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DECEMBRSKI UTRINKI 
Dežela pravljičnih nasmehov, sprevod Dedka Mraza in praznična 
okrasitev našega mesta
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Gregor Špajzer je za večletno nadpovprečno uspešno 
delo in uveljavitev na kulturnem ter umetniškem po-
dročju v občini za leto 2018 dobil nagrado Tončke Čeč.

Gregor Špajzer se v ljubiteljski kulturi aktivno udejstvuje že 33 
let. Vanjo je vstopil pri trinajstih kot klarinetist v Delavski godbi 
Trbovlje. Od leta 2000 pa vse do leta 2014, z enoletno vmesno pre-
kinitvijo od 2006 do 2007, je bil predsednik KUD Delavska godba 
Trbovlje, še vedno pa je aktiven član izvršnega odbora tega kultur-
no umetniškega društva. V času njegovega predsedovanja je skupaj 
s še nekaterimi člani organiziral udeležbo Delavske godbe Trbo-
vlje na svetovnem tekmovanju pihalnih orkestrov v Kerkradeju na 
Nizozemskem. Takrat je godba izdala več zgoščenk, izvedla veliko 
koncertov, med drugim tudi dvakrat v dvorani Slovenske filhar-
monije, gostovala je v Španiji, Franciji, Belgiji itn. 

Z zborovstvom se ukvarja od leta 2000 in je eden od ustanovite-
ljev KD Prosavus, MePZ Prosavus in njun predsednik. V dobrem 
letu delovanja je zbor dosegel nekaj zavidanja vrednih rezultatov, ki 
so plod vzajemnega sodelovanja predsednika z umetniškim vodjo 
Aljažem Bastičem, upravnim odborom in vsemi preostalimi člani 
zasedbe. Na regijskem tekmovanju odraslih zborov in malih pev-
skih skupin osrednje Slovenije, ki je bilo 19. 11. 2017, je zbor prejel 
zlato priznanje in več posebnih nagrad. Ta uspeh mu je odprl vrata 
na 25. slovensko državno zborovsko tekmovanje Naša pesem 2018, 
kjer je nastopil kot prvi zasavski zbor po dobrih tridesetih letih in v 
močni konkurenci prejel odlično bronasto priznanje. 

V letu 2009 je bil soustanovitelj Pevsko-godalnega društva Trbo-
vlje. Sekcijo društva, Komorni zbor Trbovlje, je vodil od začetka in 
dosegel nekaj lepih uspehov.

Poleg navedenega je Gregor Špajzer zadnjih deset let član sveta 
območne izpostave JSKD Trbovlje, od tega je zadnjih šest let nje-
gov predsednik. V dveh mandatih pa je bil od leta 2002 naprej tudi 
predsednik nadzornega odbora Zveze slovenskih godb.

Nagrada Tončke Čeč za leto 2019 
Kot oče petih otrok, ki so bili in so še učenci Glasbene šole Tr-

bovlje, je od šolskega leta 2002/2003 do 2011/2012 neprekinjeno 
aktivno sodeloval kot član Sveta staršev Glasbene šole Trbovlje. 
Poleg tega je deloval tudi v Svetu zavoda Glasbene šole Trbovlje, 
in sicer kot član v od 1. 6. 2004 do 31. 5. 2008, kot predsednik pa v 
času od 1. 6. 2008 do 31. 5. 2012.

Ves njegov prispevek v ljubiteljski kulturni dejavnosti v teh letih 
lahko opredelimo kot izjemen dosežek na kulturnem in umetni-
škem področju, večletno nadpovprečno uspešno delo ter uveljavi-
tev na kulturnem in umetniškem področju v občini Trbovlje.

Spoštovani!

Ob prihajajočem slovenskem kulturnem prazniku, 

Prešernovem dnevu, vas prijazno vabim na osrednjo 

slovesnost, na kateri bo podeljena tudi nagrada Tončke 

Čeč letošnjemu nagrajencu. 

Vljudno vabljeni v četrtek, 7. februarja 2019, ob 19. uri 

v gledališko dvorano Delavskega doma Trbovlje. 

»Živé naj vsi naródi, ki hrepené dočakat’ dan, ko, 

koder sonce hodi, prepir iz svéta bo pregnan,

ko rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak!«

(France Prešeren)

S prijaznimi pozdravi

Županja Občine Trbovlje 

Jasna Gabrič 

s sodelavci



Odprtje bo potekalo spomladi, o točnem datumu in uri 
bomo javnost pravočasno obvestili. 

Projektantsko mnenje: »Niveleta krožnega križišča in 
kroga je prilagojena obstoječim robnim pogojem: indi-
vidulanim uvozom na kraku za središče mesta, nivele-
ti kraka za Zagorje ter niveleti obstoječega mostu čez 
Trboveljščico. Najbolj na niveleto kroga vpliva obstoječi 
most z enostranskim prečnim sklonom 7 % (običajno 
imamo na izvozu kroga kontra prečni sklon 2-2.5 %). Vi-
šinska ureditev krožnega križišča je optimalna glede na 
poprej opisane robne pogoje.«

V sklopu obnove tega dela mesta se je križišče Sušnik preobliko-
valo v krožišče, uredila se je podzemna infrastruktura in kanaliza-
cija, na novo je urejena tudi javna razsvetljava, obnovljeno je avto-
busno postajališče ter hodnika za pešce, ki zdaj potekata na obeh 
straneh ceste. Cesta se je v celoti na novo asfaltirala, prav tako se je 
v celoti porušil ter na novo zgradil most Sušnik, ki je večji, varnejši 
in primernejši za tovorna vozila, ki nadaljujejo pot v industrijsko 
cono Nasipi. 

Poleg krožišča in novega mostu Sušnik pa smo uredili tudi novi 
avtobusni postajališči v Bevškem. Gre za prvi postajališči v občini 
z Braillovo pisavo. 

Krožišče in most Sušnik ter avtobusni   
postajališči v Bevškem
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V projekt Prvi posredovalci je Občina Trbovlje v sodelovanju z 
Zdravstvenim domom Trbovlje in Rdečim križem Trbovlje, s po-
klicnimi in prostovoljnimi gasilci ter laiki, ki so bili usposobljeni za 
nudenje prve pomoči, aktivno pristopila v letu 2018. Gre za sistem, ki 
je vzpostavljen z namenom reševanja življenj v primeru, ko so oboleli 

Prvi posredovalci tudi v Trbovljah 
oziroma poškodovani oddaljeni od ekipe nujne medicinske pomoči. 
Kadar je kdo od prvih posredovalcev bližje od ekipe nujne medicinske 
pomoči, lahko obolelemu oziroma poškodovancu hitreje priskoči na 
pomoč. Konec minulega leta se je za prve posredovalce usposobilo kar 
37 posameznikov, v prihodnosti pa se bo število še povečalo.

S preprosto in ne kičasto ureditvijo želimo, da 
ob prihodu v Trbovlje obiskovalca pozdravimo na 
dostojen način. Na sredini krožišča je 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 dvigni-
la zasavska mesta, med njimi tudi Trbovlje. Zgodba 
nas naprej vodi do belega kamenja, ki predstavlja 
bel premog. Zakaj bel? Ker se iz rudnikov dvigamo 
na površje in ker gospodarstvo občine ne temelji 

več na kopanju premoga, ampak na visokotehnolo-
ških in proizvodnih podjetjih, ki zaposlujejo doma-
čo delovno silo. Bel premog obdaja zelena površina, 
tako kot Trbovlje z vseh strani obdajajo zeleni hribi 
in ker so Trbovlje zelena dolina. Da bo zgodba zao-
krožena v celoto, nas bo krožišče ob vhodu in izhodu 
iz mesta pozdravilo z besedama »Srečno« in »Trbo-
vlje«. Skulptura je bila nameščena konec minulega 
leta, pretakanje vode pa bo zagnano, ko bodo to do-
puščale temperature. 



Občina se je v zadnjem letu uspešno prijavila na kar 
5 razpisov Ministrstva za infrastrukturo, s katerimi si je 
zagotovila nepovratna namenska sredstva za sofinanci-
ranje projektov v skupni vrednosti več kot 418.000 evrov. 
Ker gre za namenska sredstva, morajo biti uporabljena 
za točno določeno investicijo.

Zasaditev urbanih vrtičkov.

Odprtje prenovljenega dvorišča pred šolo.

Šolska pot pred in med ureditvijo ter po končanih delih.

Končal se je še en uspešen projekt, in sicer prenova dvorišča pred 
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, ki je dobilo novo moderno podobo ter 
je z vsemi novostmi prilagojeno potrebam današnjega časa. Dvori-
šče je bilo obnovljeno s pomočjo sofinanciranja Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. Nameščeni so bili urbani vrtički, šolski če-
belnjak, tla pred šolo so bila tlakovana s fotoaktivnimi tlakovci, ki 
zmanjšujejo onesnaženost zraka v neposredni bližini šole, na breži-
ni šole pa je bilo zasajeno tudi sadno drevje, ki predstavlja učilnico 
na prostem. Partnerji pri projektu so Zasavska ljudska univerza, JP 
Komunala Trbovlje, Zavod socialnih storitev Socios in Čebelarsko 
društvo Trbovlje. Posebna zahvala pa gre tudi partnerstvu LAS. S 
skupnimi močmi smo napisali še eno uspešno zgodbo. Dvorišče  
predstavlja unikum v naši občini in Zasavju. Prepričani smo, da bo 
učencem in učiteljem odlično služilo.

Obenem pa smo v tem delu mesta jeseni na podlagi prejetega skle-
pa Ministrstva za infrastrukturo, s pomočjo nepovratnih sredstev 
Kohezijskega sklada in slovenske udeležbe kohezijske politike, za-
čeli z izgradnjo novih hodnikov za pešce od Zavarovalnice Triglav 
do Mercatorja, ki predstavljajo varno šolsko pot. Obstoječa šolska 
pot je bila namreč nevarna, pločniki ob šoli so bili poškodovani, 
preozki, dotrajani in zato neprimerni. Z nepovratnimi sredstvi 
smo tako ta del mesta popolnoma obnovili ter šolarjem in drugim 
občanom zagotovili večjo varnost na tem odseku. 

*Projekta, označena z zvezdico, se bosta začela letos. 

PROJEKT

VIŠINA 

NEPOVRATNIH 

SREDSTEV

Sprememba prometne signalizacije z 
ureditvijo kolesarskih površin na odseku od 
Trga Franca Fakina do Trga revolucije

95.056,94 €

Ureditev avtobusnih postajališč Bevško 80.000,00 €
Ureditev hodnikov za pešce
(okolica OŠ Ivana Cankarja Trbovlje)

93.852,54 €

*Ureditev avtobusnih postajališč
(v zgornjem delu Trbovelj)

52.431,06 €

*Sistem izposoje javnih e-koles 96.708,80 €

Poleg novih vrtičkov, šolskega dvorišča in  
čebelnjaka še varna šolska pot
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Občina se je ureditve tega dela območja lotila v dveh fazah. Prva 
faza je bila izvedena lani, ko je potekala preureditev neurejenega 
območja v parkirišče za okoliške prebivalce, v sklopu katere smo 
podrli tudi stare garaže oziroma barake. Letos bo izvedena druga 
faza. Uredili bomo še otroško igrišče oziroma prostor za druženje. 
Razpis za izbiro izvajalca bo objavljen predvidoma še ta mesec, z 
deli bi nato začeli spomladi. 

