zaznamoval glasbeni teden, v katerem smo 
spoznavali različna glasbila in se naučili zaigrati nekaj pesmi. Tudi v 
juliju smo uspešno sodelovali z Večgeneracijskim centrom Zasavje, 
ki je v našem dnevnem centru izvedel motivacijsko delavnico in 
tombolo. Julij smo popestrili še z dvema delavnicama barvanja na 
kamne, s turnirjem v igranju remija in še z enim kopalnim izletom v 
Izolo. 

Poletje v dnevnem centru Šent Trbovlje

  Dnevni center je varen prostor, v katerem ustvarjamo sproščeno 
in varno vzdušje, se učimo novih veščin ter izmenjujemo znanje in 
raznovrstne izkušnje. Pogovor je naše osnovno orodje; z njim 
rešujemo vsakdanje stiske in težave ter si hkrati napolnjujemo 
vsakdan z raznolikimi poučnimi, zabavnimi, športnimi in kulturnimi 
vsebinami skladno z našim sloganom »Ko ne gre več, ko se vse 
ustavi, se pri nas na Šentu javi«.

Šentovci

  Zahvaljujemo se podjetjema AGM Nemec, d. o. o., in 
Thermana, d. d., Laško za donaciji vstopnic za kopanje. 
Zahvaljujemo se Delavskemu domu Trbovlje, ki nam je omogočil 
nepozabno izkušnjo ogleda virtualnega muzeja rudarstva. 
Zahvaljujemo se tudi Glasbeni šoli Trbovlje za izposojo Orffovih 
glasbil in pripravljenost sodelovanja tudi v prihodnje.

Glasbena delavnica. Foto R. N.

Spet malo polepšani v novo 
šolsko leto
  Že lansko šolsko leto se je Glasbena šola Trbovlje na vhodu v 
stavbo, v avli, polepšala in prenovila. Sveže svetle belo-modre 
barve so prostor odprle. Podobo je kazil le še temačen in star 
hodnik, ki vodi v pisarne, zbornico in v vse tri velike učilnice. 
Tudi shrambni prostor je bil neugledno in provizorično urejen. 
V tem šolskem letu pa je k dokončanju videza nekaj pripomogla 
Občina Trbovlje, predvsem pa se je naložba celostne prenove in 
enotnega videza končala z denarjem iz presežka iz preteklih let. 
Tako so poleg svetlobe in svetlih barv vsi prostori dobili nujno 
potrebna nova vrata, ki se z lahkoto odpirajo in zapirajo, nudijo 
ustrezno zvočno zaščito, še vedno pa vrhnja okna zagotavljajo 
pretok dnevne svetlobe na hodnik. Lahko rečemo, da se vsako 
leto v slogu reka »Kamen na kamen palača« počasi renovira 
stavba, ki bo ob 80-letnici šole, ki jo bo ta praznovala v letu 2019, 
stara 42 let. Vsekakor bo treba vložiti še kar nekaj denarja in 
naporov, da bodo tudi prostori v prvem nadstropju in dvorana v 
drugem dočakali svoj čas zelo nujne obnove. Žal tolikšnih 
investicijskih vložkov šola ne bo zmogla sama, bo pa vsekakor 
po nedavni poplavi ob hudem nalivu konec prejšnjega šolskega 
leta v dvorani šole treba kar hitro postoriti nujno potrebne 
korake za sanacijo zelo načetega ostrešja, sten, parketa in še česa 
v dvorani.

Katja Mikula, ravnateljica

Delo gospe Ide Virt je izjemnega pomena 
na glasbenem in kulturnem področju, pri 
razvijanju novih oblik in vsebin na področju 
kulturne vzgoje in organiziranja strokovno-
svetovalnega in mentorskega dela. V 
svojem delovanju je prejela številne nagrade 
in priznanja: vsa Gallusova priznanja, 
prvojunijsko nagrado, plaketo Tončke Čeč, 
državno odlikovanje medalja zaslug za 
narod in Gerbičevo nagrado za glasbeno pedagoško delo. Na 
področju glasbe je delovala več kot 60 let. Ida je rada prepevala. Že pri 
14 letih, leta 1956, se je vključila v Mešani pevski zbor Slavček, ki ga je 
takrat vodil njen oče Jože Skrinar. Bila je odlična solistka in pianistka, od 
leta 1990 do leta 2011 tudi dirigentka in umetniška vodja zbora. Z njenim 
odličnim izborom pesmi in s posluhom za izvedbo smo se dotaknili src 
poslušalcev in prejeli dobre ocene strokovnih sodelavcev na revijah. Z 
veseljem se je udeleževala naših druženj, gostovanj, Tabora v Šentvidu in 
drugih prireditev. Ob 50-letnici zbora je Ida napisala: 'Drage Slavčice in 
Slavčki, rada vas imam! Zakaj? Ker nas druži ljubezen do petja …, ker ste 
me že kot otroka vzeli za svojo in sem ob raznih druženjih z vami poslušala 
toliko ubrano zapetih narodnih pesmi, da jih z užitkom prepevam, kamor 
koli pridem …' Mi pa lahko rečemo: bilo je lepo in ne bomo je pozabili.

Marija Žlak«
Sožalnim besedam in zahvalam za delo Ide Virt se pridružuje tudi 
uredništvo. 

In memoriam

Ida Virt 
»Idi v slovo.

Iskreno sožalje vsem najbližjim v imenu vseh Slavčkov.
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  Evropa Donna – Slovensko združenje za boj proti raku dojk 
– tudi letos vabi k udeležbi na številnih dogodkih, s katerimi bodo 
zaznamovali rožnati oktober, mesec ozaveščanja o raku dojk. Rak 
dojk je najpogostejša oblika raka pri ženskah. V Sloveniji vsako 
leto na novo zboli okoli 1.300 žensk in skoraj 400 jih vsako leto 
umre. To niso samo številke, to so žene, mame, hčere, prijateljice 
in sodelavke. Rak dojk pa je lahko visokoozdravljiv, če je odkrit 
dovolj zgodaj. Zato sta za ženske predvsem pomembna redno 
samopregledovanje in udeležba v presejalnih programih Dora in 
Zora. V Zasavju se bo aktivnostim v oktobru pridružila Skupina 
za samopomoč bolnikov z rakom, ki deluje pod okriljem Društva 
onkoloških bolnikov Slovenije. S stojnicami z gradivom in 
možnostjo za pogovor s prostovoljkami bo prisotna v vseh treh 
občinah – v Hrastniku, Zagorju in v Trbovljah na lokacijah: ZD 
Trbovlje, Zagorje in Hrastnik, SB Trbovlje, Srednja šola Zagorje, 
GESŠ Trbovlje, Dom starejših na Tereziji pa tudi na tradicionalni 
prireditvi Evrope Donne, tj. na teku in hoji za upanje, kar 
organizira VDC Zagorje.

Rožnati oktober 2018

  Osrednja prireditev Rožnate niti za zdravje bo potekala v 
četrtek, 4. oktobra, ob 10.30 pred ZD Trbovlje, ko bomo tako kot 
lani skupaj ovili drevesa v pisane barve. S to simbolično gesto 
bomo opozorili na krhkost in ranljivost človeškega življenja, ki 
potrebuje nenehno skrb, ljubezen in razumevanje. Za to pa je 

Gabriela Hostnik, strokovna vodja Skupine za 
samopomoč Trbovlje (041 991 404)

Lidija Hutar, koordinatorka skupine (031 702 159)

potrebnega veliko potrpljenja, vztrajnosti in pozitivne energije. 
Ustvarjalnost, ročne spretnosti nas tudi pomirjajo, sproščajo. In 
vse to potrebujemo pri spoprijemanju z boleznijo.
  Vabljeni torej posamezniki, skupine, društva, da s svojim 
prispevkom, prisotnostjo sodelujete in tako pomagate širiti 
zavedanje o pomenu zdravega načina življenja kot preventive in 
zgodnjega odkrivanja ter učinkovitega zdravljenja raka dojk. 

  Čebelarsko društvo Trbovlje že vrsto let za učence OŠ Ivana 
Cankarja izvaja čebelarski krožek. Učenci z veseljem sodelujejo pri 
vseh aktivnostih v okviru krožka, še posebej pa je zanimivo takrat, 
ko je treba stočiti med. To se dogaja običajno v juniju, ko se 
končuje šolsko leto. Tudi letos so bile šolske čebele pridne 
prinašalke medu in dovolj ga bo za vse šolarje. Ob začetku šolskega 
leta spet pričakujemo, da se bo ponovno oblikovala skupina mladih 
čebelarjev, za katere pa pripravljamo skupaj s šolo presenečenje. V 
okviru projekta Trajnostno naravnana ureditev šole z urbanimi 
vrtički in s fotoaktivnim tlakovanjem, ki je ob začetku šolskega leta 
še v polnem teku, bomo na travnato brežino ob šolskem dvorišču 
postavili novi čebelnjak s tremi AŽ-panji za tri čebelje družine. S 
tem bo učencem omogočeno dostopanje do čebelnjaka brez 
prečkanja ceste. Do zdaj je čebelnjak stal v šolskem vrtu na drugi 

Novi čebelnjak za mlade 
čebelarje

Čebelarsko društvo Trbovlje

strani glavne ceste. Novi čebelnjak bo imel tudi lepši videz, učenci 
pa ga bodo s svojim delom in z idejami še polepšali.

Trboveljčan duhovnik Matjaž Roter prejel papeško odlikovanje
  Veliko Trboveljčanov se rado spominja dogodka nove maše, 
ki je bila nazadnje v našem mestu leta 2003. Takratnega 
novomašnika Matjaža Roterja pa še danes radi z veseljem 

sprejmete v domačem kraju in ste z njim povezani še naprej. Kot 
župnik te župnije se prav prisrčno veselim, da prav iz trboveljske 
doline izhaja eden trenutno najbližjih sodelavcev Svetega sedeža, 
kar jih imamo slovenski v vatikanski diplomatski službi. V 
mesecu juniju je papež Frančišek na predlog Državnega tajništva 
v Vatikanu dr. Matjažu Roterju, duhovniku celjske škofije, in 
našemu rojaku, ki trenutno opravlja službo tajnika Apostolske 
nunciature v Kolumbiji, podelil častni naziv papeškega kaplana – 
monsinjor. Imenovanje mu je na slovesnosti na nunciaturi v 
Bogoti v navzočnosti nekaterih odličnih gostov in sodelavcev 
papeškega diplomatskega predstavništva podelil apostolski 
nuncij v Kolumbiji msgr. Ettore Balestrero.
  To pa ne sme biti v ponos samo vernikom, ampak vsem 
občanom naših Trbovelj, ki se tega imenovanja veselimo in 
čestitamo, hkrati pa smo hvaležni g. Matjažu, saj vemo, da tudi ob 
svoji visoki in odgovorni diplomatski službi ne pozabi na svoj 
domači kraj ter Trbovlje kot župnijo in občino predstavlja svetu. 

Župnik Tomaž Šojč

  V juniju smo sodelovali na dveh delavnicah v izvedbi 
Večgeneracijskega centra Zasavje. Na prvi smo se učili varčevanja v 
gospodinjstvu, na drugi smo razmišljali, kako naše misli krojijo našo 
usodo. Na podlagi prostovoljkine ideje smo izvedli delavnico 
izdelovanja punčk iz volne oz. cofkov in kitk ter kroglic iz stiropora. 
Punčke so nam podarile prijazen nasmeh, šentovci pa vsakemu 
obiskovalcu ponudimo roko in pomoč pri izhodu iz stiske ali težke 
življenjske situacije. Uporabniki, ki se v program redno ali občasno 
vključujejo, izražajo potrebe po raznovrstnosti vsebin, zato smo v 
juniju program nadgradili z ogledom 4. dritla ter s predavanjem 
medicinske sestre ZD Trbovlje o skrbi za telo in dobro počutje v 
poletnih mesecih. Pripravljeni in navdušeni smo v sodelovanju z 
Ozaro Slovenija, enoto Zasavje, organizirali in izvedli kopalni izlet v 
Izolo, na katerem smo preživeli nadvse sproščajoč dan in se polni 
novih moči podali novemu učenju naproti. 

  Dnevni center Šent Trbovlje je namenjen vsem Zasavčanom s 
težavami v duševnem zdravju in trenutni duševni stiski ter njihovim 
svojcem in bližnjim. Program izvajamo v obliki individualnih in 
skupinskih dejavnosti ter sodelovanja s skupnostjo, katerih skupni 
cilj je psihosocialna rehabilitacija in pomoč posamezniku pri čim 
hitrejši vključitvi nazaj v vsakdanje življenje. V poletnih mesecih smo 
redni program popestrili z zanimivimi dejavnostmi, aktivnostmi in z 
izleti skladno s poslanstvom društva – doseči višjo stopnjo vključitve 
posameznika v družbo.

  Veselili smo se avgusta in prijetnih, sproščajočih in poučnih 
vsebin, ko smo znova odpotovali na morje, organizirali turnir v 
pikadu, teden družabnih iger z namenom ustvarjalnega in 
kakovostnega preživljanja prostega časa ter še veliko drugega.

  Začetek julija je zaznamoval glasbeni teden, v katerem smo 
spoznavali različna glasbila in se naučili zaigrati nekaj pesmi. Tudi v 
juliju smo uspešno sodelovali z Večgeneracijskim centrom Zasavje, 
ki je v našem dnevnem centru izvedel motivacijsko delavnico in 
tombolo. Julij smo popestrili še z dvema delavnicama barvanja na 
kamne, s turnirjem v igranju remija in še z enim kopalnim izletom v 
Izolo. 

Poletje v dnevnem centru Šent Trbovlje

  Dnevni center je varen prostor, v katerem ustvarjamo sproščeno 
in varno vzdušje, se učimo novih veščin ter izmenjujemo znanje in 
raznovrstne izkušnje. Pogovor je naše osnovno orodje; z njim 
rešujemo vsakdanje stiske in težave ter si hkrati napolnjujemo 
vsakdan z raznolikimi poučnimi, zabavnimi, športnimi in kulturnimi 
vsebinami skladno z našim sloganom »Ko ne gre več, ko se vse 
ustavi, se pri nas na Šentu javi«.

Šentovci

  Zahvaljujemo se podjetjema AGM Nemec, d. o. o., in 
Thermana, d. d., Laško za donaciji vstopnic za kopanje. 
Zahvaljujemo se Delavskemu domu Trbovlje, ki nam je omogočil 
nepozabno izkušnjo ogleda virtualnega muzeja rudarstva. 
Zahvaljujemo se tudi Glasbeni šoli Trbovlje za izposojo Orffovih 
glasbil in pripravljenost sodelovanja tudi v prihodnje.

Glasbena delavnica. Foto R. N.
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Nekdanjo ravnateljico Vrtca Trbovlje Gordano Vranešič 
smo ob zadnjem delovnem dnevu pred upokojitvijo 
obiskali tudi mi. 

Proslava na Kumu ob dnevu državnosti.

Sprejem zlatih maturantov.

UTRINKI

Sprejem mladine iz Lazarevca in Valandovega v 
Trbovljah.

Vpis učencev in dijakov v Zlato knjigo. 

  V Trbovljah smo v zadnjih nekaj letih pozornost posvetili tudi 
namestitvi avtomatskih defibrilatorjev, ki lahko s pravočasnim 
ukrepanjem rešijo marsikatero življenje. Kje vse so v občini Trbovlje 
defibrilatorji na voljo za uporabo, pa si lahko ogledate spodaj. 

Defibrilatorji na dosegu roke Reševalci iz zasavskih občin, Policijska postaja Trbovlje 
in gasilske enote bodo imeli 20. oktobra 2018 večjo 
reševalno vajo, na kateri bodo uporabljene tudi 
sirene, zato se občanom že vnaprej zahvaljujejo za 
strpnost in razumevanje med trajanjem vaje.

 – PGD Dobovec (Dobovec 24)

 – PGD ČEČE (Čeče 4 a)
 – PGD Klek (Klek 30)

24 ur javno dostopni AED (na sliki označeni z zeleno) 
so na lokacijah:

 – Rudis, d. o. o. (Trg revolucije 25 b)

 – Gasilski zavod Trbovlje (Savinjska cesta 35) v zavodu

 – MCT (Ulica 1. junija 18)
 – Malgaj, d. o. o. (Gabrsko 30)

 – RK Trbovlje (Ulica 1. junija 4)

 – Spekter, d. o. o. (Trg revolucije 7)
 – Lafarge cement Trbovlje (Kolodvorska cesta 5)
 – Občina Trbovlje (Mestni trg 4)

Javno dostopni AED (na sliki označeni z rdečo) so na 
lokacijah:

 – Planinski dom na Mrzlici (Pongrac 125 a, Pongrac)
 – Elektro Ljubljana, enota Trbovlje (Gimnazijska cesta 25)
 – Zavarovalnica Triglav (Trg Franca Fakina 6)

 – Zavod za šport Trbovlje ob bazenu (Ulica Sallaumines 8)

 – Mobitel, MC Trbovlje (Trg svobode 14)
 – Termoelektrarna Trbovlje (Ob železnici 27)

AED-ji ki niso javno dostopni (na sliki označeni s črno), 
so na lokacijah:

 – DUFS (Kolonija 1. maja 21)

Komu prijaviti napake na javni 
razsvetljavi?