Z veseljem sporočamo, da je začetek leta za občino več kot obeta-
ven. Na zadnji delovni dan minulega leta smo namreč prejeli dva 
sklepa Ministrstva za infrastrukturo. S prvim se Občini Trbovlje 
dodeli dobrih 52.000 evrov nepovratnih sredstev, namenjenih za 
ureditev avtobusnih postajališč, kar dobrih 96.000 evrov nepo-
vratnih sredstev pa bo občini dodeljenih za vzpostavitev sistema 
izposoje javnih e-koles. V sklopu ureditve avtobusnih postajališč 
se bodo urejala postajališča v zgornjem delu Trbovelj, in sicer pri 
JP Komunala, nekdanji Iskri in pri Malgaju. Tu se bodo na avto-
busna postajališča namestile nadstrešnice, uredila se bo tudi nji-
hova okolica. Kolesarske poti in priveze za kolesa po mestu bomo 
nadgradili z vzpostavitvijo sistema izposoje javnih e-koles, ki bo 
deloval še v tem letu. Gre za električna kolesa, ki si jih bodo lahko 
kolesarji izposodili na podlagi prijave v sistem s kartico, to pa ne bo 
novost samo v Trbovljah, ampak tudi v Zasavju. Ker se oba sklepa 
nanašata na nepovratna namenska sredstva, naj pri tem še enkrat 
poudarimo, da morajo biti sredstva, ki nam jih je uspelo pridobiti z 
naslova Kohezijskega sklada in slovenske udeležbe kohezijske po-
litike, namenjena posebej za ureditev postajališč ter vzpostavitev 
sistema izposoje e-koles in nikakor ne morejo biti porabljena za 
kar koli drugega.  

Ob koncu prejšnjega leta smo se udeležili podpisa certifikata 
Mladim prijazna občina, ki so ga Trbovlje, s strani Inštituta za mla-
dinsko politiko, prejele za obdobje od  2018 do 2022. Certifikat je 
občina prvič prejela pred štirimi leti, veseli pa smo, da nam je s tr-
dim delom in projekti v smeri zaposlovanja, stanovanjske politike, 
izobraževanja ter informiranja mladih uspelo certifikat obdržati. 
Hvala vsem, ki ste s svojim delom kakor koli prispevali k ohranitvi 
naziva.

Park Neža

V 2019 v Trbovljah 
izposoja električnih koles 

Trbovlje prejele potrditev, 
da so na pravi poti 

Slika je simbolična. Vir: www.karocikel.si
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Ponovno bi želeli spomniti občane na javljanje v primeru napak 
javne razsvetljave. Teh naj ne javljajo na Elektro Ljubljana, ker 
oni niso koncesionar za javno razsvetljavo v Trbovljah, temveč 
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. 

Z veseljem smo se odzvali povabilu na odprtje multisenzorne 
sobe, ki je nova pridobitev na OŠ Tončke Čeč. Veseli smo, da je 
tudi Občina Trbovlje lahko podprla ta izjemen projekt, učencem in 
učenkam pa želimo, da v sobi preživijo veliko čarobnih ter mirnih 
trenutkov in da jim služi kot sprostitev med napornim učenjem.

Občina Trbovlje je v letu 2018 pričela s subvencijo socialno 
varstvene storitve socialnega servisa osebnega telefonskega alarma 
občanom. V minulem letu je na razpis prispelo 7 vlog za odobritev 
subvencije socialno varstvene storitve socialnega servisa osebnega 
telefonskega alarma in prav toliko odločb je bilo pozitivnih, za-
enkrat pa je podpisanih 5 tripartitnih pogodb med upravičencem, 
izvajalcem in občino. Servis celodnevne povezave prek osebnega 
telefona bo občina subvencionirala tudi letos, razpis bo objavljen v 
prvi polovici leta.

Ker velikokrat slišimo, da so mnenja glede izgradnje predora in 
s tem navezave Zasavja na avtocesto precej deljena, vam želimo 
v spodnji preglednici prikazati, kaj točno je bilo s strani Občine 
Trbovlje in preostalih občin, ki pri projektu sodelujejo, v zadnjih 
dveh letih narejeno v tej smeri.

Napake na javni 
razsvetljavi

Multisenzorna soba  
OŠ Tončke Čeč

Pomoč starejšim

Koraki v smeri ureditve 
predora

Odprtje multisenzorne sobe na OŠ Tončke Čeč.

Aktivnosti se bodo nadaljevale v smeri podpisa pogodbe ter sestan-
ka med koordinatorjem in občinami, na katerem bosta predstavljena 
načrt dela ter terminski načrt.

Kako sporočiti napako:
• prek spletne strani Občine Trbovlje,
• prek elektronskega naslova: info@jr-lj.si,
• na tel. številko 01/58-63-600
• ali pa po telefonu Občini Trbovlje 03 56 34 800 od po-

nedeljka do petka v obratovalnem času občine ozi-
roma na elektronski naslov obcina.trbovlje@trbovlje.
si – napake bodo posredovali Javni razsvetljavi.

DATUM 

AKTIVNOSTI

OPIS AKTIVNOSTI

23. januar 2017 Delovna skupina: pismo o nameri, ocena 
investicije, priprava infografike

7. februar 2017 Na Ministrstvu za infrastrukturo: sklep o 
pripravi DIIP-a, aktivnosti za uvrstitev projekta 
v državni proračun

15. marec 2017 Delovna skupina: preverba dozdajšnje 
razpoložljive dokumentacije, primerjava variant

31. maj 2017 Na Ministrstvu za infrastrukturo: izdelan 
DIIP, uskladitev možnost priprave ustreznega 
prostorskega akta, predlogi mogočih načinov 
financiranja koordinatorja in strokovnih podlag

19. julij 2017 Sestanek občin Hrastnik, Prebold in Trbovlje: 
dogovor o pripravi osnutka medsebojnega 
dogovora občin in Ministrstva

22. januar 2018 Podpis o skupni pripravi regionalnega 
prostorskega načrta za območje ureditve 
navezave Zasavja na avtocesto »Šentrupert (a 
1)–Prebold–Trbovlje–Hrastnik (g 2-108)«

16. februar 2018 Delovna skupina in Ministrstvo za 
infrastrukturo: predaja DIIP-a, predlog načina 
izbire skupnega koordinatorja

9. marec 2018 Podpis dogovora o izvedbi javnih razpisov in 
delitvi finančnih obveznosti za potrebe priprave 
prostorskega akta za območje cestne navezave 
Zasavja na avtocesto »Šentrupert (A 1)–Prebold–
Trbovlje–Hrastnik (G 2-108)«

April in maj 2018 Priprava razpisne dokumentacije, izvedba 
rebalansa občin Hrastnik in Prebold z navedbo 
projekta v proračun in NRP

Junij 2018 Sprejetje rebalansa Občine Trbovlje

Junij 2018 Objava javnega razpisa za konzultanta

Avgust 2018 Odpiranje ponudb

September 2018 Usklajevanje in korigiranje razpisne 
dokumentacije z DRSI

15. september 2018 Sestanek občin Hrastnik, Prebold in Trbovlje: 
korekcija medsebojnega dogovora občin in 
ministrstva, določitev sistema delitve stroškov

Oktober 2018 Ponovna objava javnega razpisa za konzultanta 

15. november 2018 Odpiranje ponudb

13. december 2018 Delovna skupina, seznanitev članov z 
opravljenimi aktivnostmi

14. december 2018 Odločitev o oddaji javnega naročila (izbran 
ponudnik je DRI)

14.–28. december 
2018

Odločitev je postala pravnomočna (javno 
naročilo je bilo uspešno končano)

Januar 2019 Priprava pogodbe »Izvajanje konzultantskih 
storitev pri pripravi prostorskega akta za 
območje cestne navezave Zasavja na avtocesto« 
za podpis s konzultantom ter vsemi tremi 
občinami (Trbovlje, Hrastnik, Prebold) – 
pogodba je v postopku notranje kontrole

OPRAVIČILO: Učencem, njihovim staršem in zaposlenim na 
OŠ Tončke Čeč se opravičujemo, ker smo v septembrski številki 
časopisa Sr(e)čno Trbovlje navedli napačno število otrok, ki v le-
tošnjem letu obiskuje šolo: 1. razred – 46 učencev ter od 2. do 9. 
razreda – 295 učencev. Poleg tega se na OŠ Tončke Čeč 15 učencev 
izobražuje po osnovnošolskem programu z nižjim izobrazbenim 
standardom.
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V praznično vzdušje in k pričakovanju novega leta širom sveta 
smo vas povabili v gledališko dvorano Delavskega doma Trbovlje 
najprej z dopoldansko matinejo, ki je bila 18. 12. 2018 za vse učen-
ce od 5.–9. razreda trboveljskih osnovnih šol. Dvorana je pokala po 
šivih. Sledila sta še na dva zelo dobro obiskana večerna koncerta 19. 
in 20. decembra 2018 ob 19. uri. Vesele praznike in srečno novo leto 
2019 smo vam zaželeli učenci ter učitelji Glasbene šole Trbovlje z 
glasbo, s plesom in petjem, predstavili so se kitarski, harmonikarski, 
godalni ter pihalni orkester, Orffova skupina, narodnozabavni an-
sambel, druge komorne skupine in celoten Plesni oddelek šole.

Občina Trbovlje je januarja 2019 objavila javni razpis za dodeli-
tev nagrad diplomantom za opravljena zaključna dela v obdobju od 
1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Razpis bo odprt do 30. 9. 2019. Vsi, ki ste 
v letu 2018 v svojih zaključnih delih na prvi, drugi ali tretji stopnji 
študijskih programov obravnavali tematiko oziroma vsebine, ki so 
gospodarsko, zgodovinsko, kulturno, geografsko ali kako drugače 
povezane z Občino Trbovlje, vabljeni k oddaji. Denarne nagrade 
znašajo za prvo stopnjo 400, za drugo stopnjo 500 in za tretjo stop-
njo 600 evrov bruto. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni 
strani www.trbovlje.si v rubriki Javni razpisi.

Maja Kovačič 
Zaključno delo: Ocenitev informacijsko-tehnološkega 

proizvoda podjetja Chipolo 

»Glavni namen diplomskega dela je pomagati trboveljskemu 
podjetju pri izboljšanju njegovega IT-proizvoda. Za uresničitev 
tega namena je bilo v delu potrebno razviti model ocenjevanja 
funkcionalnosti IT-proizvodov, ki je sposoben odgovoriti na tri 
sklope vprašanj. Ali uporaba modela EFIT prispeva k izboljšanju 
proizvoda? Ali uporaba modela EFIT vodstvu podjetja omogoči 
nova spoznanja o proizvodu? Ali lahko s pomočjo modela EFIT 
ocenimo, če so vse funkcionalnosti proizvoda dejansko potrebne 
oz. ali lahko katero izmed funkcionalnosti podjetje izboljša, opusti 
ali doda?« 

Tea Lopan 
Zaključno delo: Kletvice in psovke v trboveljskem govoru 

»V magistrskem delu Kletvice in psovke v trboveljskem govo-
ru so analizirane kletvice in psovke, ki se uporabljajo v Trbovljah, 
katerih krajevni govor se uvršča v zagorsko-trboveljsko podnare-
čje posavskega narečja štajerske narečne skupine. Z raziskavo smo 
preverjali kletvice in psovke v trboveljskem govoru ter njihovo 
uporabo. Ugotavljali smo izvor kletvic in psovk (s pomočjo do-
stopne literature), njihovo prehajanje v splošno rabo, morebitno 
izgubo negativne in pridobitev pozitivne konotacije.« 

Anja Turnšek 
Zaključno delo: Stereotip »slovenske matere« v Zasavju 

»Osnovni namen je bil na podlagi analize stereotipa »slovenske 
matere kot Cankarjanske matere«, ki je verjetno najbolj prisoten 
stereotip matere v slovenski družbi, ugotoviti, v kakšni meri, če 
sploh, je ta stereotip danes aktualen in prisoten v izbranem lokal-
nem okolju. Obenem sem želela ugotoviti, kakšne so percepcije 
»slovenske matere« v Zasavju in kako se te med generacijami raz-
likujejo.« 

Anja Tanja Hladnik 
Zaključno delo: Avtentično vodenje in inovativnost na 

primeru podjetja Dewesoft 

»Glavni cilj magistrske naloge je bil proučiti povezanost kon-
strukta avtentičnega vodenja in konstrukta inovativnosti v izbra-
nem podjetju Dewesoft ter prikazati pomen nujnosti povezanosti 
obeh omenjenih konstruktov za uspešno preživetje na globalnem 
trgu v zdajšnjem prepolnem in izjemno zahtevnem okolju.« 

Tradicionalni božično-
novoletni koncert 
Glasbene šole Trbovlje

Nagrade diplomantom

V preteklem letu so bile podeljene štiri nagrade za 
zaključna dela, dve na 1. stopnji (bruto znesek 400,00 
evrov) in dve na 2. stopnji (bruto znesek 500,00 evrov). 
Povzetke zaključnih nalog si lahko ogledate na spletni 
strani Občine Trbovlje, v fizični obliki pa so dostopne v 
Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje.

Delavski dom Trbovlje je bil s projektom »Luknja v prihodnost« 
izmed 40 prijavljenih izbran med finaliste razpisa Snovalec (Slo-
venska turistična organizacija). Luknja v prihodnost je novome-
dijski prehod iz globin trboveljske jame v neskončnost vesolja, ki 
obiskovalca popelje na pot prihodnosti, kjer se odpirajo nova in 
nova obzorja. Celotna postavitev je nameščena poleg 4. dritla, zato 
prijazno vabljeni, da si nagrajen projekt ogledate, ekipi Delavskega 
doma Trbovlje pa še enkrat iskrene čestitke.

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

• PGD ČEČE (Čeče 4 a) 
• PGD Klek (Klek 30) 
• PGD Dobovec (Dobovec 24) 
• Gasilski zavod Trbovlje (Savinjska cesta 35) – v zavodu 
• Malgaj, d. o. o. (Gabrsko 30) 
• MCT (Ulica 1. junija 18) 
• RK Trbovlje (Ulica 1. junija 4) 
• Rudis, d. o. o. (Trg revolucije 25 b) 
• 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 loka-
cijah: 

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

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

• Zavod za šport Trbovlje ob bazenu (Ulica Sallaumines 8) 
• DUFS (Kolonija 1. maja 21) 
• Telekomov center Trbovlje (Trg svobode 14) 
• Termoelektrarna Trbovlje (Ob železnici 27)

Predvidene lokacije AED.

Defibrilatorji v občini

V okviru Nacionalnega meseca skupnega branja Knjižnica To-
neta Seliškarja Trbovlje ponovno podaja roko lokalni skupnosti 
ter omogoča branje povsod in vsem – zaživel je namreč projekt 
Knjižna st'laža, v njegovem okviru pa poličke, omarice in zabojčki, 
polni odpisanega knjižnega gradiva Knjižnice Trbovlje, ki na raz-
ličnih lokacijah po mestu vabijo k branju. Že obstoječe menjalnice 
knjig so tako dobile novo podobo, z novo zalogo knjižnega gradiva 
in tudi na nekaterih novih lokacijah. Novo podobo je dobila tudi 
menjalnica knjig na Občini Trbovlje, ki se nahaja v prvem nadstro-
pju. Vabljeni.

Knjižna st'laža na občini

V sklopu projekta Inspiracija je decembra potekalo odprtje Bie-
nala industrijske umetnosti v Novi galeriji Delavskega doma Trbo-
vlje. Potujoča razstava, ki prihaja iz Labina, je bila za ogled na voljo 
do 29. decembra in je na novomedijski način prikazala revitalizaci-
jo mest industrijske dediščine. Gost na odprtju razstave je bil tudi 
Neven M. Agalma, zvočni umetnik, performer in filozof, ki deluje 
v različnih zvočnih in avdio-video elektronskih projektih.

Bienale industrijske 
umetnosti v Trbovljah

Avtomatski defibrilator se nahaja tudi v sklopu gos-
tišča Brin, Knezdol 2A.
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Koncert ob 115-letnici delovanja Delavske godbe Trbo-
vlje ter počastitvi dneva samostojnosti in enotnosti.

40-letnica LPZ in rogisti Zasavje Trbovlje.

Državno prvenstvo Agnez.

Vsako leto se z veseljem odzovemo povabilu na slo-
venski zajtrk, ki ga organizirajo v vrtcih in šolah. Zdrav 
slovenski zajtrk smo tokrat pojedli vrtčevski Enoti Pika-
polonica.

Občina se je, kot vsako leto, z veseljem odzvala povabi-
lu Slovenskega združenja za boj proti raku dojk Europa 
Donna Slovenija in bila del zgodbe rožnati oktober 2018. 
Pred Zdravstvenim domom Trbovlje je potekal krajši 
program, spregovorili pa smo tudi o pomembnosti pre-
ventive in zgodnjega odkrivanja raka. 

Podelitev Murkove nagrade, Murkovega priznanja in 
Murkovih listin za leto 2018 za dosežke s področja etno-
logije v našem prostoru je potekala v trboveljskem Kata-
pultu v čast Jani Mlakar Adamič, lanskoletni nagrajenki 
in prejemnici Murkove nagrade za življenjsko delo. 

V organizaciji OŠ Trbovlje in GŠ Trbovlje je potekala glas-
beno-dobrodelna prireditev Otroci za otroke. Zbrana 
sredstva so bila namenjena šolskemu skladu.

Odprtje prenovljenega zobotehničnega laboratorija v 
Zdravstvenemu domu Trbovlje.
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46. mednarodni karate turnir Trbovlje Open 2018.

Dedek Mraz je obiskal vrtčevske otroke.

Odprtje prenovljenih cestnih odsekov v Knezdolu.

Zlata vrtnica 2018.

Odprtje prenovljenih prostorov ZŠAM Trbovlje.

Zadnji delovni dan pred upokojitvijo smo se oglasili na 
Kumu, kjer smo Romanu Ledinku in ekipi čestitali za us-
pešno delo v preteklih štirih letih ter zaželeli vse dobro 
tudi v prihodnje na novi poti. 

Udeležili smo se tudi občinskega članskega tekmova-
nja Gasilske zveze Trbovlje, na katerem se je pomerilo 10 
ekip PGD Klek, PGD Čeče, PGD Dobovec in PGD Trbo-
vlje – mesto.

101. rojstni dan je tudi županja čestitala gospe Amaliji 
in hkrati vsem voščila vse dobro v letu 2019.
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V septembrski številki časopisa smo predstavili Zlatarstvo Meši-
ček in ekološko trgovino Gajbica, v tokratni številki pa s predstavi-
tvijo lokalnih podjetij nadaljujemo. V kolikor imate svoje podjetje 

Spoznajmo lokalna podjetja in obrtnike
in bi ga želeli predstaviti v našem časopisu, vas prijazno vabimo, da 
nam to sporočite prek e-pošte na naslov: mediji@trbovlje.si. Ker 
spodbujamo lokalno, je objava prispevka brezplačna. 

Le kakšna mama je ta, ki občasno 
obišče kozmetični salon in ki rada 
naredi kaj zase? Ženska. Oseba. Obi-
čajna smrtnica. Človek. Mama, ki ve, 
da mora biti srečna in zadovoljna, da 
bi bila tudi njena družina srečna ter zadovoljna. Mama, ki ve, da 
lepota in sreča prihajata od znotraj, ta notranjost pa se zbudi, ko 
smo zadovoljni tudi »od zunaj«. 

Saša Žlak Jamšek je lastnica kozmetičnega salona Sasha salon le-
pote v Trbovljah in tudi sama  mamica dveh otrok. Po končani 
srednji ekonomski šoli se je usmerila v študij sociologije in splo-
šnega jezikoslovja, po študiju pa je sedem let delala v računovod-
skem servisu. Medtem je opazila, da ima vse večjo željo po novih 
znanjih, višjem nivoju in količini znanja kozmetične stroke. Padla 
je odločitev, da sledi svojim sanjam. Po uspešno končanem šolanju 
na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani se 
je podala na samostojno podjetniško pot. 