Kako sporočiti napako:

– prek elektronskega naslova info@jr-lj.si,
– prek telefona 01 58 63 600,
– ali pa po telefonu Občini Trbovlje 03 56 34 
800 od ponedeljka do petka v obratovalnem 
času občine oziroma po elektronskem 
naslovu obcina.trbovlje@trbovlje.si, ki bo 
napake posredovala Javni razsvetljavi.

– prek spletne strani Občine Trbovlje,

  Ponovno bi želeli opomniti občane o javljanju napak javne 
razsvetljave. Napak naj ne javljajo na Elektro Ljubljana, ker oni 
niso koncesionar za javno razsvetljavo v Trbovljah, ampak 
podjetju Javna razsvetljava, d. d., ki je pred leti podpisalo z občino 
20-letno koncesijsko pogodbo. Če jim sporočite napake, jih tudi v 
najkrajšem mogočem času odpravijo. 

Med najboljših 27 županj na 
svetu 
  Nagrada "World Mayor 2018" je letos posvečena županjam 
po svetu, ki so s svojim nadpovprečnim delom in prizadevnostjo 
izstopile iz povprečja in lokalni skupnosti s svojim delom pustile 
velik pečat. Organizatorji želijo na ta način ženske še dodatno 
spodbuditi k vključevanju v politiko. Med 27 najboljših županj je 
bila nominirana tudi trboveljska županja Jasna Gabrič kot edina v 
jugovzhodni Evropi. 

VIR: ZD Trbovlje 



19družba18

Nekdanjo ravnateljico Vrtca Trbovlje Gordano Vranešič 
smo ob zadnjem delovnem dnevu pred upokojitvijo 
obiskali tudi mi. 

Proslava na Kumu ob dnevu državnosti.

Sprejem zlatih maturantov.

UTRINKI

Sprejem mladine iz Lazarevca in Valandovega v 
Trbovljah.

Vpis učencev in dijakov v Zlato knjigo. 

  V Trbovljah smo v zadnjih nekaj letih pozornost posvetili tudi 
namestitvi avtomatskih defibrilatorjev, ki lahko s pravočasnim 
ukrepanjem rešijo marsikatero življenje. Kje vse so v občini Trbovlje 
defibrilatorji na voljo za uporabo, pa si lahko ogledate spodaj. 

Defibrilatorji na dosegu roke Reševalci iz zasavskih občin, Policijska postaja Trbovlje 
in gasilske enote bodo imeli 20. oktobra 2018 večjo 
reševalno vajo, na kateri bodo uporabljene tudi 
sirene, zato se občanom že vnaprej zahvaljujejo za 
strpnost in razumevanje med trajanjem vaje.

 – PGD Dobovec (Dobovec 24)

 – PGD ČEČE (Čeče 4 a)
 – PGD Klek (Klek 30)

24 ur javno dostopni AED (na sliki označeni z zeleno) 
so na lokacijah:

 – Rudis, d. o. o. (Trg revolucije 25 b)

 – Gasilski zavod Trbovlje (Savinjska cesta 35) v zavodu

 – MCT (Ulica 1. junija 18)
 – Malgaj, d. o. o. (Gabrsko 30)

 – RK Trbovlje (Ulica 1. junija 4)

 – Spekter, d. o. o. (Trg revolucije 7)
 – Lafarge cement Trbovlje (Kolodvorska cesta 5)
 – Občina Trbovlje (Mestni trg 4)

Javno dostopni AED (na sliki označeni z rdečo) so na 
lokacijah:

 – Planinski dom na Mrzlici (Pongrac 125 a, Pongrac)
 – Elektro Ljubljana, enota Trbovlje (Gimnazijska cesta 25)
 – Zavarovalnica Triglav (Trg Franca Fakina 6)

 – Zavod za šport Trbovlje ob bazenu (Ulica Sallaumines 8)

 – Mobitel, MC Trbovlje (Trg svobode 14)
 – Termoelektrarna Trbovlje (Ob železnici 27)

AED-ji ki niso javno dostopni (na sliki označeni s črno), 
so na lokacijah:

 – DUFS (Kolonija 1. maja 21)

Komu prijaviti napake na javni 
razsvetljavi?

Kako sporočiti napako:

– prek elektronskega naslova info@jr-lj.si,
– prek telefona 01 58 63 600,
– ali pa po telefonu Občini Trbovlje 03 56 34 
800 od ponedeljka do petka v obratovalnem 
času občine oziroma po elektronskem 
naslovu obcina.trbovlje@trbovlje.si, ki bo 
napake posredovala Javni razsvetljavi.

– prek spletne strani Občine Trbovlje,

  Ponovno bi želeli opomniti občane o javljanju napak javne 
razsvetljave. Napak naj ne javljajo na Elektro Ljubljana, ker oni 
niso koncesionar za javno razsvetljavo v Trbovljah, ampak 
podjetju Javna razsvetljava, d. d., ki je pred leti podpisalo z občino 
20-letno koncesijsko pogodbo. Če jim sporočite napake, jih tudi v 
najkrajšem mogočem času odpravijo. 

Med najboljših 27 županj na 
svetu 
  Nagrada "World Mayor 2018" je letos posvečena županjam 
po svetu, ki so s svojim nadpovprečnim delom in prizadevnostjo 
izstopile iz povprečja in lokalni skupnosti s svojim delom pustile 
velik pečat. Organizatorji želijo na ta način ženske še dodatno 
spodbuditi k vključevanju v politiko. Med 27 najboljših županj je 
bila nominirana tudi trboveljska županja Jasna Gabrič kot edina v 
jugovzhodni Evropi. 

VIR: ZD Trbovlje 
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Spet smo prestopili šolski prag

  Letos je v občini Trbovlje med šolske klopi prvič zakorakalo 
138 učencev, skupno pa kar 1.210. Vse osnovne šole v občini je na 
prvi šolski dan obiskala tudi županja in pozdravila prvošolce ter 
jim zaželela dobrodošlico. Vsak osnovnošolec je tako kot lani tudi 
letos od občine prejel darilo, in sicer unikatni zvezek, ki ga je občina 
pripravila posebej za ta namen v sodelovanju s trboveljskim 
osnovnošolcem Gašperjem Grašičem. Kako je potekal prvi šolski 
dan v središču Zasavja, pa na spodnjih fotografijah. 
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Že prvi dan izmenjave sem se spoprijela s svojim največjim strahom 
– z nastopanjem. Tudi to je del takšnega projekta, da se srečaš s 
svojimi strahovi, da stopiš iz cone udobja in sprejmeš izziv. Jaz sem 
svoj izziv sprejela, stopila na oder in vodila 23 mladih ljudi skozi 
lastne delavnice, delila svoje znanje, izkušnje, mnenja … Tako se je 
začelo izmenjavanje raznih idej, ki so prihajale iz treh različnih 
koncev sončne južne Evrope. Znebila sem se strahu pred 
nastopanjem.

Stopiti iz cone udobja
  Kar nekaj časa je že minilo od naše izjemne mednarodne 
mladinske izmenjave Mind your Body in lahko rečemo, da 
udeleženci še vedno čutimo bitje srca izmenjave. Med ustvarjanjem 
projekta, katerega glavni cilji so bili živeti po načelih zdravega načina 
življenja, pripravljanje lastne hrane in udejstvovanje v športu, sem 
začutila neizmerno željo, da bi svoje dozdajšnje znanje o tej tematiki 
delila z drugimi, seveda pa sem bila pripravljena prisluhniti in 
izvedeti še kaj novega. Kot pravimo, znanja ni nikoli preveč.

V treh delavnicah sem poudarila tri teme: dietetiko, izgorelost in 
tehnike sproščanja. Teme so zelo zanimive, o njih se ogromno 
govori in bila sem pripravljena poglobiti se v temo ter ponuditi 
uporabna znanja in rešitve. Zdi se mi, da je v današnjem času še 
posebej pomembno, da se ob napetih situacijah znamo umiriti in 
nadzorovati svoja čustva, prav tako pa ni vseeno, kaj vnesemo v 
svoje telo. Pri dietetiki sem govorila o načrtovanju jedilnika, 
uporabnosti diet, delila sem tudi nekaj zanimivih receptov. Pri 
delavnici o stresu sem se poglobila v stadije nastanka izgorelosti, 

Po končanem vodenju sem od udeležencev prejela pohvale za 
odlično nastopanje, kar mi je dalo še več motivacije in poguma, da 
nadaljujem svoje delo. Kot sem že zapisala, se o omenjenih temah 
ogromno govori, a v resnici zanje zelo malo naredimo. Postavila 
bom preprosto vprašanje. Če bi nadaljeval svoje življenje točno v 
tem slogu, kot ga živiš zdaj, kje boš čez tri leta? Če ti odgovor ni 
všeč, je zdaj čas, da nekaj spremeniš. Delavnice lahko predstavljajo 
prve korake k spremembam, le če smo za to zainteresirani, torej, da 
pokažemo neko zanimanje in da se zanje potrudimo.

posledice in tehnike sproščanja kot rešitev ob stresnih trenutkih. 
Omenila sem vodeno meditacijo, mantre, jogo, taj či, tehnike 
dihanja, biofeedback in razne športe. Nekaj navedenih smo 
poskusili izvesti tudi sami.

Aljana Smajlović

Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje.

Osnovna šola Trbovlje.

POŠ Alojza Hohkrauta.Osnovna šola Tončke Čeč.

  V Valandovo so se novim dogodivščinam naproti odpravili 
Anže, Domen, Lan, Arnela, Maja in Tinkara, ki so svoje vtise strnili 
v spodnjih vrsticah. 

  V prejšnji izdaji časopisa smo pisali o pridobljenih EU-
sredstvih, s katerimi bomo omogočili izmenjavo lokalne mladine s 
pobratenima mestoma Valandovo in Lazarevac. V mesecu maju so 
mladi iz pobratenih mest Lazarevac in Valandovo v okviru 
mladinske izmenjave obiskali, raziskovali in spoznali Trbovlje. 
Trboveljski kolegi pa so jim med poletnimi počitnicami obisk vrnili. 
Po vrnitvi v domače Trbovlje smo učence prosili, da nam na kratko 
zapišejo svoje občutke. 

Naša mladina obiskala mesti Valandovo in Lazarevac

»Komaj smo čakali 1. julij 2018, ko smo se učenci, sicer predstavniki vseh 
treh trboveljskih osnovnih šol, skupaj s starši ob 23.30 zbrali na avtobusni 
postaji pri občinski upravni zgradbi. Tam nas je čakal avtobus in 
spremljevalka Mateja Camplin Tahirovič. Odpravljali smo se na dolgo 
pričakovano izmenjavo v Srbijo (Lazarevac), druga skupina otrok pa v 
Makedonijo (Valandovo). Veseli smo bili in polni pričakovanj, saj je Občina 
Trbovlje po dolgoletnem premoru obnovila stike z obema pobratenima 
občinama in mi smo prvi v tej “obnovljeni” zgodbi nekoč tradicionalnih 
izmenjav, o katerih so nam s posebnim žarom pripovedovali starši, pa tudi 
stari starši.

Naslednji dan po zajtrku smo se zbrali v rudarskem parku “Kamengrad”, 
kjer smo v prijetnem vzdušju izdelovali mozaike (črke v cirilici), ki bodo v 
znak obnovitve izmenjave, krasile mesto Lazarevac. Po opravljenem delu 
smo si privoščili slastne pleskavice.

Vsak dan smo se zbudili z neprijetno mislijo, da se bliža čas odhoda. Že 
res, da smo malo pogrešali Trbovlje, ampak tudi v Lazarevcu nam ni nič 
manjkalo. Nekoliko žalostni smo se zbrali v petek po zajtrku in se pričeli 
poslavljati. Stekle so tudi solzice, saj smo preživeli enkraten teden pri 
čudovitih gostiteljih, prijateljih, ki so nas razvajali tako s pripravljenimi 
vsebinami kot z odlično hrano. 
V upanju, da ostanemo v stiku z našimi gostitelji, se zahvaljujemo tudi 
Občini Trbovlje za nepozabno življenjsko izkušnjo.«

Pomahali smo v slovo in odšli novim dogodivščinam naproti. Vso pot smo 
se zabavali. Čeprav smo bili udeleženci izmenjave učenci različnih šol in se 
nismo dobro poznali, smo se takoj ujeli.
Po devetih urah neprespane noči smo prispeli v Lazarevac, kjer so nas 
pričakali predstavniki Občine Lazarevac in družine, pri katerih smo bivali. 
Nekateri smo otroke že poznali, saj smo jih preko Mladinskega centra 
Trbovlje gostili devet dni v Trbovljah, drugi pa so jih videli prvič. Vse pa nas 
je preveval občutek kot da se že zelo dolgo poznamo, ja, tako zelo 
gostoljubni so! 

V sredo smo obiskali glavno mesto Beograd. Sprehodili smo se po ulici 
Knez Mihailova, obiskali utrdbo Kalemegdan, ki nudi prekrasen pogled na 
izliv Save v Donavo, sicer pa so v parku razstavljeni tudi topovi, letala, 
tanki. Pred odhodom smo se zabavali še v Muzeju iluzij. Sledilo je kopanje 
na rečnem otoku Save z imenom “Ada Ciganlija” in odlični “lunch paketi”, 
za katere so poskrbeli naši gostitelji.
V četrtek smo se najprej zbrali na Občini Lazarevac, kjer smo bili deležni še 
uradnega sprejema pri županu, nato pa smo se razigrani posedli na 
avtobus in se odpeljali na bližnji bazen, kjer smo uživali med plavanjem, 
potapljanjem in škropljenjem z vodo. Prijetno utrujeni smo odšli domov na 
krajši počitek, kajti zvečer je sledilo še eno presenečenje naših gostiteljev, 
in sicer odlična večerja v prečudoviti etno vasi “Babina reka”.

Sledila je nastanitev k “začasnim družinam”, malce počitka, nato pa 
kosilo v restavraciji “Kolubara”. Odprtih rok so nas sprejeli župan, njegov 
namestnik, gospod, ki na občini skrbi za protokol, direktor turistične 
organizacije, predsednica aktiva direktorjev šol in predsednik združenja 
“Stopama pobednika” (prevod: Po poti zmagovalcev). Nato so nam srbski 
prijatelji razkazali svoje mesto.

Vsak dan je potekal zelo lepo in po načrtih. Zajtrk smo imeli pri 
družinah, pred vsakim kosilom in večerjo, ki je potekala v restavraciji 
Epi, pa smo imeli različne dejavnosti. 

Ogledali smo si cerkev Udovo v kateri hranijo okostja 125 žrtev pokola 
mladih vojakov osvoboditve Valandova in Udova. Nato pa smo si 
ogledali arheološko najdišče, ki vsebuje ostanke templja iz leta 181 pr. 
n. št. Obiskali smo Dojransko jezero, ki meri 43,1 km², kar pomeni, da 
Makedoniji pripada 27km², Grčiji pa 16km². Dojransko jezero je tretje 
največje jezero v Makedoniji. Peljali so nas na bazen EXIT, kjer smo se 
tudi kopali. Bazen pa leži na najvišji točki Valandovega. Pred kopanjem 
smo si ogledali samostan svetega Georga.
Šli smo na pohod in ogled Dudičevih slapov. Pot je bila naporna in 
zanimiva. Med potjo smo videli kar nekaj želv. Ogledali smo si srednjo 
šolo Goce Delchev. Ostala nam bo najbolj v spominu, saj se zelo 
razlikuje od naših šol. Največji poudarek šole je na praktičnem delu. 
Pridelujejo različno zelenjavo od paradižnika, korenja, kumar, imajo 
tudi živali (kokoši, krave, prašiče, goske) za katere sami dijaki skrbijo. 
Imajo trto, iz grozdja, ko dozori kasneje pridelujejo vino, imajo pa tudi 
stroje za obdelovanje polj. 

Že prvi dan smo imeli obisk občine Valandovo ter sprejem pri županu, ki 
nam je predstavil občino. Mesto Valandovo leži na jugu Republike 
Makedonije, ima pa okoli 12.000 prebivalcev. Spali smo pri družinah 
otrok, ki so že bili v Trbovljah. Ta izkušnja je bila zelo zanimiva in nekaj 
novega, saj je njihovo življenje drugačno od našega. Ljudje so zelo 
dobrosrčni, prijazni in se trudijo, da bi se gost počutil kot doma. 