Sasha salon lepote v Trbovljah deluje že četrto leto. S svojim 
znanjem in široko ponudbo kozmetičnih storitev svojim strankam 
omogočajo strokovno ter celovito nego obraza in telesa. Na vpraša-
nje, kaj zanje pomeni kakovostno opravljeno delo, pa odgovarjajo: 
»Za kakovostno opravljeno delo so potrebni natančnost in kreativ-
nost ter konstantno izobraževanje; samoiniciativa, da imamo voljo 
in željo pridobivati nova znanja ter delati z ljudmi. S sodelavko se 
zato redno udeležujeva izobraževanj, seminarjev in sejmov s pod-
ročja kozmetike ter kozmetičnih storitev. Naša najmlajša stranka 
šteje 5 let, najstarejša 94. Absolutno prednost dajemo zdravju kože, 
nohtov in higieni. Vse se začne s higieno. Naše stranke lahko po-
trdijo, da se kakovosten salon prepozna že po urejenosti in higieni, 
saj vedo, da so v dobrih rokah.« 

Sasha salon lepote
Strankam nudimo domačnost, 
prijaznost in toplino

Nudijo vam nege obraza (vključno z fotokatalizo, kisikovo tera-
pijo, ultrazvočnim čiščenjem, diamantnim in kislinskim pilingom), 
urejanje obrvi in trepalnic (vključno z barvanjem, japonsko metodo 
vrisovanja obrvi ter podaljševanjem trepalnic), dentalno estetiko 
(kozmetično beljenje zob, namestitev Swarovski kristalov na zob), 
ličenja za vse priložnosti, pustne poslikave obraza in poslikave no-
sečniških trebuščkov, pedikuro (vključno z izdelavo nohtne prote-

»Ker sem od malega sanjala, da bom iz deklice s sanja-
mi zrasla v žensko z vizijo ter ljudem pomagala po svojih 
najboljših močeh, so me sanje pripeljale do cilja.«

Najdete nas na Kešetovem 14 v Trbovljah (blok K 4). Več 
informacij in naročanje na številki: 031 722 086

»S strokovnostjo in kakovostnimi materiali zagotavlja-
mo storitve na najvišji ravni.« 

tike, z namestitvijo medicinske sponke proti vraščenim nohtom, s 
sanacijo kurjih očes, s permanentnim lakiranjem nohtov ('gelish') 
in pedigeliranjem), klasično nego rok ter parafinske obloge rok in 
nog, geliranje ter podaljševanje nohtov, IBX-terapijo za zdrave in 
močne nohte, različne vrste masaž (relaksacijske masaže telesa in 
obraza, 'lifting' masaža obraza, masaža za nosečnice, refleksna ma-
saža stopal, parna masaža z zeliščnimi snopki Permanent contour), 
limfno drenažo, anticelulitne tretmaje, depilacije, magnetno tera-
pijo za zdravljenje poškodovanih celic, elektrostimulacijo mišic, 
mineralne obloge z magnezijem, kavitacijo za topljenje maščobnih 
oblog, storitve z IPL + RF-laserjem (fotopomlajevanje, odstranje-
vanje dlačic, aken, glivic in herpesa), najem tekalne steze.

Z veseljem sodelujejo tudi z raznimi organizacijami. V lokalni 
knjižnici so se tako za Noč z Andersenom z njihovo pomočjo de-
kleta in fantje za en večer spremenili v morske deklice in pirate, 
občasno predavajo mlajšim generacijam na različnih zasavskih šo-
lah in sodelujejo pri njihovih projektih, večkrat pa opravljajo tudi 
dela vizažistke pri različnih podjetnikih, npr. pri snemanju kratke-
ga filma za brezplačni telefon, ki pomaga ljudem v stiski, vodenju 
oddaje, snemanju reklame priznanega zasavskega podjetja itn. 

Ne konča pa se zgolj pri lepoti. »Ker sva s sodelavko veliki ljubiteljici 
živali, želiva pomagati in hkrati ljudi osveščati o pomenu posvojitve 
živali iz zavetišč, preizkušanju izdelkov na živalih in podobno, zato 
v salonu ves čas poteka akcija zbiranja obrabljenih odej, brisač itn., s 
katerimi pomagamo brezdomnim kužkom in zavetiščem. Stranke so 
akcijo z navdušenjem sprejele in odziv ljudi je fantastičen.«

Strankam nudijo domačnost, prijaznost in toplino. Na vprašanje, 
od kje ideja za odprtje lepotnega salona v Trbovljah, pa lastnica salo-
na odgovarja: »Delam, kar sem si vedno želela . Srečo imam, da imam 
ob sebi ljudi, ki jim zaupam. Če nimaš rad sebe, ne moreš imeti rad 
drugih, zato podpiram domače, spoštujem 'trbovsko'. Ni potrebno iti 
v Ljubljano. Najboljše storitve so pri nas v Trbovljah. Lepo vabljeni.«
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Čudežna dežela zdaj v Trbovljah
Trbovlje so z januarjem postale bogatejše za trgovinico z roč-

no izdelanimi unikati. Čudežna dežela združuje okoli 50 različ-
nih ustvarjalcev z vseh koncev Slovenije, med njimi je veliko 
zasavskih imen. V novi trgovini na Ulici 1. junija 4, v stavbi, 
kjer sta tudi Rdeči križ in Menažka, boste našli predvsem uni-
katni nakit iz polimerne mase, lesa, priljubljenega zasavske-
ga premoga in drugih materialov, skodelice z napisi, slike ter 
magnetke z inspiracijskimi besedami, obeske za ključe iz filca, 
drobižnice in večje torbice ter nahrbtnike iz umetnega usnja, 
naravno kozmetiko, v zimskem času pa tudi šale, kape ter tople 
copate. Seveda ne gre pozabiti niti na ročno izdelane voščilnice 
in darilne škatlice. 

Od leve proti desni: Simona Medvešek (nakit iz žice), Kata-
rina Ahac (voščilnice) ter Dušanka Sirše (izdelki iz filca) in 
Sabina Lokar (lastnica Čudežne dežele, unikatna oblačila).

Čudežna dežela združuje okoli 50 različ nih ustvarjal-
cev z vseh koncev Slovenije.

Pestra izbira je tudi v kotičku za najmlajše, predvsem hlačk, tra-
kov in pisanih kap, sami pa še raje postojijo pri polički z žlicami, 
okrašenimi z risanimi junaki, s pentljami in obroči za lase. Del 
Čudežne dežele pa je tudi delavnica »hišne« blagovne znamke 
Stellastar, tako da boste v trgovinici našli tudi stojalo z drugačni-
mi, s pisanimi in v tem času bleščečimi oblačili za dame, ki se rade 
oblačijo ne le modno, temveč v prvi vrsti udobno – za v službo, za 
posebne priložnosti ali prosti čas.
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Decembra smo v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje pripravili 
večer v spomin na gospoda Tineta Lenarčiča, enega najzaslužnejših 
Trboveljčanov, ki je močno poskrbel za razvoj knjižničarstva v Tr-
bovljah po drugi svetovni vojni. O njegovem življenju, delu in dejav-
nostih, ki jih je imel rad ter se je z njimi z veseljem ukvarjal, so spre-
govorili županja Občine Trbovlje in častna pokroviteljica spominske 
zbirke Tineta Lenarčiča, Jasna Gabrič, njegov sin, Marko Lenarčič, 
ter posamezniki, ki so z njim sodelovali na različnih področjih nje-
gove ustvarjalnosti: Marija Juraja, Marija Benetek ter Jože Bernot. 
Za glasbo je skrbel harmonikar Jure Tori. Spominsko zbirko Tineta 
Lenarčiča, v katero je uvrščenih več kot 750 knjig, ki jih je gospod 
Lenarčič prebiral in nekatere izmed njih tudi napisal, sta odprla žu-
panja Občine Trbovlje, Jasna Gabrič, ter Marko Lenarčič. Knjižnici 
Toneta Seliškarja Trbovlje sta knjige v imenu družine podarila sino-
va Marko in Matevž Lenarčič. Po koncu uradnega programa so obi-
skovalci v sproščenem pogovoru obujali svoje in skupne spomine na 
Gospoda – z veliko začetnico, ki je bil človek dejanj, prepričan, da so 
Trbovlje mesto, katerega zgodovina je vredna,  da se ohrani za mlajše 
generacije. Za slednje je Tine Lenarčič vsekakor poskrbel z vsemi 

Večer v spomin na gospoda Tineta Lenarčiča v 
Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje

knjigami, ki jih je napisal in so v okviru njegove spominske zbirke na 
ogled v prostorih Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje.

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje

Konec novembra je v prostorih Šahovskega kluba Rudar Tr-
bovlje potekalo posamično osnovnošolsko prvenstvo Trbovelj 
za leto 2018. Tekmovanja se je udeležilo 16 osnovnošolcev v 
treh kategorijah. V kategoriji deklic je slavila Ajda Zalokar 
pred Aleks Jamšek in Sašo Iglič. V kategoriji mlajših dečkov 
je slavil Jaka Ovnik, drugo mesto je zasedel Aljaž Bajda, tretje 
pa Tomaž Knez. V kategoriji starejših dečkov je zmagal Jaka 
Košir, drugi je bil Žan Bajda, tretje mesto pa sta si delila Žiga 
Knez in Jan Lah Škrbec. Vsi tekmovalci so prejeli praktične 
nagrade, ki jih je prispevala Steklarna Hrastnik. Ob dobri ude-
ležbi mladih šahistov v klubu ugotavljamo, da se nam za pod-
mladek ni treba bati. 

ŠK Rudar Trbovlje

Člani LK Trbovlje so v minulem letu sami ali v sodelovanju z dru-
gimi organizacijami izpeljali nekaj projektov in po svojih močeh po-
magali skupinam ali posameznikom. Zbirali so družabne igre in tako 
razveselili Društvo prijateljev mladine Trbovlje, pred novim letom 
pa so obiskali tudi varovance Doma upokojencev Franca Salamona, 
za katere so zbirali material za ustvarjalne delavnice. Decembra je na 
več mestih (Spar Trbovlje in Zagorje, MCT, Knjižnica Toneta Se-
liškarja, Optika Cestnik) potekala akcija zbiranja rabljenih očal, ki so 
jih v Optiki Cestnik pregledali in poslali v Ljubljano. V sodelovanju z 
MCT so se udeležili Pravljičnega festivala v mestnem parku, kjer so 
pripravljali »pravljične palačinke«. Pred Sparom so skupaj z DPM in 
Medgeneracijskim društvom Upanje postavili velikonočno stojnico. 
Sodelovala je tudi Glasbena šola Trbovlje, zato je bilo vzdušje zelo 
veselo. Decembra so v okviru Dežele pravljičnih nasmehov sodelo-
vali na Miklavževem sejmu in izkupiček namenili šolskemu skladu 
GESŠ.  Kot vsako leto so v zagorskem delavskem domu pripravili 
razstavo Plakat miru in izbrali tri najboljše izdelke.

Projekt Donirana hrana se nadaljuje. Pridružilo se je tudi podjetje 
Lidl. Da bi omogočili čim boljše shranjevanje hrane tudi v toplejših 
dneh, so razdeljevalnici Menažka podarili hladilnik. 

Letos bodo začeli ponovno zbirati pretečene komplete prve po-
moči. Akcija bo potekala februarja 2019, komplete (ali pa samo dele) 
bodo zbirali v Avtohiši Malgaj v Gabrskem.

LK Trbovlje

Osnovnošolsko prvenstvo 
v šahu

Dejavnosti Lions kluba 
Trbovlje v letu 2018

Spominsko zbirko Tineta Lenarčiča sta odprla županja 
Jasna Gabrič in Marko Lenarčič. 

Vse šaha željne otroke vabimo, da se preizkusijo v igri 
vsak ponedeljek od 17. do 18. ure in vsak četrtek od 16. do 
17. ure v prostorih Šahovskega kluba Rudar Trbovlje na 
Rudarski 6.

Trboveljčani so se izkazali v akciji zbiranja rabljenih očal. 
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Septembra je na Rogli potekalo tekmovanje NMP ROGLA –
Strokovno izobraževalno tekmovanje ekip nujne medicinske po-
moči. Bilo je že 12. po vrsti. Tekmovanja se je že drugič udeležila 
tudi ekipa Zdravstvenega doma Trbovlje. Tekmovali so v kate-
goriji MOE NRV, to je nujno reševalno vozilo, ekipa šteje samo 
dva člana, v njej pa ni zdravnika. Člana tekmovalne ekipe sta bila 
zdravstvena reševalca Tomaž Grilc in Matjaž Mikuž. Dosegla sta 3. 
mesto. Potrditev več, da na Reševalni postaji Trbovlje delamo dob-
ro, strokovno in varno. Predvsem gredo zasluge novemu vodstvu, 
ki ima posluh za naše ideje in zelo podpira dodatna izobraževanja.

Oktobra je bila v Trbovljah na pobudo reševalcev ZD Trbovlje 
organizirana že druga večja izobraževalna vaja ekip nujne medicin-
ske pomoči, torej skupna vaja potapljačev, policistov, reševalcev in 
gasilcev. Sodelovali so potapljači iz Društva za podvodne dejavnosti 
Trbovlje, policisti Policijske postaje Trbovlje, reševalci in zdravni-
ki Zdravstvenega doma Trbovlje. Na povabilo pa se je odzvala še 
ekipa iz ZD Zagorje. Za velik del vaje so poskrbeli poklicni gasilci 
Gasilskega zavoda Trbovlje in prostovoljni gasilci PGD Trbovlje 
mesto. Da je vse normalno potekalo prek linije 112, imajo zasluge 
na Regijskem centru za obveščanje Trbovlje (Urška Koren). Vaje 
so potekale na štirih lokacijah v Trbovljah.

Robert Jošt

Ekipe nujne medicinske pomoči uspešno    
vadijo in tekmujejo

Za ZD Trbovlje je uspešno leto. Normalizirali smo delo v ambu-
lantah splošne in družinske medicine, po dolgih letih uspeli ločiti 
delo v ambulanti od dela v urgentni službi, izvedli pa smo tudi precej 
investicij. Prenovili smo zobotehnični laboratorij (vrednost investi-
cije 180.000 evrov), nabavili nov laboratorijski  analizator (vrednost 
investicije 50.000 evrov), s pomočjo razpisa in donacij zasavskih 
podjetij smo kupili vozilo za urgentnega zdravnika, ki bo v veliko 
pomoč pri reševanju življenj v Zasavju itn. Skupna vrednost vseh 
investicij v letu 2018 je tako blizu 400.000 evrov. Poleg tega smo 
imeli tudi precej investicijsko-vzdrževalnih del, kar se kaže v lepši in 

Uspešno leto za Zdravstveni dom Trbovlje 
prijaznejši podobi nekaterih prostorov v ZD. Najbolj smo ponosni, 
da smo uspeli pridobiti Center za duševno zdravje otrok in mlado-
stnikov ter Center za duševno zdravje odraslih, ki bosta doprinesla k 
bistveno boljši oskrbi za paciente s težavami v duševnem zdravju. Od 
zdaj naprej bodo deležni bolj multidisciplinarnega pristopa, saj bodo 
zanje odslej poleg psihiatrov in psihologov skrbeli še socialni delavci, 
delovni terapevti, specialni pedagogi … Tudi v letu 2019 nas čakajo 
številni izzivi. Obljubljamo, da se bodo še naprej trudili za izboljševa-
nje zdravstvene oskrbe prebivalcev Trbovelj in Zasavja.

Zdravstveni dom Trbovlje

Trboveljski reševalci med najboljšimi v Sloveniji. 

Privoščile so si razvajanje v Laškem. 

Rak ni smrtna obsodba, ampak poziv k življenju … 
To je sporočilo skupine za samopomoč bolnikov z rakom iz 

Trbovelj, ki deluje pod okriljem Društva onkoloških bolnikov 
Slovenije. Pravijo, da nobeno življenje ni le trpljenje, vedno je 
prepleteno tudi z radostjo in veseljem. In tako je bilo tudi v pre-
teklem letu. Številnim izzivom so sledile male in velike zmage. 
Za nekatere je bil to že vsak nov dan, ki so ga preživele s svojimi 
najdražjimi. A veselje je treba deliti. Tako se je decembra zbralo 

prek 30 članic na zadnjem rednem mesečnem srečanju skupine, 
kjer so nasmejanih obrazov, v prazničnem vzdušju ob glasbi in 
plesu sproščeno zarajale. Spominjale pa so se tudi prijetnih tre-
nutkov, ki so jih preživele skupaj med letom. Eden takšnih je bil 
gotovo novembrsko razvajanje v Thermani Laško. Po strokov-
nem predavanju o limfedemu je sledila vodna in kulinarična po-
nudba, za konec pa še rumeni objem ginkovih dreves. Lepo je bilo 
tudi poleti na jadranju ob slovenski obali, kopanju in druženju s 
člani drugih slovenskih skupin za samopomoč. Še posebno drag 
pa je spomin na vse dogodke in preventivne akcije, na katerih so 
prostovoljke sodelovale s svojimi stojnicami. Naj bo to v zdra-
vstvenih ustanovah, srednjih šolah, domovih za ostarele, vrtcu, 
na stadionu ali tržnici … Hvala, ker ste jih sprejeli medse in jim 
prisluhnili. Vsak pogled, pozdrav ali pogovor je bil dragocen. 
Tukaj se v imenu skupine zahvaljujem vsem, ki ste sodelovali v 
osrednjem dogodku ob rožnatem oktobru: županji Občine Trbo-
vlje, vodstvu ZD Trbovlje in Splošne bolnišnice Trbovlje, Vrtcu 
Trbovlje in Aktivu kmečkih žena. Za udeležbo hvala tudi enoti 
Šent-u, društvoma diabetikov in osteoporoze. Letošnje leto bo za 
skupino pomembno, saj novembra praznuje 30. obletnico delo-
vanja. Vsem se še naprej priporočamo za sodelovanje in podporo. 
Skupaj bomo močnejši.

Gabriela Hostnik, strokovna vodja skupine za samopo-

moč bolnikov z rakom Trbovlje



16 družba

Da je treba otroke že v predšolskem obdobju spodbujati za 
tehniko in ustvarjanje, čivkajo že vrabci. Da vseživljenjsko uče-
nje in medgeneracijsko sodelovanje dokazano podaljšujeta dol-
žino in kakovost življenja, prav tako. Oboje smo združili v pro-
jektu Erasmus+ Verižni eksperiment v vrtcu.

Prvi učni trening izdelave verižnega člena, ki smo ga organi-
zirali, je bil namenjen strokovnim delavcem s področja predšol-
ske vzgoje, izobraževanja odraslih in prostovoljcem iz Sloveni-
je, Hrvaške, Italije in Poljske. Potekal je od 3. do 7. decembra v 
Trbovljah, v predavalnici DDT. Takšno mednarodno srečanje, 
ki nas je naučilo veliko o sebi in drugih, nam dalo medkulturno 
dimenzijo, nas povezalo kot ekipo ter skupnost, smo pripravili 
prvič. Tujci so bili navdušeni nad lepotami mesta, predvsem pa 
nad 4. dritlom in Katapultom.

Medkulturna in medgeneracijska veriga tehnike   
ter prijateljstva v  Trbovljah

Kaj smo počeli? Sedemintrideset udeležencev iz šestih različ-
nih starostno in kulturno mešanih skupin je izdelovalo člene 
verižnega eksperimenta na temo Olimpijske igre 2020.  Preda-
valnico trboveljskega delavskega doma smo spremenili v delav-
nico, kjer smo žagali, sestavljali, brusili, lepili, barvali, zlagali, 
preizkušali … Vsega je bilo veliko: dela, smeha, dobre volje, tudi 
izzivov pri sporazumevanju, sprejemanju drugačnosti in strp-
nosti. Prvi dan smo bili skeptični, ali in kako bomo to zmogli, 
četrti dan pa so verižni členi zasijali v vsej svoji inovativnosti in 
barvitosti.

Veriga členov je bila v decembru na ogled v Dewesoftu Tr-
bovlje, otroci so bili navdušeni. Prvi člen smo že podarili OŠ 
Trbovlje, podružnici na Dobovcu, kjer ga bodo nadgradili in 
uporabljali. Preostali členi pa bodo šli še Vrtec Trbovlje. Prek 
gradnje verižnega eksperimenta bomo otrokom omogočili ra-
zvoj ročnih spretnosti, jim približali tehniko in naravoslovje, 
krepili matematične spretnosti ter jim posredovali izkušnjo 
medgeneracijskega sodelovanja. Morda bodo ravno oni nekoč 
inženirji in nosilci razvoja v mestu.

Zasavje se razvija in počasi prebija na turistični zemljevid Slo-
venije. Naši gostje so bili navdušeni nad lepotami Zasavja, nad 
mestoma Trbovlje in Zagorje. Poleg tega so si ogledali  Virtu-
alni muzej rudarstva 4. dritl, ki je združil rudarsko tradicijo in 
novomedijsko kulturo. Z ogledom podjetniškega pospeševal-
nika Katapult in poslanstvom S.O.S.-šole smo tujcem pokazali 
uspešne zgodbe mladih zasavskih podjetnikov.

Polona Trebušak, ZLU

Verižni eksperiment je popolnoma uspel in v Trbovje 
pripeljal mednarodno zasedbo strokovnih delavcev v 
izobraževanju. 
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Parada učenja, dogodek, ki poteka po celotni Sloveniji po ena-
kem konceptu, bo tudi letos v Trbovljah, in sicer v sredo, 15. 5. 
2019, med 9. in 12. uro na parkirišču pred DDT. Sodelovanje je  
že potrdilo 45 različnih ustanov, zavodov in društev iz Zasavja, 
rdeča nit dogodka pa bo učenje in medgeneracijsko sodelovanje v 
povezavi s tehniko, kulturo in turizmom. Dogodek bo namenjen 
vsem generacijam, širjenju kulture vseživljenjskega učenja in 
spodbujanju socialnega vključevanja v regiji. Veliko se bo dogaja-
lo na stojnicah, na glavnem odru pa bodo nastopali med drugim 

Regionalna razvojna agencija Zasavje je bila uspešna na sep-
tembrskem roku programa Evropa za državljane, sklop Demo-
kratično delovanje in državljanska udeležba, ukrep Mreže mest. 
Z idejo ter vlogo Pot do pripadnosti: Od medkulturnega dialoga 
do socialne vključenosti (Pathways to belonging: From intercul-
turaAL dialogue to sociaL INclusion, Akronim: ALL IN) so pri-
dobili 141.120 evrov. Projekt je bil eden izmed šestnajstih, ki jih je 
evropska komisija izbrala izmed 139 prijavljenimi. Pri izboru teme 
so izhajali iz lokalnega okolja, saj je Zasavje zaradi svoje preteklosti 
izredno pestro in raznoliko. Idejo so razširili na transnacionalno 
raven in evropsko komisijo prepričali s tezo, da migracije pred-
stavljajo eno izmed najstarejših človeških aktivnosti, ki so skozi 
zgodovino oblikovale države, družbo ter nacionalne, regionalne in 
lokalne identitete.