Celotna ekipa se zahvaljuje občini, vsem šolam, vsem sponzorjem, 
gostiteljem in ostalim osebam iz Valandovega in spremljevalki Miši.«

»Občina Trbovlje in mesto Valandovo sta pobrateni že od leta 1982. V 
mescu maju je naše mesto v okviru izmenjave obiskala delegacija otrok 
iz Valandovega, Republike Makedonije. Obisk pa smo jim z težkim 
pričakovanjem vrnili v mesecu juliju. 
Pot, ki smo jo prepotovali do Makedonije in nazaj je bila zelo dolga. 
Kljub temu pa smo se imeli zelo super, saj smo se zabavali in videli 
veliko novih reči. 

  Takole so zapisali Ela Pušnik, Tjaša Camplin, Lara Rak, Marko 
Milinović, Gašper Nemet in Kevin Hudarin, ki so obiskali 
Lazarevac.
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Spet smo prestopili šolski prag

  Letos je v občini Trbovlje med šolske klopi prvič zakorakalo 
138 učencev, skupno pa kar 1.210. Vse osnovne šole v občini je na 
prvi šolski dan obiskala tudi županja in pozdravila prvošolce ter 
jim zaželela dobrodošlico. Vsak osnovnošolec je tako kot lani tudi 
letos od občine prejel darilo, in sicer unikatni zvezek, ki ga je občina 
pripravila posebej za ta namen v sodelovanju s trboveljskim 
osnovnošolcem Gašperjem Grašičem. Kako je potekal prvi šolski 
dan v središču Zasavja, pa na spodnjih fotografijah. 

OSNOVNA ŠOLA

TRBOVLJE

IVANA CANKARJA

TONČKE ČEČ

SKUPAJ

PRVOŠOLCI

65

27

46

138

UČENCI OD 
2. DO 9. RAZ.

519

244

194

1.072

Že prvi dan izmenjave sem se spoprijela s svojim največjim strahom 
– z nastopanjem. Tudi to je del takšnega projekta, da se srečaš s 
svojimi strahovi, da stopiš iz cone udobja in sprejmeš izziv. Jaz sem 
svoj izziv sprejela, stopila na oder in vodila 23 mladih ljudi skozi 
lastne delavnice, delila svoje znanje, izkušnje, mnenja … Tako se je 
začelo izmenjavanje raznih idej, ki so prihajale iz treh različnih 
koncev sončne južne Evrope. Znebila sem se strahu pred 
nastopanjem.

Stopiti iz cone udobja
  Kar nekaj časa je že minilo od naše izjemne mednarodne 
mladinske izmenjave Mind your Body in lahko rečemo, da 
udeleženci še vedno čutimo bitje srca izmenjave. Med ustvarjanjem 
projekta, katerega glavni cilji so bili živeti po načelih zdravega načina 
življenja, pripravljanje lastne hrane in udejstvovanje v športu, sem 
začutila neizmerno željo, da bi svoje dozdajšnje znanje o tej tematiki 
delila z drugimi, seveda pa sem bila pripravljena prisluhniti in 
izvedeti še kaj novega. Kot pravimo, znanja ni nikoli preveč.

V treh delavnicah sem poudarila tri teme: dietetiko, izgorelost in 
tehnike sproščanja. Teme so zelo zanimive, o njih se ogromno 
govori in bila sem pripravljena poglobiti se v temo ter ponuditi 
uporabna znanja in rešitve. Zdi se mi, da je v današnjem času še 
posebej pomembno, da se ob napetih situacijah znamo umiriti in 
nadzorovati svoja čustva, prav tako pa ni vseeno, kaj vnesemo v 
svoje telo. Pri dietetiki sem govorila o načrtovanju jedilnika, 
uporabnosti diet, delila sem tudi nekaj zanimivih receptov. Pri 
delavnici o stresu sem se poglobila v stadije nastanka izgorelosti, 

Po končanem vodenju sem od udeležencev prejela pohvale za 
odlično nastopanje, kar mi je dalo še več motivacije in poguma, da 
nadaljujem svoje delo. Kot sem že zapisala, se o omenjenih temah 
ogromno govori, a v resnici zanje zelo malo naredimo. Postavila 
bom preprosto vprašanje. Če bi nadaljeval svoje življenje točno v 
tem slogu, kot ga živiš zdaj, kje boš čez tri leta? Če ti odgovor ni 
všeč, je zdaj čas, da nekaj spremeniš. Delavnice lahko predstavljajo 
prve korake k spremembam, le če smo za to zainteresirani, torej, da 
pokažemo neko zanimanje in da se zanje potrudimo.

posledice in tehnike sproščanja kot rešitev ob stresnih trenutkih. 
Omenila sem vodeno meditacijo, mantre, jogo, taj či, tehnike 
dihanja, biofeedback in razne športe. Nekaj navedenih smo 
poskusili izvesti tudi sami.

Aljana Smajlović

Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje.
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  V Valandovo so se novim dogodivščinam naproti odpravili 
Anže, Domen, Lan, Arnela, Maja in Tinkara, ki so svoje vtise strnili 
v spodnjih vrsticah. 

  V prejšnji izdaji časopisa smo pisali o pridobljenih EU-
sredstvih, s katerimi bomo omogočili izmenjavo lokalne mladine s 
pobratenima mestoma Valandovo in Lazarevac. V mesecu maju so 
mladi iz pobratenih mest Lazarevac in Valandovo v okviru 
mladinske izmenjave obiskali, raziskovali in spoznali Trbovlje. 
Trboveljski kolegi pa so jim med poletnimi počitnicami obisk vrnili. 
Po vrnitvi v domače Trbovlje smo učence prosili, da nam na kratko 
zapišejo svoje občutke. 

Naša mladina obiskala mesti Valandovo in Lazarevac

»Komaj smo čakali 1. julij 2018, ko smo se učenci, sicer predstavniki vseh 
treh trboveljskih osnovnih šol, skupaj s starši ob 23.30 zbrali na avtobusni 
postaji pri občinski upravni zgradbi. Tam nas je čakal avtobus in 
spremljevalka Mateja Camplin Tahirovič. Odpravljali smo se na dolgo 
pričakovano izmenjavo v Srbijo (Lazarevac), druga skupina otrok pa v 
Makedonijo (Valandovo). Veseli smo bili in polni pričakovanj, saj je Občina 
Trbovlje po dolgoletnem premoru obnovila stike z obema pobratenima 
občinama in mi smo prvi v tej “obnovljeni” zgodbi nekoč tradicionalnih 
izmenjav, o katerih so nam s posebnim žarom pripovedovali starši, pa tudi 
stari starši.

Naslednji dan po zajtrku smo se zbrali v rudarskem parku “Kamengrad”, 
kjer smo v prijetnem vzdušju izdelovali mozaike (črke v cirilici), ki bodo v 
znak obnovitve izmenjave, krasile mesto Lazarevac. Po opravljenem delu 
smo si privoščili slastne pleskavice.

Vsak dan smo se zbudili z neprijetno mislijo, da se bliža čas odhoda. Že 
res, da smo malo pogrešali Trbovlje, ampak tudi v Lazarevcu nam ni nič 
manjkalo. Nekoliko žalostni smo se zbrali v petek po zajtrku in se pričeli 
poslavljati. Stekle so tudi solzice, saj smo preživeli enkraten teden pri 
čudovitih gostiteljih, prijateljih, ki so nas razvajali tako s pripravljenimi 
vsebinami kot z odlično hrano. 
V upanju, da ostanemo v stiku z našimi gostitelji, se zahvaljujemo tudi 
Občini Trbovlje za nepozabno življenjsko izkušnjo.«

Pomahali smo v slovo in odšli novim dogodivščinam naproti. Vso pot smo 
se zabavali. Čeprav smo bili udeleženci izmenjave učenci različnih šol in se 
nismo dobro poznali, smo se takoj ujeli.
Po devetih urah neprespane noči smo prispeli v Lazarevac, kjer so nas 
pričakali predstavniki Občine Lazarevac in družine, pri katerih smo bivali. 
Nekateri smo otroke že poznali, saj smo jih preko Mladinskega centra 
Trbovlje gostili devet dni v Trbovljah, drugi pa so jih videli prvič. Vse pa nas 
je preveval občutek kot da se že zelo dolgo poznamo, ja, tako zelo 
gostoljubni so! 

V sredo smo obiskali glavno mesto Beograd. Sprehodili smo se po ulici 
Knez Mihailova, obiskali utrdbo Kalemegdan, ki nudi prekrasen pogled na 
izliv Save v Donavo, sicer pa so v parku razstavljeni tudi topovi, letala, 
tanki. Pred odhodom smo se zabavali še v Muzeju iluzij. Sledilo je kopanje 
na rečnem otoku Save z imenom “Ada Ciganlija” in odlični “lunch paketi”, 
za katere so poskrbeli naši gostitelji.
V četrtek smo se najprej zbrali na Občini Lazarevac, kjer smo bili deležni še 
uradnega sprejema pri županu, nato pa smo se razigrani posedli na 
avtobus in se odpeljali na bližnji bazen, kjer smo uživali med plavanjem, 
potapljanjem in škropljenjem z vodo. Prijetno utrujeni smo odšli domov na 
krajši počitek, kajti zvečer je sledilo še eno presenečenje naših gostiteljev, 
in sicer odlična večerja v prečudoviti etno vasi “Babina reka”.
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Že prvi dan smo imeli obisk občine Valandovo ter sprejem pri županu, ki 
nam je predstavil občino. Mesto Valandovo leži na jugu Republike 
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»Občina Trbovlje in mesto Valandovo sta pobrateni že od leta 1982. V 
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Novo vrtčevsko leto
  Začelo se je novo vrtčevsko leto. Vesela in ponosna sem, da ga 
lahko začnem kot ravnateljica Vrtca Trbovlje. Tako kot vsak 
začetek leta smo tudi letošnjega začeli z zanosom, s pričakovanji 
in polni načrtov. Za veliko družin se je leto začelo pričakovano, 
umirjeno, nekaj pa je takšnih, ki so svojega otroka prvič 
pospremili v vrtec. Njihova jutra so bila bolj dinamična, napeta, a 
upam, da kljub temu prijetna. Vrtec je za otroka pomemben 
življenjski prostor, v katerem se dogajajo zanimive, razburljive in 
pravljične stvari. V predšolskem obdobju je otrok še posebej 
dojemljiv – pridobiva prve izkušnje, oblikuje se njegovo 
sprejemanje sveta, v njegov čustveni svet vstopajo nova doživetja 
in razmisleki. V tem obdobju se razvije večina njegovih 
potencialov, zato je pomembno, kakšno okolje mu ponujamo in 
koliko spodbud je deležen. Vrtec Trbovlje otrokom nudi 
spodbudno, varno, raziskovalno okolje, v katerem otroci prek 
igre in gibanja prihajajo do novih spoznanj ter lastnih izkušenj, ob 
tem pa se počutijo varne in sprejete. V vrtcu se zavedamo, da je 
predšolska vzgoja le dopolnitev družinske vzgoje, zato želimo 
prispevati h kakovosti življenja ob tesnem sodelovanju s starši. 
Menimo, da je vzgoja otrok uspešna takrat, ko starši in vrtec 
dobro sodelujemo, se dopolnjujemo in si pomagamo. Verjamem, 
da naši zaposleni s svojo strokovnostjo in z ustvarjalnostjo nudijo 

  Ker je letos Cankarjevo leto, torej tudi naše, bomo za učence 
pripravili veliko kulturnih dejavnosti. Septembra nas bo v okviru 
tehniškega dne Zablisnilo se je v spominu zabaval Boštjan 

  Vsem želim, da bi bilo to leto nekaj posebnega. Želim nam, da 
bi lahko čim večkrat opazovali otroke pri igri, jih občudovali pri 
iskanju izvirnih rešitev in se čim večkrat razveselili njihovih 
pristnih izjav. Vzemimo si čas.

Daša Bokal, ravnateljica

otrokom prijazen in varen vrtec, v katerem odraščajo srečni, 
zdravi, ustvarjalni, samostojni in vedoželjni otroci.

Kulturno v prihajajočem šolskem letu
Gorenc - Pižama. Istega dne se bomo pridružili akciji Društva 
Bralna značka Nacionalni mesec skupnega branja – z učenci 
bomo prebirali Cankarjeva dela. Nadaljevali bomo tudi kulturna 
projekta Gleda(l)išče in Filmska osnovna šola; prvi spodbuja 
ustvarjalne pristope za povečanje znanja o gledališču, 
uprizoritvenem procesu, dramatiki in o dediščini gledališča, drugi 
pa vzgaja aktivne gledalce filma. V okviru kulturnih dni si bodo 
učenci v SNG Maribor ogledali predstavi Hrestač in Skrivnostni 
primer ali Kdo je umoril psa, v Lutkovnem gledališču Ljubljana 
pa predstavo Tajno društvo PGC. V Delavskem domu Trbovlje 
bomo obiskali več kinopredstav; prva bo Gajin svet, ki si ga bodo 
zainteresirani učenci ogledali na dan slovenske premiere v DDT; 
takrat se bodo namreč srečali tudi z igralcem, ki v filmu nastopa. 
Učenci prve triade se bodo po ogledu risanke udeležili delavnice 
animiranega filma. Tako kot vsako leto se bodo tudi letos podali 
na obisk k Piki Nogavički v Velenje. Za starejše učence konec 
oktobra organiziramo literarno ekskurzijo na Gorenjsko – po 
poteh Antona Tomaža Linharta in Franceta Prešerna. Pridni 
bralci si bodo ob obisku knjižnega sejma ogledali še razstavo del 
Ivane Kobilce v Narodni galeriji v Ljubljani.
  Vabljeni v našo družbo!

Blanka Gombač, OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

23vrtec, šolemladi22

  Zaradi ozkega dostopa do OŠ Tončke Čeč so bili v nevarnosti 
predvsem pešci, v tem primeru otroci, na poti v šolo in iz nje. Z 
namenom povečanja varnosti je občina želela z ukrepi dodatne 
signalizacije omogočiti, da bodo otroci v prometu vidnejši. Veseli 
smo, da je našo skrb in pobudo prepoznala tudi Zavarovalnica 
Triglav, ki se je odločila, da nam pri projektu priskoči na pomoč in 
prispeva del sredstev, ki bodo namenjena označbi talne signalizacije. 
V sklopu zarisa varnih poti v šolo je tako na levi strani cestišča v 
širini 1,5 metra od Keršičeve ceste do vhoda v šolo z modro barvo 
zarisan hodnik za pešce. Do zdaj je bil ta predel neurejen, saj od 
Keršičeve ceste do šole ni bilo ločenih površin za pešce in vozila. Z 
ureditvijo površin za pešce je bilo treba preurediti (na novo zarisati) 
tudi parkirna mesta ob šoli, novost pa je tudi ta, da je eno parkirno 
mesto po novem namenjeno invalidom. 

V OŠ Tončke Čeč po varni poti

Preteklo šolsko leto je bil z namenom umirjanja 
prometa na Opekarni postavljen prikazovalnik 
hitrosti, saj gre za pot, ki jo številni učenci in dijaki 
vsakodnevno prehodijo na poti v šolo in domov. V tej 
smeri pa želimo tudi nadaljevati. 

  Občina nudi možnosti vključitve otrok in mladih v lokalno 
okolje. V prvi vrsti so tu osnovne šole, za katere mora financiranje 
zagotoviti občina, na eni strani so tu športna in kulturna društva, ki 
so financirana prek občine, zraven pa se vključujemo tudi z 
organizacijo dogodkov in s podporo različnim projektom. Tako 
vsako leto v sejni dvorani Občine Trbovlje v sodelovanju z 
Mladinskim centrom Trbovlje in Društvom prijateljev mladine 
Trbovlje poteka otroški in mladinski parlament. Mladim 
omogočamo tudi pridobitev sredstev iz naslova nagrad za zaključna 
dela, študijske pomoči in štipendije za mlade. V preteklem letu smo 
podprli projekt SOS-šola, geografski tabor, laboratorij Srednje 
tehnične in poklicne šole Trbovlje. V sodelovanju in na pobudo 
obeh srednjih šol smo omogočili dijakom Akademijo znanja za 
mlade, na kateri so predavali priznani slovenski predavatelji. Pozabiti 
ne smemo niti na program Jumicar, s katerim smo tudi letos 

Aktivnosti za otroke in mlade

  V Večgeneracijskem centru Zasavje smo aktivni skozi vse leto; 
nobena izjema niso bili vroči poletni dnevi. Tako kot čez leto smo 
bili pridni tudi med poletjem in skrbeli za pester nabor kakovostnih 
in brezplačnih aktivnosti za Zasavce. Res pa je, da nam poletje nudi 
priložnost za izvedbo malo drugačnih, bolj sproščenih vsebin. Zelo 
dober odziv majhnih in velikih je bil na kulinaričnih delavnicah. 
Tako smo se v Trbovljah povezali z Društvom prijateljem mladine 
(ki so – mimogrede – tudi zelo pridni med počitnicami) in skupaj z 
njimi pripravili nekaj zabavnih delavnic za otroke. Malo smo 
ustvarjali, malo peli in plesali, malo sestavljali in se veliko igrali, med 
drugim tudi raziskovali na delavnici Norih znanstvenikov, na kateri 
smo izvajali zabavne poskuse. Učitelji v šoli bodo veseli, saj smo 
povadili statično elektriko, trenje, nasičenost spojin, izdelali smo 
celo vulkan. Verjemite mi, otroci obvladajo. So neverjetna 
zakladnica znanja, poznajo fizikalne zakonitosti, razumejo vzroke 
in posledice ter znajo prenesti teorijo v prakso. Otroška 
sproščenost, igrivost, tudi nagajivost so v nas priklicali spomine na 
brezskrbne šolske počitnice, hkrati pa nas napolnile z energijo in 
novim elanom za skok v pestro jesen – saj veste, v VGC Zasavje se 
vedno kaj dogaja. Svež koledar brezplačnih aktivnosti najdete na  
www.vgc-zasavje.si. Pokličite in se prijavite 068 613 954. 

Anja Biljana Lenart, Zasavska ljudska univerza

Poleti – nazaj v otroštvo

najmlajšim zagotovili preventivno prometno vzgojo. Podprli smo 
projekt multisenzorne sobe na OŠ Tončke Čeč in že drugo leto 
zapored vsem trboveljskim osnovnošolcem ob vstopu v novo 
šolsko leto podarili unikatni zvezek. 

Aktivnosti za mlade in otroke (drugi učitelj)
  Z obvezno uvedbo devetletke v osnovnih šolah v letu 2003/04 
je večina slovenskih občin pristopila k sofinanciranju drugega učitelja 
v 1. razredih. Podatki iz leta 2015 pa kažejo, da le še slabih 10 % 
slovenskih občin sofinancira drugega učitelja. Veseli in ponosni smo, 
da je Občina Trbovlje še vedno ena izmed njih. Višina sredstev, ki jih 
občina na letni ravni nameni za financiranje, se vsako leto spreminja 
glede na število prvošolcev in oddelkov. Lani je občina za drugega 
učitelja v 1. razredu iz proračuna namenila 36.462 €, letos pa je za ta 
namen načrtovanih kar 70.000 €. Višina sredstev je odvisna od 
števila oddelkov in prvošolcev.

  Športnih društev je v občini kar 41, ta pa so samo letos z 
naslova javnega razpisa in drugih pomoči za delovanje prejela več 
kot 145.000 evrov. Gre za sredstva, ki jih občina nameni društvom 
za redno delovanje, nakup opreme, izvedbo dogodkov itn. 

Športu v občini samo letos 
namenili 145.000 evrov

Poslovne površine v Občini 

Trbovlje – vse na enem mestu.
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projekt multisenzorne sobe na OŠ Tončke Čeč in že drugo leto 
zapored vsem trboveljskim osnovnošolcem ob vstopu v novo 
šolsko leto podarili unikatni zvezek. 

Aktivnosti za mlade in otroke (drugi učitelj)
  Z obvezno uvedbo devetletke v osnovnih šolah v letu 2003/04 
je večina slovenskih občin pristopila k sofinanciranju drugega učitelja 
v 1. razredih. Podatki iz leta 2015 pa kažejo, da le še slabih 10 % 
slovenskih občin sofinancira drugega učitelja. Veseli in ponosni smo, 
da je Občina Trbovlje še vedno ena izmed njih. Višina sredstev, ki jih 
občina na letni ravni nameni za financiranje, se vsako leto spreminja 
glede na število prvošolcev in oddelkov. Lani je občina za drugega 
učitelja v 1. razredu iz proračuna namenila 36.462 €, letos pa je za ta 
namen načrtovanih kar 70.000 €. Višina sredstev je odvisna od 
števila oddelkov in prvošolcev.

  Športnih društev je v občini kar 41, ta pa so samo letos z 
naslova javnega razpisa in drugih pomoči za delovanje prejela več 
kot 145.000 evrov. Gre za sredstva, ki jih občina nameni društvom 
za redno delovanje, nakup opreme, izvedbo dogodkov itn. 

Športu v občini samo letos 
namenili 145.000 evrov

Poslovne površine v Občini 

Trbovlje – vse na enem mestu.



25vrtec, šole24

  V šolskem letu 2017/18 so bili dijaki in dijakinje STPŠ aktivni 
na različnih področjih. Anja Laharnar, Žiga Košir in Gašper 
Podbregar so se udeležili državnega tekmovanja iz matematike in 
prejeli srebrna priznanja. Na Cankarjevem tekmovanju sta Leon 
Jakob Kastelic in Valentin Anžur dosegla bronasto priznanje, Filip 
Veteršek pa je posegel po zlatem. Na Državnem srednješolskem 
tekmovanju iz računalništva in informatike ACM so Anže 
Vidmar, Žiga Pirc, Žan Koren Kern in Žan Ostrožnik dosegli 
bronasta ter Rok Šerak, Luka Laharnar in Miha Krajnc srebrna 
priznanja. Na 5. državnem tekmovanju iz risanja projekcij in 
kotiranja PIKO je Domen Cestnik prejel bronasto priznanje, 
Matej Strniša in Rok Štrovs srebrno priznanje in Jernej Lisec zlato 
priznanje. Za raziskovalno nalogo Spolnost, skrita pod posteljo 
pod mentorstvom Stane Kovač Hace, Suzane Mikelj in dr. Uroša 
Ocepka sta Žan Juvan in Timotej Robavs prejela srebrno 
priznanje v državnem merilu. Prav tako so mentor Žiga 
Podplatnik ter dijaka Miha Krajnc in Janez Nimac prejeli srebrno 
priznanje za inovacije Obrtne zbornice Slovenije za nalogo 
Razširjanje učnih metod v virtualni resničnosti. Odličnih dijakov 
in dijakinj v vseh razredih je bilo 41. Poklicno maturo je z odličnih 

Novičke iz Srednje tehniške in 
poklicne šole Trbovlje

  Tisti, ki vas pot zanese na Gimnazijsko cesto v Trbovljah, ste 
v drugi polovici avgusta verjetno opazili, da telovadnica naše šole 
dobiva novo podobo. Kmalu se bomo ponašali z lepšo fasado in 
telovadnica bo po 35 letih dobila toplotni ovoj. Konec avgusta, še 
preden so se na široko odprla šolska vrata in napovedala novo 
šolsko leto, je na GESŠ Trbovlje potekala poletna šola kemije. 
Nadobudni kemiki so pod mentorstvom profesorja Aleksandra 
Medveša odkrivali svet kemijskih eksperimentov. Pred začetkom 
pouka so aktivnosti začeli tudi dijaki, udeleženi v Mednarodnem 
programu za mlade (MEPI). Na pot po zasavskih hribih – iz Celja 
prek Šmohorja, Kala, Mrzlice, Svete Planine do Trbovelj – se je 
26. avgusta odpravila mlajša ekipa – srebrniki. Trije dnevi 

Na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje pestro dogajanje 
in »toplo oblečena« telovadnica 

uspehom izdelalo pet dijakov, dva pa sta bila zlata maturanta. To 
sta Matic Hrastelj in Gašper Habjan. Novo šolsko leto začenja 300 
dijakinj in dijakov v sedmih izobraževalnih programih. Vrnili so se 
v šolo, v kateri so potekala obnovitvena dela v vrednosti 52.000,00 
EUR. V tem letu se bo veliko dogajalo na področju izobraževanja 
odraslih. Že septembra začenjamo s tečaji nemščine in Excela. 
Vabljeni k vključitvi, več pa na www.stps-trbovlje.si.

  Ni nam dolgčas, kajne? Sledite nam lahko na šolskih spletnih 
straneh in na Facebooku, pa boste videli, da je vse to res.

prebivanja v naravi, spanje v šotorih in prehojenih približno 48 
kilometrov so za pet deklet in enega fanta predstavljali resno 
preizkušnjo njihovih sposobnosti. A dokazali so, da jim tudi dež 
ne more do živega. Pozitiven zgled so jim starejši zlatniki, ki so 4. 
septembra začeli svojo štiridnevno raziskovalno odpravo, katere 
namen je spoznati neokrnjeno Goričko. Pet fantov je dnevno 
prehodilo od 10 do 15 kilometrov, glavni namen odprave pa je bil 
raziskovanje rastlinstva v okolici njihovega tabora v Dolencih. 
Od 3. septembra naprej pa po hodnikih in stopnišču GESŠ spet 
vrvi – objemi, živahno klepetanje, smeh, izmenjave vtisov s 
počitnic, fotografije na mobilnikih … Z veseljem smo pričakali 
vse naše dijake in novince. Za novince smo že tradicionalno 
pripravili uvajalne dni, da se seznanijo in povežejo med seboj, s 
šolo, profesorji na malo manj formalen način, se preskusijo v 
timskem delu ob glasbi, verižnem eksperimentu in ob športnih 
aktivnostih. Že v prvem tednu septembra smo za prve in druge 
letnike gimnazije izvedli obvezne izbirne vsebine z namenom 
spoznavanja kakovostnih partnerskih odnosov. Prvošolci v 
programu ekonomski tehnik so si ogledali Mednarodni obrtni 
sejem v Celju. Sredi meseca sta si sledila naravoslovni vikend in 
naravoslovno popoldne z nekdanjimi gimnazijci. Dijaki, 
zainteresirani za študij biologije, farmacije ali fizike, so lahko iz 
prve roke izvedeli več o študiju in se prepričali, ali bo to zanje 
prava izbira. Poskrbeli smo tudi za tiste, ki želijo izvedeti več o 
podjetništvu. V sodelovanju s trboveljskim Katapultom smo 21. 
in 22. septembra organizirali dijaški podjetniški vikend, na 
katerem so udeleženci razvijali svoje podjetniške ideje. 
Septembra še ni konec, nas pa čakata še dvodnevna ekskurzija v 
zamejstvo za četrte letnike gimnazije in enodnevna ekskurzija na 
Primorsko za preostale dijake. Pester september bomo sklenili s 
športnim dnevom na delovno soboto. Tudi v oktobru bo sledilo 
zanimivo dogajanje: športni tabor v Osilnici za dijake športnih 
oddelkov, tradicionalni matematični maraton, udeležba na 
Euroweeku v Belgiji, ekskurziji v Bruselj in Edinburg, ob vsem 
tem pa še tisto, zaradi česar »smo šola« – pouk. 

  Naši učenci se spopadajo z izzivi, si postavljajo cilje, nastopajo, 
nadgrajujejo svoje znanje in se urijo v športu. Poleg učenja, ki 
poteka v šolskih prostorih, pridobivamo znanje na terenu in v 
prostorih zavodov, učitelji prispevajo znanja s svojih strokovnih in 
močnih področij, ki niso povezana s predmetom poučevanja.  
  V vzgojno-izobraževalni proces vključujemo inovativno 
metodo poučevanja – pouk zunaj učilnice in skupinsko delo, 
sodelujemo z lokalno skupnostjo ter povezujemo več generacij. 
Skrbimo za kakovostno prihodnost vzgoje in izobraževanja, 
uspešno spodbujamo terensko in inovativno delo.

Letos imamo 579 učencev: 451 na matični šoli, 117 na Podružnični 
šoli Alojza Hohkrauta in 11 na Podružnični šoli Dobovec. 
Razporejeni so v 28 oddelkov. V prvi razred smo sprejeli 61 otrok, 
44 na matični šoli in 17 na podružnici Alojza Hohkrauta. 
  Programska novost bo poskus uvajanja koncepta razširjenega 
programa, na katerega se je šola prijavila v iztekajočem se šolskem 
letu. Poskus se izvaja v sodelovanju z ZRSŠ in MIZŠ, vsebuje pa tri 
sklope: Gibanje, Hrana in prehranjevanje ter Zdravje in varnost. V 
okviru programa bomo učencem ponudili dodatne ure športa 
(podobno kot smo v preteklih letih izvajali projekt Zdrav življenjski 
slog, ki ga starši in učenci dobro poznajo). Dejavnosti, na katere so 
bodo učenci prijavili, se bodo odvijale po pouku med podaljšanim 
bivanjem, za predmetno stopnjo pa pred poukom.

Leto novih izzivov

  Prispevali bomo k dobrobiti lokalne skupnosti, spodbujali 
zdrav življenjski slog, širili znanje več znanstvenih področij in 
uvedli vsebine vseživljenjskega učenja. 

  S strpnim medsebojnim povezovanjem gradimo vedoželjnega 
in odgovornega mladostnika; naše poslanstvo je sprejemanje 
drugačnosti ter medsebojno spoštovanje, razvijanje kritičnega 
mišljenja in vztrajnosti ter uvajanje vseživljenjskega znanja. 

V šolskem letu 2018/19 je na OŠ Trbovlje nekaj novosti. Vodenje 
šole sta prevzela nova ravnateljica in njen pomočnik.

  Korak za korakom je metodološki pristop, pri katerem je pouk 
osredinjen na učenca. Že ime pove, da je to proces, ki se razvija 
korak za korakom in lahko traja več let. Zasnovan je na tezi, da se 
otrok najbolj razvija na podlagi lastnega učenja in izkušenj. Jutranji 
krog je začetek dneva v razredu, pri čemer si zastavimo cilje 
posameznega dneva. Delo nadaljujemo v skrbno načrtovanih 
dejavnostih po kotičkih – centrih dejavnosti, ki zagotavljajo 
razvojno primerne učne priložnosti za vsakega učenca. 
Posameznemu učencu ponujajo priložnost za nadgradnjo lastnega 
znanja, razvijanje individualnih sposobnosti, raziskovanje, 
ustvarjanje, ponujajo možnost za izbiro in odločitev, priložnost za 
reševanje problemov in podpirajo aktivno učenje v majhnih 
skupinah. Prek dela v kotičkih učenci razvijajo vedoželjnost, 
ustvarjalnost, socialne interakcije in postajajo vse bolj neodvisni. 
Dan pa se konča s pogovorom o tem, kaj so se učenci v dnevu 
naučili in kako bodo naučeno lahko uporabili v praksi. 

  V 1. in 2. razredu OŠ Tončke Čeč učiteljice stremimo k lažjemu 
prehodu otrok iz vrtca v osnovno šolo. Poslužujemo se različnih 
oblik in metod dela. V pouk bomo že drugo šolsko leto vpeljevali 
metodologijo Korak za korakom, ki je otrokom poznana že iz 
vrtca. 

  Današnji otroci se bodo, ne glede na to, kje živijo, skozi vse 
življenje spoprijemali s spremembami v družbenem in naravnem 
okolju. Hitre spremembe, ki se pojavljajo v svetu, pa zahtevajo, da 
pri otrocih negujemo in vzdržujemo željo po učenju in razvijamo 
njegovo kritično mišljenje. 

Metodologija Korak za 
korakom na OŠ Tončke Čeč

Petra Čede, ravnateljica

  Ponovno smo se lotili dobrodelnega koncerta Otroci za otroke, 
na katerem bomo zbirali sredstva za šolski sklad. Z dobrimi deli 
bomo pokazali ljubezen do sočloveka.

  Učiteljice se dobro zavedamo odgovornosti, ki jo imamo pri 
delu z učenci, zato je naše vodilo za delo z otroki, da je vsak 
načrtovan korak skrbno premišljen in v dobrobit učencev. 