V dveh letih trajanja projekta (1. 1. 2019–31. 12. 2020) bodo pro-
jektni partnerji organizirali 7 transnacionalnih študijskih obiskov, 
zbirali migrantske zgodbe z različnimi ozadji ter kuharske recepte, 

Parada učenja tudi letos v Trbovljah

Regionalna razvojna agencija Zasavje uspešna na 
razpisu Evropa za državljane

ki bodo ključ do spoznavanja in razumevanja kulturnih razlik. Re-
cepti, zgodbe in dobre prakse študijskih obiskov bodo objavljeni na 
blogu, končni produkt projekta pa bo tudi brošura v pdf.

Projektni partnerji so: Regionalna razvojna agencija Zasavje 
(Slovenija), Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mes-
to (Slovenija), Center za demokracijo in človekove pravice (Črna 
gora), NVO Domovik (Kosovo*), Regionalno združenje lokalnih 
oblasti Zahodne Makedonije (Grčija), Inštitut za vzhodne študije 
(Poljska), Občina Pegeia (Ciper), Združenje mestnih organizacij 
Foligno (Italija).

Regionalna razvojna agencija Zasavje

tudi trboveljski vrtičkarji in učenci. Za najmlajše bo spet najbolj 
zanimiva lutkovna predstava in ogledi gasilskega vozila, reševal-
cev ter reševalnega vozila, komunalnega smetarskega vozila in 
policista na motorju. Tri stojnice bodo tudi trajnostno naravna-
ne: trboveljska komunala bo ozaveščala o pravilnem ločevanju 
odpadkov, gospodarjenju z e-odpadki, pridružila se bosta maskoti 
Minka pločevinka in Komunalko. Poskrbeli bomo tudi za pristno 
zasavsko kulinariko. 

Tina Petek, ZLU

V jesenskih mesecih smo skrbeli za požarno varno prečrpavanje 
propana iz državnega skladišča na Opekarni. Dela so trajala kar dva 
meseca, saj je bilo treba cisterne po črpanju plina tudi razpliniti. Okto-
ber je za gasilce poseben mesec. Takrat smo še posebej aktivni in opo-
zarjamo ljudi na pomembnost požarne preventive. Gasilska društva 
so organizirala večje prikazne vaje z namenom preverjanja usposo-
bljenosti in krepitve meddruštvenega sodelovanja. Novembra je bila 
zahvalna seja Gasilske zveze Črnomelj za pomoč, ki smo jo nudili tudi 
trboveljski gasilci ob njihovi hudi uri junija letos. Prav posebej pa smo 
bili ponosni, da je gasilska mladina naše zveze dobila zlato vrtnico. V 
Moravčah je potekalo državno tekmovanje v gasilski orientaciji, prva-
ki pa so postali pionirji PGD Trbovlje – mesto. Ob vrnitvi jih je priča-

Gasilci v zadnji tretjini lanskega leta
Trboveljski gasilci aktivno končali leto 2018.

Posredovanja in 

tehnična pomoč

število

Črpanje vode 2

Delovna nesreča 2

Dim v stavbi 3

Gašenje deponije 1

Iskanje pogrešane 1

Nevarna snov 11

Odpiranje vrat 31

Odstranjevanje ledenih 
sveč

1

Odstranjevanje 
sršenjega/osjega gnezda

3

Padalo na el. vodn. 1

Pomoč reševalcem 8

Poplave 2

Posredovanja in 

tehnična pomoč

število

Posip ceste z absorb. 3

Požar 20

Požarni alarm 3

Prekrivanje strehe 1

Prometna nesreča 30

Puščanje vode 15

Reševanje iz dvigala 35

Reševanje onemoglih 
oseb

1

Reševanje divjadi 1

Zavarovanje kraja prist. 
helikopterja

2

Tehnična pomoč 27

Žaganje podrtega drevja 10

kal tudi bučen sprejem.  Prav tako smo v oktobru priredili mladinsko 
in člansko občinsko tekmovanje. 

Gasilci Gasilskega zavoda Trbovlje smo na pomoč priskočili 237-
krat; v večjem delu teh intervencij smo posredovali skupaj s PGD Tr-
bovlje – mesto. PGD Dobovec, Čeče in Klek so intervenirali po trikrat. 

Želim si, da bi nam pozivniki čim manjkrat zazvonili. Vse dobro in 
na pomoč.

Uroš Češnjevar, poveljnik GZ Trbovlje
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S 1. januarjem 2016 je začela veljati Uredba o odvajanju in či-
ščenju komunalne odpadne vode (UL RS, št. 98/15). Skladnjo z 
njo je treba objekte, ki nimajo urejenega ustreznega odvajanja 
odpadnih voda na območjih, kjer ni javne kanalizacije, izgradnja 
le-te pa ni predvidena, opremiti z malimi komunalnimi čistilni-
mi napravami najpozneje do 31. decembra 2021. Ker imajo kljub 
uredbi številni prebivalci na svojih objektih še vedno neustrezne 
in dotrajane greznice, obstajajo celo objekti, katerih fekalije se 
zlivajo neposredno v potoke ali na travnike, je treba na to še po-
sebej opozarjati. S takšnim ravnanjem se namreč zastruplja pitna 
voda, kar okolju povzroča ogromno škode. Tudi letos bo, tako 
kot lani, občina objavila javni razpis za dodelitev subvencij za iz-
gradnjo malih komunalnih čistilnih naprav. V letu 2018 smo zato 
zagotovili 20.000 evrov sredstev, od tega je bilo s strani občanov 
porabljenih zgolj 2.577,80 evrov oziroma 12,89 %. Tukaj želimo 
zato še enkrat pozvati vse, ki stanujejo izven predvidenih obmo-
čij aglomeracij in si še niso uredili ustreznega odvajanja odpad-
nih voda, da so pozorni na razpis, ki bo objavljen spomladi, ter 
se poslužujejo sofinanciranja malih komunalnih čistilnih naprav 
in si s tem znižajo stroške. Razpis bo objavljen na spletni strani 
Občine Trbovlje (www.trbovlje.si) v rubriki javni razpisi, za bolj 
natančne informacije pa se lahko obrnete na Komunalo Trbovlje 
oz. na Občino Trbovlje.

Pogled na zbiralnike za odpadno embalažo v Trbovljah kaže, 
da se moramo še precej izboljšati pri ločevanju odpadkov – še 
posebej zato, ker imamo na dosegu roke vse potrebne zbiralnike 
za različne vrste odpadkov.

Sofinanciramo male komunalne čistilne naprave

Nedeljsko kosilo, stare nogavice in plenice ALI kaj 
smo našli v zabojnikih za embalažo

Predstavniki Dinosa, treh zasavskih komunal in medobčin-
skega inšpektorata že od novembra 2018 občasno v zagorski, 
trboveljski in hrastniški občini na izbranih zbirnih mestih preg-
ledujemo vsebino zbiralnikov za odpadke, zlasti smo pozorni na 
zbiralnike z rumenim pokrovom za embalažo. 
Naše glavne ugotovitve

Občani ne poznajo dovolj dobro pojma »embalaža«, saj v zbi-
ralnik oddajajo neembalažne, predvsem plastične odpadke, npr. 
zobne krtačke, plastične igrače, plastična vedra. Embalaža oz. 
mešana embalaža je embalaža za živila in druge izdelke. Nare-
jena je iz plastike, kovin ali sestavljenih materialov (plastenke, 
pločevinke, folije, tetrapaki). Zbiralnik za embalažo ni zbiralnik 
za plastiko.

Pri individualnih objektih občani dosledneje ločeno zbirajo od-
padke kot pri večstanovanjskih. 

Pri večstanovanjskih objektih smo v zbiralnikih za embalažo 
našli naslednje odpadke, ki nikakor ne sodijo vanje: 

• biološke odpadke (kosti, meso, kruh, olupke od agrumov, 
krompirja idr.);

• neporabljena živila z embalažo vred: npr. neodprta vrečka slad-
korja, riž, v kisu vložena zelenjava, paradižnik v tetrapaku;

• mešane komunalne odpadke: smeti od pometanja, cigaretne 
ogorke, plenice, sanitetne odpadke, tekstil, staro obutev, zob-
ne ščetke, plastično cvetje;

• nevarne odpadke – razna neporabljena zdravila in kozmetiko;
• električno in elektronsko opremo – razne gospodinjske apa-

rate, sušilce za lase, brivnike, dele naprav;
• še posebej nas je med embalažo presenetila ponev, vključno s 

hrano, ki se je prilepila na dno. 
Zaradi tako neustrezno zbrane embalaže in tudi drugih ločenih 

frakcij imamo lahko velike težave pri nadaljnji oddaji, višje stro-
ške, posledično pa se lahko poviša tudi cena za občane. Tega se 
moramo zavedati vsi in pred oddajo odpadkov premisliti, v kateri 
zbiralnik bomo kaj odložili. Predvsem pa velja dobro razmisliti že 
pred nakupom »odpadka«. Poskušajmo živeti s čim manj plastike.

Komunala Trbovlje, d. o. o.

Vir: www.prodnik.si

Ponev s hrano med embalažnimi odpadki.

V letu 2018 je občina za sofinanciranje malih komunal-
nih čistilnih naprav namenila 20.000 evrov sredstev, od 
tega je bilo s strani občanov porabljenih zgolj 2.577,80 
evrov oziroma 12,89 % sredstev, zato na tej točki poziva-
mo vse, da se prijavijo na razpis in izkoristijo finančne 
spodbude ter si olajšajo izvedbo investicije, saj je razpis 
objavljen ravno s tem namenom.
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Ogrevanje predstavlja enega večjih stroškov v gospodinjstvu, 
česar se zavedamo tudi na Komunali Trbovlje, zato stremimo k 
oblikovanju cen, ki so nižje od regulirane cene. Za skoraj 4.000 
uporabnikov je daljinsko ogrevanje v Trbovljah cenovno ugodno, 
zanesljivo in prijazno do okolja.

Cena daljinskega ogrevanja v Trbovljah sega pod slovensko pov-
prečje, kar kažejo podatki zadnje objavljene analize cen toplote, ki 
jo pripravlja Agencija za energijo (objavljena 9. 7. 2018). Ugotovi-
mo lahko, da je povprečna cena za značilnega odjemalca v večsta-
novanjskem objektu v letu 2017 na območju Slovenije znašala več 
kot 100 evrov, najvišja cena je dosegla 177 evrov, medtem ko je 
povprečna cena za značilnega odjemalca v Trbovljah znašala 86,47 
evrov vključno s prispevki in DDV. 