Ines Dolenc, Karmen Lindič, Alja Volker in 
Katarina Pajer Povh
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na različnih področjih. Anja Laharnar, Žiga Košir in Gašper 
Podbregar so se udeležili državnega tekmovanja iz matematike in 
prejeli srebrna priznanja. Na Cankarjevem tekmovanju sta Leon 
Jakob Kastelic in Valentin Anžur dosegla bronasto priznanje, Filip 
Veteršek pa je posegel po zlatem. Na Državnem srednješolskem 
tekmovanju iz računalništva in informatike ACM so Anže 
Vidmar, Žiga Pirc, Žan Koren Kern in Žan Ostrožnik dosegli 
bronasta ter Rok Šerak, Luka Laharnar in Miha Krajnc srebrna 
priznanja. Na 5. državnem tekmovanju iz risanja projekcij in 
kotiranja PIKO je Domen Cestnik prejel bronasto priznanje, 
Matej Strniša in Rok Štrovs srebrno priznanje in Jernej Lisec zlato 
priznanje. Za raziskovalno nalogo Spolnost, skrita pod posteljo 
pod mentorstvom Stane Kovač Hace, Suzane Mikelj in dr. Uroša 
Ocepka sta Žan Juvan in Timotej Robavs prejela srebrno 
priznanje v državnem merilu. Prav tako so mentor Žiga 
Podplatnik ter dijaka Miha Krajnc in Janez Nimac prejeli srebrno 
priznanje za inovacije Obrtne zbornice Slovenije za nalogo 
Razširjanje učnih metod v virtualni resničnosti. Odličnih dijakov 
in dijakinj v vseh razredih je bilo 41. Poklicno maturo je z odličnih 

Novičke iz Srednje tehniške in 
poklicne šole Trbovlje

  Tisti, ki vas pot zanese na Gimnazijsko cesto v Trbovljah, ste 
v drugi polovici avgusta verjetno opazili, da telovadnica naše šole 
dobiva novo podobo. Kmalu se bomo ponašali z lepšo fasado in 
telovadnica bo po 35 letih dobila toplotni ovoj. Konec avgusta, še 
preden so se na široko odprla šolska vrata in napovedala novo 
šolsko leto, je na GESŠ Trbovlje potekala poletna šola kemije. 
Nadobudni kemiki so pod mentorstvom profesorja Aleksandra 
Medveša odkrivali svet kemijskih eksperimentov. Pred začetkom 
pouka so aktivnosti začeli tudi dijaki, udeleženi v Mednarodnem 
programu za mlade (MEPI). Na pot po zasavskih hribih – iz Celja 
prek Šmohorja, Kala, Mrzlice, Svete Planine do Trbovelj – se je 
26. avgusta odpravila mlajša ekipa – srebrniki. Trije dnevi 
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uspehom izdelalo pet dijakov, dva pa sta bila zlata maturanta. To 
sta Matic Hrastelj in Gašper Habjan. Novo šolsko leto začenja 300 
dijakinj in dijakov v sedmih izobraževalnih programih. Vrnili so se 
v šolo, v kateri so potekala obnovitvena dela v vrednosti 52.000,00 
EUR. V tem letu se bo veliko dogajalo na področju izobraževanja 
odraslih. Že septembra začenjamo s tečaji nemščine in Excela. 
Vabljeni k vključitvi, več pa na www.stps-trbovlje.si.

  Ni nam dolgčas, kajne? Sledite nam lahko na šolskih spletnih 
straneh in na Facebooku, pa boste videli, da je vse to res.

prebivanja v naravi, spanje v šotorih in prehojenih približno 48 
kilometrov so za pet deklet in enega fanta predstavljali resno 
preizkušnjo njihovih sposobnosti. A dokazali so, da jim tudi dež 
ne more do živega. Pozitiven zgled so jim starejši zlatniki, ki so 4. 
septembra začeli svojo štiridnevno raziskovalno odpravo, katere 
namen je spoznati neokrnjeno Goričko. Pet fantov je dnevno 
prehodilo od 10 do 15 kilometrov, glavni namen odprave pa je bil 
raziskovanje rastlinstva v okolici njihovega tabora v Dolencih. 
Od 3. septembra naprej pa po hodnikih in stopnišču GESŠ spet 
vrvi – objemi, živahno klepetanje, smeh, izmenjave vtisov s 
počitnic, fotografije na mobilnikih … Z veseljem smo pričakali 
vse naše dijake in novince. Za novince smo že tradicionalno 
pripravili uvajalne dni, da se seznanijo in povežejo med seboj, s 
šolo, profesorji na malo manj formalen način, se preskusijo v 
timskem delu ob glasbi, verižnem eksperimentu in ob športnih 
aktivnostih. Že v prvem tednu septembra smo za prve in druge 
letnike gimnazije izvedli obvezne izbirne vsebine z namenom 
spoznavanja kakovostnih partnerskih odnosov. Prvošolci v 
programu ekonomski tehnik so si ogledali Mednarodni obrtni 
sejem v Celju. Sredi meseca sta si sledila naravoslovni vikend in 
naravoslovno popoldne z nekdanjimi gimnazijci. Dijaki, 
zainteresirani za študij biologije, farmacije ali fizike, so lahko iz 
prve roke izvedeli več o študiju in se prepričali, ali bo to zanje 
prava izbira. Poskrbeli smo tudi za tiste, ki želijo izvedeti več o 
podjetništvu. V sodelovanju s trboveljskim Katapultom smo 21. 
in 22. septembra organizirali dijaški podjetniški vikend, na 
katerem so udeleženci razvijali svoje podjetniške ideje. 
Septembra še ni konec, nas pa čakata še dvodnevna ekskurzija v 
zamejstvo za četrte letnike gimnazije in enodnevna ekskurzija na 
Primorsko za preostale dijake. Pester september bomo sklenili s 
športnim dnevom na delovno soboto. Tudi v oktobru bo sledilo 
zanimivo dogajanje: športni tabor v Osilnici za dijake športnih 
oddelkov, tradicionalni matematični maraton, udeležba na 
Euroweeku v Belgiji, ekskurziji v Bruselj in Edinburg, ob vsem 
tem pa še tisto, zaradi česar »smo šola« – pouk. 

  Naši učenci se spopadajo z izzivi, si postavljajo cilje, nastopajo, 
nadgrajujejo svoje znanje in se urijo v športu. Poleg učenja, ki 
poteka v šolskih prostorih, pridobivamo znanje na terenu in v 
prostorih zavodov, učitelji prispevajo znanja s svojih strokovnih in 
močnih področij, ki niso povezana s predmetom poučevanja.  
  V vzgojno-izobraževalni proces vključujemo inovativno 
metodo poučevanja – pouk zunaj učilnice in skupinsko delo, 
sodelujemo z lokalno skupnostjo ter povezujemo več generacij. 
Skrbimo za kakovostno prihodnost vzgoje in izobraževanja, 
uspešno spodbujamo terensko in inovativno delo.

Letos imamo 579 učencev: 451 na matični šoli, 117 na Podružnični 
šoli Alojza Hohkrauta in 11 na Podružnični šoli Dobovec. 
Razporejeni so v 28 oddelkov. V prvi razred smo sprejeli 61 otrok, 
44 na matični šoli in 17 na podružnici Alojza Hohkrauta. 
  Programska novost bo poskus uvajanja koncepta razširjenega 
programa, na katerega se je šola prijavila v iztekajočem se šolskem 
letu. Poskus se izvaja v sodelovanju z ZRSŠ in MIZŠ, vsebuje pa tri 
sklope: Gibanje, Hrana in prehranjevanje ter Zdravje in varnost. V 
okviru programa bomo učencem ponudili dodatne ure športa 
(podobno kot smo v preteklih letih izvajali projekt Zdrav življenjski 
slog, ki ga starši in učenci dobro poznajo). Dejavnosti, na katere so 
bodo učenci prijavili, se bodo odvijale po pouku med podaljšanim 
bivanjem, za predmetno stopnjo pa pred poukom.

Leto novih izzivov

  Prispevali bomo k dobrobiti lokalne skupnosti, spodbujali 
zdrav življenjski slog, širili znanje več znanstvenih področij in 
uvedli vsebine vseživljenjskega učenja. 

  S strpnim medsebojnim povezovanjem gradimo vedoželjnega 
in odgovornega mladostnika; naše poslanstvo je sprejemanje 
drugačnosti ter medsebojno spoštovanje, razvijanje kritičnega 
mišljenja in vztrajnosti ter uvajanje vseživljenjskega znanja. 

V šolskem letu 2018/19 je na OŠ Trbovlje nekaj novosti. Vodenje 
šole sta prevzela nova ravnateljica in njen pomočnik.

  Korak za korakom je metodološki pristop, pri katerem je pouk 
osredinjen na učenca. Že ime pove, da je to proces, ki se razvija 
korak za korakom in lahko traja več let. Zasnovan je na tezi, da se 
otrok najbolj razvija na podlagi lastnega učenja in izkušenj. Jutranji 
krog je začetek dneva v razredu, pri čemer si zastavimo cilje 
posameznega dneva. Delo nadaljujemo v skrbno načrtovanih 
dejavnostih po kotičkih – centrih dejavnosti, ki zagotavljajo 
razvojno primerne učne priložnosti za vsakega učenca. 
Posameznemu učencu ponujajo priložnost za nadgradnjo lastnega 
znanja, razvijanje individualnih sposobnosti, raziskovanje, 
ustvarjanje, ponujajo možnost za izbiro in odločitev, priložnost za 
reševanje problemov in podpirajo aktivno učenje v majhnih 
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Katarina Pajer Povh
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  sreda, 3. 10., ob 18.00

  Kino Trbovlje pripravlja skupaj s trboveljskimi društvi novi 
program ☕FILMSKA KAVA☕, ki je v prvi vrsti namenjen 
upokojencem, brezposelnim in vsem ostalim, ki imajo nekaj 
prostega dopoldanskega časa. 

Novosti v trboveljskem kinu 

  torek, 2. 10., ob 18.00

  Enkrat na mesec (en ponedeljek ob 10.00) bo v dopoldanskem 
času pripravljena projekcija filma, ki bo občinstvu zagotovo 
zanimiva.

FILMSKA KAVA

GAJIN SVET
  Gajin svet, mladinska romantična komedija z elementi 
kriminalke, Slovenija (2018), 89', 
  četrtek, 27. 9., ob 18.00 premierna projekcija in pogovor z 

ustvarjalci filma in gosti
  sobota, 29. 9., ob 18.00

  Gajin svet je mladinska romantična komedija, ki bi jo morali 
videti tudi odrasli. 11-letna Gaja nam predstavi svojo neobičajno 
družino in svet, v katerem prebiva. V središču je družina, ki po 
maminem odhodu na misijo Zdravnikov brez meja doživi precejšnje 
spremembe. Ostane oče, ki se mora naučiti ne samo praktičnih 
opravil, ampak predvsem spoznavanja in vzgoje svojih hčera. Gaja 
ima sestro Teo, ki zaradi naivnosti svoje najstniške glave zabrede v 
svet spletnih nevarnosti in kriminala. Bistra in iznajdljiva Gaja na 
koncu razreši tudi to. Gaja igra saksofon, njen najboljši prijatelj je 
Matic, računalniški genij in večna žrtev močnejših sošolcev, ki pa se 
jih Gaja niti malo ne ustraši. Je dokaz, da je lahko šibkejši močnejši, 
ko sta pamet in srce na pravem mestu. Kljub občasnim kršitvam 
pravil se njen »prav« ujema s tistim srčnim in z iskrenim svetom, ki se 
nas vedno dotakne. Kar koli se že zgodi, Gaja ni pasivna opazovalka, 
vendar vedno pogumno vzame stvari v svoje roke. Veliko staršev se 
premalo zaveda nevarnosti, ki so jim otroci izpostavljeni v 
virtualnem svetu. Film Gajin svet služi kot poučen in mladim 
relevanten uvod v izobraževanje o varni rabi spleta. Po predstavi se 
boste lahko pogovorili z ustvarjalci filma in gosti.

  Več informacij na: 03 56 25 710 ali 03 56 33 481.
  Z gostoma Mileno Zupančič in avtorjem njenega življenjepisa 
Tadejem Golobom se bo pogovarjala Simona Solina. Dokumentarni 
film o nastajanju gledališke predstave Boris, Milena, Radko 
pripoveduje univerzalno zgodbo o odnosu med resničnim in 
izmišljenim, zgodbo o odnosu med osebnim in javnim dojemanjem 
umetnosti.

  DDT v sodelovanju s Knjižnico Toneta Seliškarja Trbovlje 
organizira projekcijo novega celovečernega dokumentarnega filma 
o Ivanu Cankarju z naslovom Tisoč ur bridkosti za eno uro veselja – 
Ivan Cankar, ki bo v torek, 16. 10. 2018, ob 18.00 v Kinu Trbovlje. 
Po filmu sledi pogovor z ustvarjalci filma. 

TISOČ UR BRIDKOSTI ZA ENO URO VESELJA – IVAN 
CANKAR

  Moderatorka Katra Hribar Frol

  V filmu odkrivamo življenje in konec, nevreden velikega 
pisatelja. Prvega profesionalnega pisatelja pri nas. Ivana Cankarja, 
umetnika. In Kurenta, Ivana Cankarja. Ko se oglasi njun genij, so 
ljudje preprosto očarani! Ivan Cankar že za življenja velja za 
razvpitega umetnika. Nikoli ni tiho, rad se prepira, zmerja, pljuva, 
čeprav po svojih ljudeh. Največkrat upravičeno. Večno v dolgovih, 
večno brez denarja, ki si ga kar naprej sposoja, moleduje za 
honorarje, največkrat za knjigo, ki je še ni napisal. Tako o Cankarju 
akademiki in doktorji, literarni zgodovinarji, jezikoslovci ... In tukaj 
so še njegove ženske. Ivan Cankar, naš prvi profesionalni pisatelj, ki 
je napisal naravnost enciklopedičen prikaz značaja Slovencev (tudi z 
današnjimi ne bi bil zadovoljen!) – Kurenta. Poetično, zanosno in z 
vso ljubeznijo do tega koščka raja na zemlji napisano knjigo o 
umetniku, kakršen je bil od nekdaj, je in bo. Zato je večen – Cankar.

VSAKA DOBRA ZGODBA JE LJUBEZENSKA ZGODBA
  Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje in Delavski dom Trbovlje 
vabita ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic na Večer z igralko 
Mileno Zupančič.
  Sreda, 21. november 2018
  18.00: projekcija filma Vsaka dobra zgodba je ljubezenska 

zgodba, kinodvorana DDT, cena vstopnice: 2 evra
  19.30: literarni pogovor z Mileno Zupančič in s Tadejem 

Golobom – predstavitev biografije Milene Zupančič Kot bi 
luna padla na glavo, Kavarna DDT, brezplačno

27

Speculum Artium tokrat pripravil rekordno število projektov in 
privabil rekordno število ljudi
   V Delavskem domu Trbovlje smo med 13. in 15. septembrom 
pripravili jubilejni 10. mednarodni festival novomedijske kulture 
Speculum Artium. Na njem je bilo predstavljenih okoli 25 

umetniško-znanstvenih projektov, kar je največ do zdaj. Pospremila 
so jih predavanja, okrogla miza in številne delavnice. Oglejte si 
nekaj utrinkov.
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»Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje je v letošnjih poletnih mesecih v 
sodelovanju s časopisom Srčno Trbovlje razpisala nagradni literarni 
natečaj za najboljšo domišljijsko kratko zgodbo. K sodelovanju so 
vabili vse ljubitelje pisanja in že uveljavljene avtorje (starejše od 18 let), 
ki naj bi napisali in na natečaj poslali kratko avtorsko zgodbo, ki bi 
bralce popeljala v domišljijski svet. V roku je prispelo 10 kratkih 
zgodb, ki so člane komisije (Vesno Jesih, Katro Hribar Frol in Roberta 
Čop) res bolj ali manj popeljala po poteh človeške domišljije. Izmed 
prejetih avtorskih besedil je komisija izbrala pet zgodb, ki so jih najbolj 
prepričale in začarale – avtorji bodo prejeli knjižno nagrado, vsi 
sodelujoči pa bodo povabljeni na slavnostno razglasitev in podelitev 
nagrad, ki bo aprila 2019 v prostorih Knjižnice Trbovlje. Zmagovalno 
zgodbo po mnenju komisije z naslovom Kako je škrat Gašper ukrotil 
črke avtorice Mihele Kmetič objavljamo spodaj in avtorici čestitamo.«

Poletni literarni natečaj
Stara vila Albinca je sredi borovničevja polnila svojo košarico z slastnimi 
plodovi, ko je zagledala škratka Gašperja, ki je prihajal po stezici. Že na 
prvi pogled se je videlo, da nekaj ni prav, na obrazu pa se mu je risala 
bridka stiska. 

Gašper se je zamislil. Besede so se mu zatikale v grlu, ko je rekel:

odmevalo v glavi. Razočaranje, žalost in tesnoba so se mu naselile v srcu 
in zdelo se je, da so ga popolnoma prevzele. 

»Pozdravljen, Gašper!« je zaklicala Albinca. Gašper je dvignil glavo, uzrl 
Albinco in dvignil roko v pozdrav. Namenil se je naprej, ko je Albinca 
priletela na stezico in ga povabila:

»Seveda! Želim si pet lešnikov! Vsaj enkrat! To mi je jasno!« je oživel 
Gašper.

»Ukrotil bom te poredne črke!«

»Sam odloči, česa si želiš. Ti si tisti, ki bo izbral, kam te bo vodila ta 
izkušnja. Lahko se okleneš tega lešnika in ga trdno stiskaš v pesti z 
mislijo, da si slab bralec in da ne zmoreš ničesar več.«

»Kako boš to storil?« je vrtala vanj stara Albinca.

In prišel je tisti dan, ko je bil v šoli za svoje branje nagrajen s petimi 
lešniki. Ko jih je učiteljica Jelka položila predenj, se ji je lepo zahvalil. 
Kot začaran, je zrl vanje. Uspelo mu je! Gašper je bil ponosen nase in 
počutil se je kot zmagovalec. To je bilo čudovito priznanje in vsaj tako 
pomemben dogodek kot tisti lešnik, v katerem je škratovski deček 
prepoznal priložnost za rast. 

Gašper si je obrisal oči in se obotavljal.

»Bral bom! Vsak dan bom bral! Še dlje, kot nam svetuje učiteljica Jelka v 
šoli. In ukrotil bom te poredne črke, da bo vsaka od njih pohlevno ždela 
na svojem mestu!« je Albinci razglasil Gašper. 

Gašper je pomislil in rekel:

»To ni težko. Želim si dobiti pet lešnikov za branje. Vsaj enkrat.« je brez 
razmišljanja izstrelil Gašper in spet je bil na tem, da bo zajokal. 

»Dobil sem le en lešnik…« je začel svojo pripoved Gašper in si dovolil, 
da so solze zopet zalile njegove oči. Albinci je zaupal, kako zelo si je želel 
več lešnikov in kako so mu tisti dan črke v berilu ponagajale, da se mu je 
pri branju zatikalo in se je komaj prebil čez besedilo. 
»Črk še nisi uspel ukrotiti. To je problem, kajne?« je povzela Albinca in 
Gašper je skrušeno prikimal. »Česa si pa želiš?«

»Le pridi! Borovnice ti bodo dobro dele!« ga je opogumila Albinca. 
Gašper je s sklonjeno glavo sedel k Albinci, ki mu je ponudila, da si 
postreže z borovnicami. Vzel je eno in si jo vtaknil v usta. 

»Nemogoče. Preteklost moraš pustiti v preteklosti. Ozri se v prihodnost 
in pomisli, česa si želiš.« je modrovala Albinca.

»Da bi danes dobil pet lešnikov!«

»Čudovito!« se je navdušila Albinca. »Zdaj pa razmisli, kaj si pripravljen 
narediti za to, da končno dobiš teh pet lešnikov.«

»Ampak jaz nisem dober v branju. Ne gre mi tako dobro kot nekaterim, 
ki so vedno nagrajeni s petimi lešniki. Slab bralec sem in ne znam krotiti 
črk.«

»Lahko pa izbereš pet lešnikov!«

Albinca je odobravajoče prikimala in se Gašperju nasmehnila:

Od tistega dne je Gašper del svojega prostega časa vsak dan namenil 
branju. Prav vsak dan! Postajal je redni gost gozdne knjižnice in 
odkrivati je začel čudovite svetove, ki so se skrivali med platnicami knjig. 
Črke so postajale vse bolj krotke in rade so čepele na svojih prostorčkih. 
Okorno branje je postajala stvar preteklosti, Gašper pa je vse bolj užival 
v odkrivanju zgodb in znanj, ki so jih ponujale knjige. 

Albinca je utihnila, Gašper pa je zrl vanjo in pozorno čakal, da bo 
nadaljevala. Lica so se mu že osušila in v očeh ni bilo več videti solz. 
Albinca se je obrnila k njemu in mu resno, vendar toplo dejala:

»Zdaj pa pomisli, kaj si pripravljen narediti, da dobiš teh pet lešnikov,« ga 
je izzvala Albinca. Škrat Gašper je nagubal čelo in razmišljal. Dejal je:

»Pridi! Sediva pod tisti borovec in pomalicajva!«

»En sam samcat lešnik je čudovita priložnost, da se nečesa naučiš. 
Življenje nam vselej pošilja nove in nove preizkušnje. Pa ne zato, da bi 
trpeli. Preizkušani smo zato, da bi napredovali, da bi naredili korak 
naprej.« je ubesedila svojo modrost vila Albinca. Zazrla se je v krošnjo 
gabra v bližini in nadaljevala:

»To je krasen načrt! Stavim, da ti pet lešnikov ne uide!« Vstala je, 
pomežiknila Gašperju, nato pa odšla.

»Kako je s tabo, Gašper?« je mirno vprašala Albinca in zrla v škratove 
oči, ko se je zravnal. 

Od tistega dne, se je Gašper tu in tam spomnil, da je doma prebral 
kakšno kratko besedilo ali slikanico svoje mlajše sestrice. Tako na hitro - 
da bi le dobil čim več lešnikov. In res. Za svoje branje je običajno prejel 
po tri lešnike. Bil je kar zadovoljen. Tako zadovoljen, da je ob prostih 
popoldnevih na branje vse pogosteje pozabljal. Črke v berilu so spet 
postajale vse bolj nemirne in so bile čedalje bolj podobne porednim 
razposajenkam.

»Gašper, črke boš moral ukrotiti. Prepričana sem, da zmoreš več! 
Potrudi se!« mu je svetovala učiteljica in Gašper je debelo pogoltnil 
cmok. 

KAKO JE ŠKRAT GAŠPER UKROTIL ČRKE

Tod živi kar nekaj škratovskih in vilinskih otrok, ki se iz dneva v dan 
zbirajo v gozdni šoli učiteljice vilinke Jelke. V duplini mogočne bukve se 
visoko nad tlemi naučijo brati in računati, spoznavajo gozd, odkrivajo 
svojo enkratnost ter poslanstvo in odstirajo skrivnosti življenja. 
V Jelkino šolo je hodil tudi škrat Gašper. To je bil droben, tih škratek. 
Njegov um je bil bister, srce pa prijazno in toplo. V šolo je rad hodil – 
bolj zaradi družbe kot pa učenja. Bil je dober v matematiki. Številke so 
mu bile domače in rad se je igral z njimi, ko je reševal zapletene naloge in 
račune. Blizu mu je bilo tudi spoznavanje gozda. Nekoliko manj mu je 
bilo všeč pisanje in branje. Črk še ni uspel dodobra udomačiti. Zato je 
pri branju večkrat imel težave. Ko je bil na vrsti za glasno branje, so 
včasih črke migetale, tiste najbolj poredne pa še skakale iz vrstice v 
vrstico, tako da se je Gašperju pri branju zatikalo. Ob tem mu je postalo 
nelagodno, zardel je v obraz in se z vsemi močmi trudil, da bi črke vsaj 
toliko ukrotil, da bi razumljivo bral besedilo, dokler učiteljica Jelka ne bi 
poklicala naslednjega.
Nekega dne je učiteljica Jelka naznanila, da bo odslej za lepo tekoče 
branje učencem podarila pet lešnikov. Tisti, ki bo bral malo slabše, dobi 
štiri, še slabši bralci dobijo tri, dva ali enega. Učencem so se oči zasvetile, 
saj so lešnike imeli zelo radi. Tudi Gašper jih je oboževal in kar sline so 
se mu pocedile ob misli na slastne, hrustljave lešnike! 

Prišel je dan, ko ga je učiteljica Jelka spet povabila k branju. Gašperja je 
malce stisnilo pri srcu, vendar je pogumno odprl berilo in pričel brati. 
Črke so migetale, se premikale, skakale, prevračale kozolce, si iskale 
nove prostorčke za namestitev in se hip zatem spustile za vrstico nižje,... 
Gašperju je začutil, da ga ne čaka nič dobrega. Črke so bile neukročene 
in divje, zato je Gašper zelo težko bral. Za svoje branje je dobil en lešnik, 
ki ga je učiteljica Jelka položila predenj na mizo. 

Sprehajalci, katerih korak često mehko stopa po stezicah gozdov nad 
Klekom, pod Sveto Planino, vsake toliko opazijo, da tod poleg običajnih 
živijo posebni prebivalci. Včasih jim namreč uspe s pogledom ujeti 
kakšnega gozdnega škratka ali storžkovo vilo. Gozdni škratje živijo v 
gozdni podrasti in skrbijo za red. Koder veje piš kril storžkovih vil, pa je 
moč najti razkošje naravnih lepot. In teh je v kleških gozdovih nebroj. 

»Pa tako sem si želel, da bi dobil pet lešnikov! Ali pa vsaj štiri!« mu je 

***

Iz šole se je vračal po samotni poti, kjer je hodil le redkokdo. Pustil je 
solze, da so tekle. 

»O, ti porednice ti!« se je v mislih jezil Gašper, oči pa so se mu orosile. 
Bilo ga je sram jokati pred sošolci, zato je požrl solze. 
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Karate – Trboveljčanom šest 
medalj na množičnem turnirju 
na Hrvaškem

  V soboto, 1. septembra, je v Čakovcu na Hrvaškem potekal 
22. Mednarodni karate turnir »Medžimurje open 2018«. Na 
tekmovanje je bilo prijavljenih 1.197 tekmovalk in tekmovalcev iz 
127 klubov iz 15 držav. Karate klub Trbovlje so v sklopu Karate 
zveze Slovenije zastopali: Laura Božjak, Urša in Barbara Haberl, 
Domen Zidar in Stefan Joksimovič. Vodila sta jih trenerja Miha 
Kovačič in Rok Lopan. Kot prva je nastopila Laura Božjak v 
katah pri kadetinjah, kjer je izgubila v prvem krogu in v repasažu 
ter pri mladinkah v prvem krogu. Več uspeha je bilo v športnih 
borbah. Domen Zidar je tekmoval v kategoriji mladincev do 61 
kilogramov. Po treh zanesljivih zmagah je izgubil finale proti 
predstavniku Madžarske. Urša Haberl je še kljub nedopolnjenim 
osemnajstim letom nastopila v kategoriji mlajših članic (od 18 do 
20 let) do 50 kilogramov in si s tremi zmagami priborila zlato 
medaljo. V polfinalu je premagala Hrvatico Grdenićevo, lastnico 
štirih medalj iz evropskih in svetovnih prvenstev. Za drugo 
trboveljsko zlato medaljo je poskrbela njena sestra Barbara v 
kategoriji mlajših članic do 55 kilogramov. Barbara je nastopila 
tudi v kategoriji članic, v kateri je v finalu nekaj sekund pred 
koncem pri rezultatu 3 : 3 in vodstvu zaradi prvodosežene točke 
izvedla nožni udarec v glavo, ki so ga sodniki ocenili za 
premočnega. Sledila je diskvalifikacija in zmaga nasprotnice ter 
srebrna medalja Barbare. Tudi Stefan Joksimovič je nastopil v 
dveh kategorijah, in sicer pri mlajših članih in članih nad 84 
kilogramov. V prvi kategoriji se je moral zadovoljiti s tretjim 
mestom, pri članih pa je naredil korak višje na zmagovalnem odru 
in končal na drugem mestu. Poraz je moral priznati samo proti 
najuspešnejšemu Hrvatu Kvesiću, ki trenutno zaseda sedmo 
mesto na svetovni karate lestvici. Rezultati naših tekmovalcev so 
dodobra pripomogli k skupnemu drugemu mestu Karate zveze 
Slovenije po številu osvojenih medalj, saj so od sedmih zlatih 
medalj za dve poskrbeli Trboveljčani. 
  Vse, ki bi se radi vpisali v Karate klub Trbovlje, vabimo, da se 
nam pridružijo ob ponedeljkih in sredah med 17.00 in 18.00 v 
Večnamenskem prostoru Osnovne šole Trbovlje.

Jernej Simerl, tajnik kluba

  Smučarji smo že konec avgusta začeli jesenski del priprav. V SD 
Trbovlje ponujamo aktivnosti za otroke, ki se šele vključujejo v 
smučarski šport, za otroke, ki radi uživajo, se zabavajo, družijo in bi 
se hkrati naučili še dobro smučati, ter za otroke, za katere starši 
upajo, da bodo nekoč resneje tekmovali:

– MEDVEDKI z MEDVEDNICE – letnik 2011 in mlajši

– ALPSKA ŠOLA – otroci, usmerjeni v vrhunsko rekreativno 
smučanje

Program na snegu izvajamo tako, da vzbudimo veselje do smučanja 
pri otrocih ter da omogočimo razvoj fizičnih in psihičnih 
sposobnosti, ki so potrebne za treniranje in tekmovanja. S 
poudarkom na osnovah smučanja nadgrajujemo tekmovalčevo 
tehnično znanje skozi celotno sezono. Sposobnosti razvijamo z 
nadzorovanim prostim smučanjem, s tehničnim treningom v 
postavitvah in občasno za zabavo še z elementi smučanja prostega 
sloga (smučanje po celcu, skicross …). 

– pridobiti čim več smučarskega znanja

Aktivnosti Smučarskega 
društva Trbovlje

– uživati v treniranju

– individualni rezultatski cilji kot oblika dodatne motivacije 
(predvsem U-14 in tisti, ki so zadnje leto pri U-12)

Skozi treninge skušamo vplivati tudi na vrednote otrok, ki jim bodo 
koristile v šoli in potem pozneje v življenju:

– U-14 – tekmovalci letnik 2005/06 

Kondicijske treninge skušamo narediti čim bolj zanimive in 
raznolike. Menimo, da morajo otroci nekje do 12. leta spoznati čim 
več različnih športov, da specialna vadba v tem obdobju še ni tako 
bistvena. 

– navdušenje, odločnost, vztrajnost, vzdržljivost so lastnosti, ki 
jih mora imeti vsak športnik

– disciplina, športno vedenje – brez tega ni ne kakovostnih ne 
treningov ne tekmovanj

– samostojnost (skrb za opremo, zase), timsko delo (smučanje je 
v osnovi timski šport)

– zanesljivost (treningi v manj poznanem, nepredvidljivem 
okolju, v katerem mora trener zaupati svojim tekmovalcem, 
oni pa njemu)

CILJI (smučarski)

CILJI (nesmučarski) 

– osredotočenost (na voljo imamo omejen čas, informacij na 
terenu je veliko in izgubljanje fokusa vodi v dolgočasen, 
neracionalen trening)

Facebook – Smučarsko društvo Trbovlje

– U 10–12 – tekmovalci letnik 2007/10 

Informacije: info@sdtrbovlje.si

– priprava na zahtevnejše delo v višjih kategorijah
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»Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje je v letošnjih poletnih mesecih v 
sodelovanju s časopisom Srčno Trbovlje razpisala nagradni literarni 
natečaj za najboljšo domišljijsko kratko zgodbo. K sodelovanju so 
vabili vse ljubitelje pisanja in že uveljavljene avtorje (starejše od 18 let), 
ki naj bi napisali in na natečaj poslali kratko avtorsko zgodbo, ki bi 
bralce popeljala v domišljijski svet. V roku je prispelo 10 kratkih 
zgodb, ki so člane komisije (Vesno Jesih, Katro Hribar Frol in Roberta 
Čop) res bolj ali manj popeljala po poteh človeške domišljije. Izmed 
prejetih avtorskih besedil je komisija izbrala pet zgodb, ki so jih najbolj 
prepričale in začarale – avtorji bodo prejeli knjižno nagrado, vsi 
sodelujoči pa bodo povabljeni na slavnostno razglasitev in podelitev 
nagrad, ki bo aprila 2019 v prostorih Knjižnice Trbovlje. Zmagovalno 
zgodbo po mnenju komisije z naslovom Kako je škrat Gašper ukrotil 
črke avtorice Mihele Kmetič objavljamo spodaj in avtorici čestitamo.«

Poletni literarni natečaj
Stara vila Albinca je sredi borovničevja polnila svojo košarico z slastnimi 
plodovi, ko je zagledala škratka Gašperja, ki je prihajal po stezici. Že na 
prvi pogled se je videlo, da nekaj ni prav, na obrazu pa se mu je risala 
bridka stiska. 

Gašper se je zamislil. Besede so se mu zatikale v grlu, ko je rekel:

odmevalo v glavi. Razočaranje, žalost in tesnoba so se mu naselile v srcu 
in zdelo se je, da so ga popolnoma prevzele. 

»Pozdravljen, Gašper!« je zaklicala Albinca. Gašper je dvignil glavo, uzrl 
Albinco in dvignil roko v pozdrav. Namenil se je naprej, ko je Albinca 
priletela na stezico in ga povabila:

»Seveda! Želim si pet lešnikov! Vsaj enkrat! To mi je jasno!« je oživel 
Gašper.

»Ukrotil bom te poredne črke!«

»Sam odloči, česa si želiš. Ti si tisti, ki bo izbral, kam te bo vodila ta 
izkušnja. Lahko se okleneš tega lešnika in ga trdno stiskaš v pesti z 
mislijo, da si slab bralec in da ne zmoreš ničesar več.«

»Kako boš to storil?« je vrtala vanj stara Albinca.