Od zadnje spremembe cenika v letu 2016 se je nabavna cena 
energenta (zemeljskega plina) do leta 2018 dvignila za skoraj 100 
odstotkov, vendar uporabnikov s podražitvijo v tem obdobju nis-
mo bremenili. 

Tudi v letu 2019 ogrevanje v Trbovljah kljub nekoliko višji 
ceni ostaja ugodno in dostopno. Primerjava cen za januar 2019 
kaže, da v Trbovljah cena za enoto dobavljene toplote znaša 
72,55 evrov, medtem ko v sosednjem Hrastniku za ogrevanje 
uporabljajo isti energent, cena za enoto dobavljene toplote pa 
znaša 85,57 evrov.

Ogrevanje z mislijo na človeka in okolje

V Trbovljah za ogrevanje uporabljamo zemeljski plin, ki je 
najčistejši med fosilnimi gorivi, z najmanjšim izpustom delcev 
PM 10. Tako prispevamo h kakovosti našega življenjskega oko-
lja, hkrati pa še vedno zagotavljamo udobno in cenovno ugodno 
ogrevanje. Daljinsko ogrevanje, spodbuja ga tudi Eko sklad: la-
stniki starejših eno- ali dvostanovanjskih stavb imajo možnost 

V zimskih mesecih lahko vlaga v stanovanju oziroma hiši nega-
tivno vpliva ne samo na pohištvo in stene, ampak tudi na zdravje 
ljudi, ki v objektu bivajo. Zato je priporočljivo, da se poslužujemo 
minimalnih ukrepov, ki se bodo na dolgi rok izkazali kot pozi-
tivni. 

Pozimi je vlažnost v objektu pogosto visoka zaradi redkejšega 
prezračevanja prostorov. Da bi znižali vlažnost, je treba večkrat 
na dan za nekaj minut prezračiti stanovanje oziroma hišo tako, 
da odpremo vsa vrata in okna (naredimo prepih). Izjemno po-

Cenovno ugodno in do okolja prijazno daljinsko 
ogrevanje v Trbovljah 

Kako s preprostimi in brezplačnimi ukrepi zmanjšati 
vlago v stanovanju?

pridobitve subvencije za priključitev na sistem daljinskega ogre-
vanja. 

Uporabniki se vse bolj zavedajo, da je daljinsko ogrevanje ugo-
dno in tudi praktično, saj nimajo skrbi z zagotavljanjem lastnega 
ogrevanja. Zato se vročevodno omrežje v Trbovljah zlagoma širi. 
Od konca leta 2017 je Komunala Trbovlje razširila omrežje do Ga-
silskega zavoda Trbovlje ter na območju Gimnazijske ceste, začeli 
smo že s projektiranjem širitve omrežja od Kolonije 1. maja proti 
Neži, podani pa so bili tudi predlogi za širitev na območju Vresko-
vega, Keršičeve ceste in Šuštarjeve kolonije. 

Komunala Trbovlje, d. o. o.

membno je tudi zračenje kopalnice po prhanju. Prav tako je bi-
stvenega pomena, kako v zimskih mesecih sušimo perilo. Sušenje 
perila v bivalnih prostorih povzroča visoko stopnjo vlažnosti in 
posledično pojav plesni, temu pa se izognemo tako, da perilo su-
šimo v sušilnem stroju ali na prostem, če je to mogoče. Če pohi-
štvo odmaknemo nekaj centimetrov od sten, omogočimo krože-
nje zraka, zato se vlaga na določenih predelih ne bo več pojavljala. 
Gre za preproste in brezplačne ukrepe, ki nam lahko bistveno 
spremenijo kakovost bivanja. 

Toplarna Trbovlje. 

Tudi letos bo na začetku pomladi potekala tradicionalna čistilna 
akcija Očistimo in uredimo Trbovlje. Vsako leto se številni posa-
mezniki, društva, zavodi in krajevne skupnosti odločijo ter pristo-
pijo k čiščenju našega mesta in ga s tem pripravijo na prihajajočo 
pomlad. Čistilno akcijo bo občina organizirala marca oziroma apri-
la. Prvi datum čistilne akcije je 30. marec in drugi, rezerv-

ni, 13. april 2019. Točen datum bo, glede na vremenske razmere, 
objavljen naknadno, zato predlagamo, da nas spremljate na spletni 
strani občine www.trbovlje.si in na naši FB-strani Občina Trbo-
vlje. 

Napovedujemo: Čistilna 
akcija Očistimo in 
uredimo Trbovlje 2019 
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Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) v okviru svoje pre-
ventivne vloge in v okviru decembrskega Tedna boja proti ko-
rupciji razvija in izvaja tudi aktivnosti, s katerimi naslavlja otroke 
in mlade, saj se temeljne človekove vrednote začnejo oblikovati 
že v zgodnjem otroštvu. V lanskem ustvarjalnem natečaju KPK 
so s pomočjo Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje sodelo-
vali tudi otroci Vrtca Trbovlje (Enota Barbara). Natečaj Spozna-
vanje integritete v vrtcih vsako leto beleži lep odziv in tudi letos 
se je nanj odzvalo 29 vrtcev iz cele Slovenije.

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje je osnovna šola, katere začetki se-
gajo v leto 1819, zgradba, v kateri se nahaja, pa je bila zgrajena 
1901. Šola ponosno nosi ime po Ivanu Cankarju od 1. junija 1960. 
Leto 2018 je bilo še posebej namenjeno ohranjanju spomina na 
Ivana Cankarja in zato poimenovano Cankarjevo leto. Po celotni 
Sloveniji  so potekali najrazličnejši dogodki, nekaj jih je pripravila 
tudi naša šola. Na začetku leta 2018 je bila postavljena tematska 
informativna razstava v galeriji Fugluž (pred Delavskim domom 
Trbovlje), kjer so si mimoidoči lahko prebrali več o Cankarju, 
njegovem življenju in delu ter tudi nekaj zgodovinskih podatkov 
o naši šoli. Podobna informativna razstava je bila nato na ogled še 
v Knjižnici Toneta Seliškarja (februarja 2018). V marcu so učen-
ke in učenci sestavljali haikuje – kratke, sedemnajstzložne pesmi-
ce, ki so se navezovale na Ivana Cankarja ali obdobje, v katerem 
je živel (primer avtorice Eve Babič: Laganje mami / skrivanje za 
omaro /zaupanja ni.). V septembru so učenci vseh treh vzgoj-
no-izobraževanih obdobij risali portrete Ivana Cankarja, in sicer 
v različnih tehnikah ter z različnimi pripomočki. K ustvarjanju 
portreta Ivana Cankarja smo povabili tudi ustvarjalce, ki deluje-
jo v širšem lokalnem okolju. Našemu vabilu so se tokrat odzvali 
Jože Ovnik, Bogdan Barovič, Jože Potokar Cvrčo, Lidija Ojster-

Posebno priznanje KPK za ekipo DDT in Vrtec Trbovlje

Obujanje spomina na Cankarja

Ob koncu Tedna boja proti korupciji je potekal dogodek v Slo-
venski kinoteki. Zbrane je nagovoril predsednik komisije, sledila je 
predstavitev izdelkov ustvarjalnega natečaja za najmlajše, večer pa se 
je končal s projekcijo slovenskega filma Ivan. Risani izdelki otrok so 
bili v Slovenski kinoteki tudi razstavljeni. Kot poseben del prireditve 
je bil predstavljen tudi izdelek iz Trbovelj – 'stop motion' animacija 
otrok iz Enote Barbara kot edini videoprispevek. Animirani film, ki 
so ga izdelali pod mentorstvom in s tehnično podporo ekipe Dela-
vskega doma Trbovlje, je prejel posebno priznanje komisije.

šek, Samo Šiles in Zoran Poznič. Vsem se najlepše zahvaljujemo. 
Njihova dela so na ogled v prostorih šole.

V veselem decembru je bila šolska kulturna prireditev tradi-
cionalno posvečena Ivanu Cankarju. Plesne, pevske in recita-
torske točke so sledile osnovni misli, »… saj je že Cankar vse 
povedal…«

Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica

Fotografija: Anja Vidergar
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Gruden je zadnji mesec, poln upanja, pričakovanj, razmišljanja, 
obračunov, snovanja ciljev, stiskov rok, glasbe, objemov, kulture in 
druženja z najbližjimi. Družina, sošolci, prijatelji, učitelji in delavci 
Osnovne šole Trbovlje smo drug drugemu posvetili več časa, kot je v 
navadi, saj majhne pozornosti in skupaj preživete minute ustvarjajo 
dolgotrajne srečne odnose. 

Prešernov rojstni dan smo počastili s prireditvijo Lepa beseda (v) 
lepo mesto najde, ki smo jo pripravili skupaj z GESŠ. Učenci so na-
stopili pred Delavskim domom z Zdravljico v španščini, nemščini, 
angleščini in francoščini, z izštevankami in pesmimi vrstnikov iz 
Francije, slišali smo pravljico v kitajščini ter sodobno in lokalno po-
ezijo. Sodelovali smo v Deželi pravljičnih nasmehov, ki je prinesla 
mnogo zabave in zadovoljstva. Najprej, ko smo pripravljali izdelke, 
nato pri stojnici ter na koncu, ko smo bili ponosni na opravljeno delo 
in zadovoljni z izkupičkom za dobrodelne namene. Menjalnica igrač 
je bila namenjena vsem učencem. Medvedki, knjige, sestavljanke, 
punčke …, vse, česar si nismo izmenjali, smo podarili Rdečemu križu, 
OE Trbovlje. Še zadnjič v letu smo se preizkusili na tekmovanjih, in 
sicer za Cankarjevo priznanje, v razvedrilni matematiki, zgodovini 
in nogometu na občinski ravni. Ogledali smo si nekaj filmskih pred-
stav in gledališko v angleščini. Učenci razredne stopnje so pripravili 
nastope za starše, PŠ Dobovec pa tudi za babice, dedke in vaščane. 
Dobovška gledališka skupina, ki nastopa z imenom Metuljčki, je za-
bavala zaposlene v Katapultu. Šola je zasijala v pravljični podobi, saj 
smo okrasili okna, polepšali učilnice in hodnike, izdelali smo voščil-
nice ter se pripravili na obisk dedka Mraza, ki je razveselil vse učence 
in zaposlene. Novinarji so se oglasili s praznično oddajo, ki je bila 
posvečena dnevu samostojnosti in enotnosti, med odmorom pa smo 
se pozibavali v ritmih božičnih pesmi. Sodelovali smo na 28-urnem 
dobrodelnem maratonu Radia 1. Osmič po vrsti smo gostili zunanje 
presojevalce, ki so ocenili kakovost in izvajanje vzgojno-izobraževal-
nega procesa. Nad našim delom so bili navdušeni, zato smo obdržali 
certifikat SIQ, kar nam zelo veliko pomeni.