In prišel je tisti dan, ko je bil v šoli za svoje branje nagrajen s petimi 
lešniki. Ko jih je učiteljica Jelka položila predenj, se ji je lepo zahvalil. 
Kot začaran, je zrl vanje. Uspelo mu je! Gašper je bil ponosen nase in 
počutil se je kot zmagovalec. To je bilo čudovito priznanje in vsaj tako 
pomemben dogodek kot tisti lešnik, v katerem je škratovski deček 
prepoznal priložnost za rast. 

Gašper si je obrisal oči in se obotavljal.

»Bral bom! Vsak dan bom bral! Še dlje, kot nam svetuje učiteljica Jelka v 
šoli. In ukrotil bom te poredne črke, da bo vsaka od njih pohlevno ždela 
na svojem mestu!« je Albinci razglasil Gašper. 

Gašper je pomislil in rekel:

»To ni težko. Želim si dobiti pet lešnikov za branje. Vsaj enkrat.« je brez 
razmišljanja izstrelil Gašper in spet je bil na tem, da bo zajokal. 

»Dobil sem le en lešnik…« je začel svojo pripoved Gašper in si dovolil, 
da so solze zopet zalile njegove oči. Albinci je zaupal, kako zelo si je želel 
več lešnikov in kako so mu tisti dan črke v berilu ponagajale, da se mu je 
pri branju zatikalo in se je komaj prebil čez besedilo. 
»Črk še nisi uspel ukrotiti. To je problem, kajne?« je povzela Albinca in 
Gašper je skrušeno prikimal. »Česa si pa želiš?«

»Le pridi! Borovnice ti bodo dobro dele!« ga je opogumila Albinca. 
Gašper je s sklonjeno glavo sedel k Albinci, ki mu je ponudila, da si 
postreže z borovnicami. Vzel je eno in si jo vtaknil v usta. 

»Nemogoče. Preteklost moraš pustiti v preteklosti. Ozri se v prihodnost 
in pomisli, česa si želiš.« je modrovala Albinca.

»Da bi danes dobil pet lešnikov!«

»Čudovito!« se je navdušila Albinca. »Zdaj pa razmisli, kaj si pripravljen 
narediti za to, da končno dobiš teh pet lešnikov.«

»Ampak jaz nisem dober v branju. Ne gre mi tako dobro kot nekaterim, 
ki so vedno nagrajeni s petimi lešniki. Slab bralec sem in ne znam krotiti 
črk.«

»Lahko pa izbereš pet lešnikov!«

Albinca je odobravajoče prikimala in se Gašperju nasmehnila:

Od tistega dne je Gašper del svojega prostega časa vsak dan namenil 
branju. Prav vsak dan! Postajal je redni gost gozdne knjižnice in 
odkrivati je začel čudovite svetove, ki so se skrivali med platnicami knjig. 
Črke so postajale vse bolj krotke in rade so čepele na svojih prostorčkih. 
Okorno branje je postajala stvar preteklosti, Gašper pa je vse bolj užival 
v odkrivanju zgodb in znanj, ki so jih ponujale knjige. 

Albinca je utihnila, Gašper pa je zrl vanjo in pozorno čakal, da bo 
nadaljevala. Lica so se mu že osušila in v očeh ni bilo več videti solz. 
Albinca se je obrnila k njemu in mu resno, vendar toplo dejala:

»Zdaj pa pomisli, kaj si pripravljen narediti, da dobiš teh pet lešnikov,« ga 
je izzvala Albinca. Škrat Gašper je nagubal čelo in razmišljal. Dejal je:

»Pridi! Sediva pod tisti borovec in pomalicajva!«

»En sam samcat lešnik je čudovita priložnost, da se nečesa naučiš. 
Življenje nam vselej pošilja nove in nove preizkušnje. Pa ne zato, da bi 
trpeli. Preizkušani smo zato, da bi napredovali, da bi naredili korak 
naprej.« je ubesedila svojo modrost vila Albinca. Zazrla se je v krošnjo 
gabra v bližini in nadaljevala:

»To je krasen načrt! Stavim, da ti pet lešnikov ne uide!« Vstala je, 
pomežiknila Gašperju, nato pa odšla.

»Kako je s tabo, Gašper?« je mirno vprašala Albinca in zrla v škratove 
oči, ko se je zravnal. 

Od tistega dne, se je Gašper tu in tam spomnil, da je doma prebral 
kakšno kratko besedilo ali slikanico svoje mlajše sestrice. Tako na hitro - 
da bi le dobil čim več lešnikov. In res. Za svoje branje je običajno prejel 
po tri lešnike. Bil je kar zadovoljen. Tako zadovoljen, da je ob prostih 
popoldnevih na branje vse pogosteje pozabljal. Črke v berilu so spet 
postajale vse bolj nemirne in so bile čedalje bolj podobne porednim 
razposajenkam.

»Gašper, črke boš moral ukrotiti. Prepričana sem, da zmoreš več! 
Potrudi se!« mu je svetovala učiteljica in Gašper je debelo pogoltnil 
cmok. 

KAKO JE ŠKRAT GAŠPER UKROTIL ČRKE

Tod živi kar nekaj škratovskih in vilinskih otrok, ki se iz dneva v dan 
zbirajo v gozdni šoli učiteljice vilinke Jelke. V duplini mogočne bukve se 
visoko nad tlemi naučijo brati in računati, spoznavajo gozd, odkrivajo 
svojo enkratnost ter poslanstvo in odstirajo skrivnosti življenja. 
V Jelkino šolo je hodil tudi škrat Gašper. To je bil droben, tih škratek. 
Njegov um je bil bister, srce pa prijazno in toplo. V šolo je rad hodil – 
bolj zaradi družbe kot pa učenja. Bil je dober v matematiki. Številke so 
mu bile domače in rad se je igral z njimi, ko je reševal zapletene naloge in 
račune. Blizu mu je bilo tudi spoznavanje gozda. Nekoliko manj mu je 
bilo všeč pisanje in branje. Črk še ni uspel dodobra udomačiti. Zato je 
pri branju večkrat imel težave. Ko je bil na vrsti za glasno branje, so 
včasih črke migetale, tiste najbolj poredne pa še skakale iz vrstice v 
vrstico, tako da se je Gašperju pri branju zatikalo. Ob tem mu je postalo 
nelagodno, zardel je v obraz in se z vsemi močmi trudil, da bi črke vsaj 
toliko ukrotil, da bi razumljivo bral besedilo, dokler učiteljica Jelka ne bi 
poklicala naslednjega.
Nekega dne je učiteljica Jelka naznanila, da bo odslej za lepo tekoče 
branje učencem podarila pet lešnikov. Tisti, ki bo bral malo slabše, dobi 
štiri, še slabši bralci dobijo tri, dva ali enega. Učencem so se oči zasvetile, 
saj so lešnike imeli zelo radi. Tudi Gašper jih je oboževal in kar sline so 
se mu pocedile ob misli na slastne, hrustljave lešnike! 

Prišel je dan, ko ga je učiteljica Jelka spet povabila k branju. Gašperja je 
malce stisnilo pri srcu, vendar je pogumno odprl berilo in pričel brati. 
Črke so migetale, se premikale, skakale, prevračale kozolce, si iskale 
nove prostorčke za namestitev in se hip zatem spustile za vrstico nižje,... 
Gašperju je začutil, da ga ne čaka nič dobrega. Črke so bile neukročene 
in divje, zato je Gašper zelo težko bral. Za svoje branje je dobil en lešnik, 
ki ga je učiteljica Jelka položila predenj na mizo. 

Sprehajalci, katerih korak često mehko stopa po stezicah gozdov nad 
Klekom, pod Sveto Planino, vsake toliko opazijo, da tod poleg običajnih 
živijo posebni prebivalci. Včasih jim namreč uspe s pogledom ujeti 
kakšnega gozdnega škratka ali storžkovo vilo. Gozdni škratje živijo v 
gozdni podrasti in skrbijo za red. Koder veje piš kril storžkovih vil, pa je 
moč najti razkošje naravnih lepot. In teh je v kleških gozdovih nebroj. 

»Pa tako sem si želel, da bi dobil pet lešnikov! Ali pa vsaj štiri!« mu je 

***

Iz šole se je vračal po samotni poti, kjer je hodil le redkokdo. Pustil je 
solze, da so tekle. 

»O, ti porednice ti!« se je v mislih jezil Gašper, oči pa so se mu orosile. 
Bilo ga je sram jokati pred sošolci, zato je požrl solze. 
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Karate – Trboveljčanom šest 
medalj na množičnem turnirju 
na Hrvaškem

  V soboto, 1. septembra, je v Čakovcu na Hrvaškem potekal 
22. Mednarodni karate turnir »Medžimurje open 2018«. Na 
tekmovanje je bilo prijavljenih 1.197 tekmovalk in tekmovalcev iz 
127 klubov iz 15 držav. Karate klub Trbovlje so v sklopu Karate 
zveze Slovenije zastopali: Laura Božjak, Urša in Barbara Haberl, 
Domen Zidar in Stefan Joksimovič. Vodila sta jih trenerja Miha 
Kovačič in Rok Lopan. Kot prva je nastopila Laura Božjak v 
katah pri kadetinjah, kjer je izgubila v prvem krogu in v repasažu 
ter pri mladinkah v prvem krogu. Več uspeha je bilo v športnih 
borbah. Domen Zidar je tekmoval v kategoriji mladincev do 61 
kilogramov. Po treh zanesljivih zmagah je izgubil finale proti 
predstavniku Madžarske. Urša Haberl je še kljub nedopolnjenim 
osemnajstim letom nastopila v kategoriji mlajših članic (od 18 do 
20 let) do 50 kilogramov in si s tremi zmagami priborila zlato 
medaljo. V polfinalu je premagala Hrvatico Grdenićevo, lastnico 
štirih medalj iz evropskih in svetovnih prvenstev. Za drugo 
trboveljsko zlato medaljo je poskrbela njena sestra Barbara v 
kategoriji mlajših članic do 55 kilogramov. Barbara je nastopila 
tudi v kategoriji članic, v kateri je v finalu nekaj sekund pred 
koncem pri rezultatu 3 : 3 in vodstvu zaradi prvodosežene točke 
izvedla nožni udarec v glavo, ki so ga sodniki ocenili za 
premočnega. Sledila je diskvalifikacija in zmaga nasprotnice ter 
srebrna medalja Barbare. Tudi Stefan Joksimovič je nastopil v 
dveh kategorijah, in sicer pri mlajših članih in članih nad 84 
kilogramov. V prvi kategoriji se je moral zadovoljiti s tretjim 
mestom, pri članih pa je naredil korak višje na zmagovalnem odru 
in končal na drugem mestu. Poraz je moral priznati samo proti 
najuspešnejšemu Hrvatu Kvesiću, ki trenutno zaseda sedmo 
mesto na svetovni karate lestvici. Rezultati naših tekmovalcev so 
dodobra pripomogli k skupnemu drugemu mestu Karate zveze 
Slovenije po številu osvojenih medalj, saj so od sedmih zlatih 
medalj za dve poskrbeli Trboveljčani. 
  Vse, ki bi se radi vpisali v Karate klub Trbovlje, vabimo, da se 
nam pridružijo ob ponedeljkih in sredah med 17.00 in 18.00 v 
Večnamenskem prostoru Osnovne šole Trbovlje.

Jernej Simerl, tajnik kluba

  Smučarji smo že konec avgusta začeli jesenski del priprav. V SD 
Trbovlje ponujamo aktivnosti za otroke, ki se šele vključujejo v 
smučarski šport, za otroke, ki radi uživajo, se zabavajo, družijo in bi 
se hkrati naučili še dobro smučati, ter za otroke, za katere starši 
upajo, da bodo nekoč resneje tekmovali:

– MEDVEDKI z MEDVEDNICE – letnik 2011 in mlajši

– ALPSKA ŠOLA – otroci, usmerjeni v vrhunsko rekreativno 
smučanje

Program na snegu izvajamo tako, da vzbudimo veselje do smučanja 
pri otrocih ter da omogočimo razvoj fizičnih in psihičnih 
sposobnosti, ki so potrebne za treniranje in tekmovanja. S 
poudarkom na osnovah smučanja nadgrajujemo tekmovalčevo 
tehnično znanje skozi celotno sezono. Sposobnosti razvijamo z 
nadzorovanim prostim smučanjem, s tehničnim treningom v 
postavitvah in občasno za zabavo še z elementi smučanja prostega 
sloga (smučanje po celcu, skicross …). 

– pridobiti čim več smučarskega znanja

Aktivnosti Smučarskega 
društva Trbovlje

– uživati v treniranju

– individualni rezultatski cilji kot oblika dodatne motivacije 
(predvsem U-14 in tisti, ki so zadnje leto pri U-12)

Skozi treninge skušamo vplivati tudi na vrednote otrok, ki jim bodo 
koristile v šoli in potem pozneje v življenju:

– U-14 – tekmovalci letnik 2005/06 

Kondicijske treninge skušamo narediti čim bolj zanimive in 
raznolike. Menimo, da morajo otroci nekje do 12. leta spoznati čim 
več različnih športov, da specialna vadba v tem obdobju še ni tako 
bistvena. 

– navdušenje, odločnost, vztrajnost, vzdržljivost so lastnosti, ki 
jih mora imeti vsak športnik

– disciplina, športno vedenje – brez tega ni ne kakovostnih ne 
treningov ne tekmovanj

– samostojnost (skrb za opremo, zase), timsko delo (smučanje je 
v osnovi timski šport)

– zanesljivost (treningi v manj poznanem, nepredvidljivem 
okolju, v katerem mora trener zaupati svojim tekmovalcem, 
oni pa njemu)

CILJI (smučarski)

CILJI (nesmučarski) 

– osredotočenost (na voljo imamo omejen čas, informacij na 
terenu je veliko in izgubljanje fokusa vodi v dolgočasen, 
neracionalen trening)

Facebook – Smučarsko društvo Trbovlje

– U 10–12 – tekmovalci letnik 2007/10 

Informacije: info@sdtrbovlje.si

– priprava na zahtevnejše delo v višjih kategorijah
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31križanka

Vsak torek in petek do konca leta, Open club, med 14. in 18. uro, MCT

Večerno druženje na Mrzlici
V soboto, 1. decembra 2018, od 16.00 naprej Planinsko 
društvo Trbovlje vabi na Planinski na dom Mrzlici. 

sobota, 13. 10., 10.00–12.00

ponedeljek, 22. 10., ob 17.00

sreda, 10. 10., ob 19.00

Glasbeno-poetični večer z glasbeno zasedbo OUŠNTRAJB, čitalnica oddelka za odrasle, 
KTS

torek, 16. 10., ob 18.00

Predstavitev knjige Gregorja Kaplana Vojna škoda na območju Slovenije v drugi svetovni 
vojni, pogovor vodi Irena Vozelj, čitalnica oddelka za odrasle, KTS

četrtek, 11. 10., ob 17.00

POZITIVNA DISCIPLINA, Jani Prgić, avtor programa Tanka črta odgovornosti, v MCT, ZLU

torek, 23. 10., 17.00–18.30

Zasvojenosti – predavanje za starše izvaja Logout; na OŠIC, OŠIC

sreda, 17. 10., ob 17.00

Tečaj kitajščine, ZLU, Rudarski dom Trbovlje, brezplačno, obvezne prijave na tel. 068 613 
954

Družinski dan, MCT

Interni nastop 2018/19 učencev Glasbene šole Trbovlje, dvorana GŠ Trbovlje, GŠ

Glasbena pravljica v sodelovanju z Glasbeno šolo Trbovlje, pravljična soba Tončka 
Knjigoljuba, KTS in GŠ

sreda, 17. 10., ob 19.00

20.–30. 9.

Območna likovna razstava (JSKD), stara galerija DDT

torek, 25. 9., 10.00–12.00

Medgeneracijska skupina Siničke – Večgeneracijski center Zasavje, ZLU, brezplačno, 
obvezne prijave na tel. 068 613 954

torek, 25. 9., ob 17.00 

Dobrodelni sejem in kulturna prireditev (v tednu evropske kulturne dediščine) Zablisnilo se 
je v spominu (citat iz dela I. Cankarja Sošolec Tone), šolska telovadnica, OŠ IC

sreda, 26. 9., 9.00–12.00

Predstavitev možnosti za učenje in nagradna igra, Dnevi vseslovenskih svetovalnih središč 
Stojnica pred Sparom Trbovlje, ZLU
sreda, 26. 9. 

SEPTEMBER

petek, 5. 10., ob 17.00

Prireditev ob tednu upokojencev, gledališka dvorana DDT

sreda, 26. 9., ob 19.00

Teden filma ob tednu otroka

Oktober 2018, galerija knjižnice: razstavljajo članice Društva zasavskih kljekljaric Srčevke

torek, 2. 10., ob 18.00

Do domačih vrtnin in samooskrbe s pomočjo učinkovitega vrtička – visoke kapilarne 
grede, ZLU in KTS. Predavateljica Lenka Puh iz skupnosti Etri, Zasavska ljudska univerza v 
sodelovanju z Občino Trbovlje v okviru projekta LAS: »Trajnostno naravnana ureditev 
zunanjosti šole z urbanimi vrtički in s fotoaktivnim tlakovanjem

Nuša Ilovar, večer poezije in glasbe; predstavitev kulturne ustvarjalke, od rojstva 
zaznamovane s cerebralno paralizo, v sodelovanju z Zasavsko ljudsko univerzo, čitalnica 
oddelka za odrasle, KTS

2.–11. 10.

sreda, 3. 10., ob 17.00

Pravljična ura, Košarkar Lipko, predstavitev košarke z Gašperjem Ovnikom, pravljična soba 
Tončka Knjigoljuba, KTS

Pravljična ura, Karate bojevnik, predstavitev karateja z Miho Kovačičem, Pravljična soba 
Tončka Knjigoljuba, KTS

petek in sobota, 5. in 6. 10. 

Popoldanske aktivnosti ob evropskem dnevu jezikov (za vse tri OŠ iz Trbovelj; koordinacija 
Ajda Klanšek Šimunič), OŠ IC

sreda, 10. 10., 15.00–16.00

sreda, 26. 9., ob 17.00

Likovna razstava JSKD, stara galerija DDT

EVS-festival, MCT (več informacij na mct.si)

»GODALKANJE« z Bojanom Cvetrežnikom, z učenci in učiteljicami godalnega oddelka 
Glasbene šole Trbovlje, petek popoldne od 14.00 naprej in sobota dopoldne do 15.00, 
GŠ

Svetovalna urica (ISIO): Ovrednotite svoje znanje tujega jezika, brezplačno, obvezne 
prijave na tel. 03 56 31 191, ZLU

sreda, 10. 10., ob 17.00

Ustvarjanje s klekljaricami, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS

petek, 28. 9. 

OKTOBER

Alja Ferme: Predstavitev argentinskega tanga, čitalnica oddelka za odrasle, KTS

sreda, 3. 10., ob 19.00

9. – 23. 10. 

nedelja, 21. 10., ob 18.00

četrtek, 27. 9., ob 18.00

Gledališki abonma: Moški brlog, v gledališki dvorani DDT

torek, 9. 10., ob 19.30

Nastop skupine On the rock in pevskega zbora GESŠ, v gledališki dvorani DDT

Gajin svet in pogovor z ustvarjalci filma in gosti – premierna projekcija, kino DDT

Razstava ArtKum, Nova galerija DDT

Lutkovni abonma: Pika potuje po svetu, v kinodvorani DDT

sobota, 13. 10., ob 10.30

petek, 16. 11. 

Ustvarjalna delavnica, Jesensko ustvarjanje, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS

sreda, 24. 10., ob 17.00

Mirjana Šernek, večer poezije in glasbe, predstavitev življenja in dela slepe pesnice, v 
sodelovanju z Zasavsko ljudsko univerzo, čitalnica oddelka za odrasle, KTS in ZLU

Svetovalna urica (ISIO): Kako izboljšati svojo učinkovitost pri delu in učenju – spoznajte 
svoje učne vzorce, ZLU, brezplačno, obvezne prijave na tel. 03 56 31 191

sreda, 7. 11., ob 19.00

sobota, 10. 11., 10.00–12.00

Družinski dan, MCT

sreda, 14. 11., ob 19.00

sreda, 24. 10., ob 19.00

Jesenska pravljična ura, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS

sreda, 7. 11., ob 17.00

ponedeljek, 5. 11., ob 18.00

Pravljična ura, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS

Predavanje Sanje Lončar, KTS in ZLU

sreda, 28. 11., ob 17.00

NOVEMBER

Potopisni večer: Igor Fabjan in psička Lia – Na Švedsko s psom, čitalnica oddelka za 
odrasle, KTS

sreda, 14. 11., ob 17.00

sreda, 21. 11., 9.00–11.00

Angleške urice – Večgeneracijski center Zasavje, ZLU, brezplačno, obvezne prijave na tel. 
068 604 137 

Ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic: predstavitev biografije igralke Milene Zupančič Kot 
bi luna padla na zemljo; z gostoma Mileno Zupančič in piscem njene biografije Tadejem 
Golobom se bo pogovarjala Simona Solina, kavarna DDT, KTS in DDT

sreda, 21. 11., ob 19.30

torek, 20. 11., ob 18.00

Predavanje o kapi, predavateljica nevrologinja v UKC Ljubljana Senta Frol, dr. med., 
čitalnica oddelka za odrasle, KTS

Glasbena pravljica, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, GŠ in KTS

petek, 30. 11., ob 18.00

Slavnostna seja ob 35. obletnici delovanja Kulturnega društva plesne skupine mažoret 
Trbovlje, predavalnica DDT, mažorete Trbovlje

2. interni nastop 2018/19 učencev Glasbene šole Trbovlje, dvorana GŠ Trbovlje

Pravljična urica ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, 
KTS

sreda, 28. 11., ob 19.00

četrtek, 22. 11., ob 19.00

Predavanje v organizaciji ekološke trgovine Gajbica, čitalnica oddelka za odrasle, KTS

Dan zdrave šole (različne aktivnosti na šoli in drugih lokacijah), dopoldne, vodja Katja 
Alauf, OŠIC

sreda, 21. 11., ob 17.00

Codelli in pogovor z ustvarjalci filma, Kino DDT

Gledališki abonma: Trojanke, v gledališki dvorani DDT

Razstava Vesne Lenić Kreže, v Novi galeriji DDT (razstava bo odprta do 22. 11.)

sreda, 7. 11., 15.00–16.00

četrtek, 8. 11.

torek, 6. 11., ob 19.30

Stand up komedija: Tin Vodopivec, v gledališki dvorani DDT

SmučarSKI ples, v DDT, SD Trbovlje

torek in sreda, 23. in 24. 10., ob 18.00

Dobrodelni koncert GŠ in OŠT, gledališka dvorana DDT, GŠ in OŠT

petek, 16. 11., ob 17.00

sobota, 1. 12.

sobota, 10. 11., ob 10.30

ponedeljek, 12. 11.

Sozvočenja JSKD, v gledališki dvorani DDT

četrtek, 29. 11., ob 20.00

sobota, 24. 11.

petek in sobota, 23. in 24. 11.

Razstava ročnih del Društva invalidov Trbovlje, v stari galeriji DDT (razstava bo odprta do 
14. 11.)

Lutkovni abonma: Opičja uganka ali Mamica kje si, v kinodvorani DDT

Podelitev zlate sončnice, v predavalnici DDT

Smučarski sejem, v DDT, SD Trbovlje

DECEMBER

Odprtje Zlate palete, stara galerija DDT (razstava bo odprta do 5. 12.)

sobota, 17.11., ob 16.00
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Vsak torek in petek do konca leta, Open club, med 14. in 18. uro, MCT

Večerno druženje na Mrzlici
V soboto, 1. decembra 2018, od 16.00 naprej Planinsko 
društvo Trbovlje vabi na Planinski na dom Mrzlici. 

sobota, 13. 10., 10.00–12.00

ponedeljek, 22. 10., ob 17.00

sreda, 10. 10., ob 19.00

Glasbeno-poetični večer z glasbeno zasedbo OUŠNTRAJB, čitalnica oddelka za odrasle, 
KTS

torek, 16. 10., ob 18.00

Predstavitev knjige Gregorja Kaplana Vojna škoda na območju Slovenije v drugi svetovni 
vojni, pogovor vodi Irena Vozelj, čitalnica oddelka za odrasle, KTS

četrtek, 11. 10., ob 17.00

POZITIVNA DISCIPLINA, Jani Prgić, avtor programa Tanka črta odgovornosti, v MCT, ZLU

torek, 23. 10., 17.00–18.30

Zasvojenosti – predavanje za starše izvaja Logout; na OŠIC, OŠIC

sreda, 17. 10., ob 17.00

Tečaj kitajščine, ZLU, Rudarski dom Trbovlje, brezplačno, obvezne prijave na tel. 068 613 
954

Družinski dan, MCT

Interni nastop 2018/19 učencev Glasbene šole Trbovlje, dvorana GŠ Trbovlje, GŠ

Glasbena pravljica v sodelovanju z Glasbeno šolo Trbovlje, pravljična soba Tončka 
Knjigoljuba, KTS in GŠ

sreda, 17. 10., ob 19.00

20.–30. 9.

Območna likovna razstava (JSKD), stara galerija DDT

torek, 25. 9., 10.00–12.00

Medgeneracijska skupina Siničke – Večgeneracijski center Zasavje, ZLU, brezplačno, 
obvezne prijave na tel. 068 613 954

torek, 25. 9., ob 17.00 

Dobrodelni sejem in kulturna prireditev (v tednu evropske kulturne dediščine) Zablisnilo se 
je v spominu (citat iz dela I. Cankarja Sošolec Tone), šolska telovadnica, OŠ IC

sreda, 26. 9., 9.00–12.00

Predstavitev možnosti za učenje in nagradna igra, Dnevi vseslovenskih svetovalnih središč 
Stojnica pred Sparom Trbovlje, ZLU
sreda, 26. 9. 

SEPTEMBER

petek, 5. 10., ob 17.00

Prireditev ob tednu upokojencev, gledališka dvorana DDT

sreda, 26. 9., ob 19.00

Teden filma ob tednu otroka

Oktober 2018, galerija knjižnice: razstavljajo članice Društva zasavskih kljekljaric Srčevke

torek, 2. 10., ob 18.00

Do domačih vrtnin in samooskrbe s pomočjo učinkovitega vrtička – visoke kapilarne 
grede, ZLU in KTS. Predavateljica Lenka Puh iz skupnosti Etri, Zasavska ljudska univerza v 
sodelovanju z Občino Trbovlje v okviru projekta LAS: »Trajnostno naravnana ureditev 
zunanjosti šole z urbanimi vrtički in s fotoaktivnim tlakovanjem

Nuša Ilovar, večer poezije in glasbe; predstavitev kulturne ustvarjalke, od rojstva 
zaznamovane s cerebralno paralizo, v sodelovanju z Zasavsko ljudsko univerzo, čitalnica 
oddelka za odrasle, KTS

2.–11. 10.

sreda, 3. 10., ob 17.00

Pravljična ura, Košarkar Lipko, predstavitev košarke z Gašperjem Ovnikom, pravljična soba 
Tončka Knjigoljuba, KTS

Pravljična ura, Karate bojevnik, predstavitev karateja z Miho Kovačičem, Pravljična soba 
Tončka Knjigoljuba, KTS

petek in sobota, 5. in 6. 10. 

Popoldanske aktivnosti ob evropskem dnevu jezikov (za vse tri OŠ iz Trbovelj; koordinacija 
Ajda Klanšek Šimunič), OŠ IC

sreda, 10. 10., 15.00–16.00

sreda, 26. 9., ob 17.00

Likovna razstava JSKD, stara galerija DDT

EVS-festival, MCT (več informacij na mct.si)

»GODALKANJE« z Bojanom Cvetrežnikom, z učenci in učiteljicami godalnega oddelka 
Glasbene šole Trbovlje, petek popoldne od 14.00 naprej in sobota dopoldne do 15.00, 
GŠ

Svetovalna urica (ISIO): Ovrednotite svoje znanje tujega jezika, brezplačno, obvezne 
prijave na tel. 03 56 31 191, ZLU

sreda, 10. 10., ob 17.00

Ustvarjanje s klekljaricami, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS

petek, 28. 9. 

OKTOBER

Alja Ferme: Predstavitev argentinskega tanga, čitalnica oddelka za odrasle, KTS

sreda, 3. 10., ob 19.00

9. – 23. 10. 

nedelja, 21. 10., ob 18.00

četrtek, 27. 9., ob 18.00

Gledališki abonma: Moški brlog, v gledališki dvorani DDT

torek, 9. 10., ob 19.30

Nastop skupine On the rock in pevskega zbora GESŠ, v gledališki dvorani DDT

Gajin svet in pogovor z ustvarjalci filma in gosti – premierna projekcija, kino DDT

Razstava ArtKum, Nova galerija DDT

Lutkovni abonma: Pika potuje po svetu, v kinodvorani DDT

sobota, 13. 10., ob 10.30

petek, 16. 11. 

Ustvarjalna delavnica, Jesensko ustvarjanje, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS

sreda, 24. 10., ob 17.00

Mirjana Šernek, večer poezije in glasbe, predstavitev življenja in dela slepe pesnice, v 
sodelovanju z Zasavsko ljudsko univerzo, čitalnica oddelka za odrasle, KTS in ZLU

Svetovalna urica (ISIO): Kako izboljšati svojo učinkovitost pri delu in učenju – spoznajte 
svoje učne vzorce, ZLU, brezplačno, obvezne prijave na tel. 03 56 31 191

sreda, 7. 11., ob 19.00

sobota, 10. 11., 10.00–12.00

Družinski dan, MCT

sreda, 14. 11., ob 19.00

sreda, 24. 10., ob 19.00

Jesenska pravljična ura, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS

sreda, 7. 11., ob 17.00

ponedeljek, 5. 11., ob 18.00

Pravljična ura, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS

Predavanje Sanje Lončar, KTS in ZLU

sreda, 28. 11., ob 17.00

NOVEMBER

Potopisni večer: Igor Fabjan in psička Lia – Na Švedsko s psom, čitalnica oddelka za 
odrasle, KTS

sreda, 14. 11., ob 17.00

sreda, 21. 11., 9.00–11.00

Angleške urice – Večgeneracijski center Zasavje, ZLU, brezplačno, obvezne prijave na tel. 
068 604 137 

Ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic: predstavitev biografije igralke Milene Zupančič Kot 
bi luna padla na zemljo; z gostoma Mileno Zupančič in piscem njene biografije Tadejem 
Golobom se bo pogovarjala Simona Solina, kavarna DDT, KTS in DDT

sreda, 21. 11., ob 19.30

torek, 20. 11., ob 18.00

Predavanje o kapi, predavateljica nevrologinja v UKC Ljubljana Senta Frol, dr. med., 
čitalnica oddelka za odrasle, KTS

Glasbena pravljica, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, GŠ in KTS

petek, 30. 11., ob 18.00

Slavnostna seja ob 35. obletnici delovanja Kulturnega društva plesne skupine mažoret 
Trbovlje, predavalnica DDT, mažorete Trbovlje

2. interni nastop 2018/19 učencev Glasbene šole Trbovlje, dvorana GŠ Trbovlje

Pravljična urica ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, 
KTS

sreda, 28. 11., ob 19.00

četrtek, 22. 11., ob 19.00

Predavanje v organizaciji ekološke trgovine Gajbica, čitalnica oddelka za odrasle, KTS

Dan zdrave šole (različne aktivnosti na šoli in drugih lokacijah), dopoldne, vodja Katja 
Alauf, OŠIC

sreda, 21. 11., ob 17.00

Codelli in pogovor z ustvarjalci filma, Kino DDT

Gledališki abonma: Trojanke, v gledališki dvorani DDT

Razstava Vesne Lenić Kreže, v Novi galeriji DDT (razstava bo odprta do 22. 11.)

sreda, 7. 11., 15.00–16.00

četrtek, 8. 11.

torek, 6. 11., ob 19.30

Stand up komedija: Tin Vodopivec, v gledališki dvorani DDT

SmučarSKI ples, v DDT, SD Trbovlje

torek in sreda, 23. in 24. 10., ob 18.00

Dobrodelni koncert GŠ in OŠT, gledališka dvorana DDT, GŠ in OŠT

petek, 16. 11., ob 17.00

sobota, 1. 12.

sobota, 10. 11., ob 10.30

ponedeljek, 12. 11.

Sozvočenja JSKD, v gledališki dvorani DDT

četrtek, 29. 11., ob 20.00

sobota, 24. 11.

petek in sobota, 23. in 24. 11.

Razstava ročnih del Društva invalidov Trbovlje, v stari galeriji DDT (razstava bo odprta do 
14. 11.)

Lutkovni abonma: Opičja uganka ali Mamica kje si, v kinodvorani DDT

Podelitev zlate sončnice, v predavalnici DDT

Smučarski sejem, v DDT, SD Trbovlje

DECEMBER

Odprtje Zlate palete, stara galerija DDT (razstava bo odprta do 5. 12.)

sobota, 17.11., ob 16.00
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Sr(e)čno Trbovlje je vpisano v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS pod zaporedno 
številko 1731. 

Vse pravice pridržane. Noben del tega časopisa ne sme biti 
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