Koledarsko leto smo uspešno pripeljali do njegovega konca. Bilo je 
delovno in čarobno ‒ nepozabno.

Mag. Polona Medvešek, prof., OŠ Trbovlje

Z ustaljenim načinom dela je nemogoče priti do drugačnih rezul-
tatov. Če si želimo drugačnih rezultatov, moramo spremeniti svoj 
način dela. Na naši šoli se tega dobro zavedamo, zato nenehno odkri-
vamo drugačne oblike in metode dela z učenci. V letu 2017 smo za-
čeli z metodologijo poučevanja Korak za korakom v 1. in 2. razredu. 
Zasnovana je na načelu, da se otrok najbolje razvija, če je vpleten v 
svoje lastno učenje. Naši prvo- in drugošolci z različnimi didaktič-
nimi materiali, ki jih za njih pripravijo učiteljice, sami raziskujejo, 
se učijo, ustvarjajo, sprejemajo odločitve in tako postajajo iz dneva v 
dan bolj samostojni. Pouk načrtujejo skupaj z učiteljico, zato njihovo 
izobraževanje poteka na sproščen in zanimiv način, predvsem pa je 
pomembno, da se učenci med poukom veliko gibajo.

Letos smo v šolo povabili tudi terapevtski par – Laro in njeno psič-
ko Taro. Obiskali sta že učence 2., 4. in 5. razreda oddelka programa 
z nižjim izobrazbenim standardom ter 2. in 3. razreda OŠ. Učenci so 
se seznanili, kako pristopiti k psu in z njim pravilno ravnati. V 2. ra-
zredu bodo Tačke pomagačke učencem pomagale izboljšati bralne in 
komunikacijske sposobnosti, saj bodo otroci brali psički Tari. Tako 
bodo urili pozornost, izgubili tremo pred nastopanjem in izboljšali 
svoje branje. Kuža zna biti odličen poslušalec in pravi prijatelj tudi 
pri branju, saj je v njegovi družbi branje bolj zabavno, sproščujoče in 
nekaj posebnega. 

Da pa ne bi ostale oblike dela drugačene le v prvi triadi, pa se uči-
telji izobražujemo tudi po programu RWCT (Reading and Writing 
for Critical Thinking), ki pa je nadgradnja metodologije Korak za ko-
rakom in je namenjena učiteljem, ki poučujejo od 3. razreda naprej. 
Spoznavamo različne tehnike poučevanja, ki spodbujajo učenčevo 
kritično mišljenje in lastno prakso pri učenju – torej soodgovornost 
za lastno znanje. O drugačnih oblikah dela, ki jih imamo slovenski 
učitelji pri poučevanju, javnost premalo ve in jih posledično premalo 
ceni. Vem, da so prisotne v vseh šolah v slovenskem prostoru. Mo-
goče ne vsak dan, vsako uro in vsako minuto, a trdim, da jih zagoto-
vo uporabljamo. Starši bodočih prvošolcev pa si jih bodo lahko ogle-
dali na dnevu odprtih vrat, ki bo zanje in njihove bodoče šolarčke 
organiziran v ponedeljek, 4. 2. 2019, na OŠ Tončke Čeč. Vljudno 
vabljeni! 

Katarina Pajer Povh, prof., ravnateljica OŠ Tončke Čeč

Med nami je več, kot so 
besede

Poti do znanja

December je bil tudi na OŠ Trbovlje čas za druženje. 

Terapevtski par na obisku. 

Vpis otroka v Vrtec Trbovlje
Redni letni vpis otrok v Vrtec Trbovlje za šolsko leto 
2019/2020 bo potekal od 25. 2. 2019 do vključno 8. 3. 2019 
med 8. in 15. uro.
Za vpis potrebujete obrazec, ki ga dobite v upravi Vrtca 
Trbovlje ali na spletni strani od 15. 2. 2019 naprej.
Izpolnjeno vlogo lahko prinesete osebno ali pošljete po 
pošti na upravo Vrtca Trbovlje.
Vse informacije v zvezi z vpisom dobite pri svetovalni 
delavki Nataši Kmet na tel. številki 03 56 33 382.
Otroke, ki še ne obiskujejo vrtca in bi jih starši želeli vpi-

sati, vabimo na ODPRTA VRATA vseh enot Vrtca Trbovlje 
v času vpisa, od 4. 3. 2019 do 8. 3. 2019, med 9. in 11. uro. 
Pridružili se boste lahko različnim dejavnostim, spozna-
li, kako otroci ustvarjajo in pridobivajo raznovrstna zna-
nja ter izkušnje. Tako se boste morda lažje odločili za 
izbiro enote. 
Vodje enot vas bodo usmerile v ustrezne oddelke. Za 
obisk v vrtcu potrebujete copate. 
VLJUDNO VABLJENI!

Daša Bokal, mag. prof. inkl. ped., ravnateljica
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Komaj se je začelo novo šolsko leto, pa je že konec prvega oce-
njevalnega obdobja … Kljub temu (ali pa prav zaradi tega) se na 
naši šoli marsikaj dogaja.

Aktivni so člani debatnega kluba Logos, ki so se 8. 12. v Maribo-
ru udeležili državnega turnirja in kot ekipa dosegli 5. mesto. Čla-
nice ekipe so bile uspešne tudi kot posameznice: Ema Gospodarič 
(8. mesto), Nika Gabrič (10. mesto), Elma Salihović (12. mesto). 

Novo šolsko in koledarsko leto na GESŠ Trbovlje
V Zagrebu pa je od 14. do 16. decembra potekal največji evropski 
mednarodni turnir, na katerem je ekipa, ki so jo sestavljali Nika 
Gabrič, Elma Salihović, Ema Gospodarič, Nejc Škoberne, dosegla 
5. mesto. Poseben uspeh so doživeli, ker so premagali ameriško 
ekipo – njeni člani pa angleščino govorijo že od rojstva. Šli smo 
se živo knjižnico. Dijaki drugih in tretjih letnikov so se v tujih 
jezikih pogovarjali z gosti iz različnih dežel. Tema njihovih po-
govorov je bila primerjava življenja v Sloveniji z življenjem v do-
movini govorca. En sam dan – 29. november – je bil premalo, da 
bi dorekli vse zanimivosti. Bili smo del vseslovenskega dogodka 
Ta veseli dan kulture. Letos smo znova pripravili prireditev Lepa 
beseda (v) lepo mesto najde. V ponedeljek, 3. decembra, smo pred 
kavarno DDT povezali staro in mlado, recitatorje in glasbenike, 
osnovnošolce in dijake z upokojenci in prostovoljci, da je nastal 
konglomerat lepih besed. Ob Cankarjevem letu smo slišali Can-
karjeve besede, na dan Prešernovega rojstva verze največjega slo-
venskega pesnika, izpovedi avtorjev, ki so iz naših logov. Slišala 
se je slovenska in neslovenska beseda … Publike je bilo sicer bolj 
malo, so pa zato nastopajoči doživeli radost kulturnega užitka. 
Sodelovali smo na občinski prireditvi Dežela pravljičnih nasme-
hov. Miklavžev sejem je na šoli in za šolo postal že tradicija. Letos 
smo ga organizirali že enajstič. Tokrat smo se preselili v občinski 
park, kjer smo se izkazali s svojimi kulinaričnimi in nekulinarič-
nimi izdelki. Prostovoljne prispevke – nabralo se je malo manj 
kot štiri tisoč evrov – smo namenili šolskemu skladu. 

Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje

Glasbena šola Trbovlje, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje in Mešani pevski zbor Prosavus 
vas vljudno vabimo na dogodek ob 80-letnici Glasbene šole Trbovlje, 

10. obletnici oddelka za solopetje Glasbene šole Trbovlje in 
110. obletnici knjižničarstva v Trbovljah.

Dogodek, ki smo ga poimenovali 

»Beseda, brana in peta«, 
bo v četrtek, 21. februarja 2019, ob 19. uri 

v gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje.

»Ej, pesmica, ej,
ve hčere trenutka,

utrinki plamena večnega –
kedo vas spozna, kedo vas prizna?«

(Oton Župančič)

S programom vas bomo spomnili na pomen kulture  - zapisane, brane, pete, igrane – in pomen obstoja in razvoja, 
delovanja, aktiviranja in občutenja glasbe, besed, stavkov in predanosti.

V imenu vseh nastopajočih in organizatorjev dogodka vljudno vabiva
Katja Mikula, ravnateljica Glasbene šole Trbovlje

ter Katra Hribar Frol, direktorica Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje.

Lepa beseda (v) lepo mesto najde v Kavarni DDT. 

Dijaki STPŠ pomagali Božičku.

… zato so mu dijakinje in dijaki na STPŠ pomagali na različ-
ne načine: sodelovali so z Rdečim križem v akciji zbiranja hrane 
v Mercatorju »Zbiram hrano. Lahko prispevaš?«; zbirali hrano, 
potrebščine, sladkarije, oblačila in igrače za družino v stiski; so-
delovali v akciji »Božičkova tovarna daril« in zbirali zamaške za 
pomoč fundaciji Moj kuža.

»Namen božiča ni toliko v odpiranju daril, temveč v odpiranju srca.«
Simona Izgoršek

Tudi Božiček potrebuje 
pomoč …



TO POMLAD PRENAVLJAMO ZA VAS.

23vrtec, šole mladi

Zasavci v EU 

Na krilih mladinskega dela

Skupina dijakov, devetošolcev in študentov se je 20. oktobra 
odpravila v Bruselj z namenom, da spoznamo institucije EU. 
Socios, zavod socialnih storitev, se je uspešno prijavil na razpis 
Evropskega parlamenta (Generalni direktorat za informiranje, 
Direktorat za obiskovalce, Oddelek za obiske in seminarje) za so-
financiranje obiska. Oblikovali smo vsebinsko raznolik in ambi-
ciozen program, da bi spoznali kar največ ustanov in srečali naše 
predstavnike, ki delujejo v Bruslju. 

Program je vključeval dejavnosti v Parlamentariumu, Hiši 
evropske zgodovine, stalnem predstavništvu RS v Bruslju, 
Evropskem novinarskem centru in Evropskem parlamentu. Hiša 
evropske zgodovine omogoča na izviren in multimedijski način 
vpogled v zgodovino Evrope. Obiskovalce spodbuja k razmišlja-
nju o današnji Evropi, vlogi in položaju Evropske unije ter njeni 
prihodnosti. Mnenje mladih lahko povzamemo kar z izjavo ene 
izmed dijakinj: »Ogled Hiše evropske zgodovine mi je bil zelo 
všeč, saj sem si razvoj EU ter različnih kultur na tem prostoru 

Mladinski center Trbovlje ni le prostor, kjer se lahko mladi 
družijo v prostem času, temveč je tudi skupnost aktivnih mladih, 
ki soustvarjajo program za svoje vrstnike ter ob tem na neforma-
len način krepijo kompetence, pridobivajo nova znanja in izku-
šnje. V septembru je tako v Mladinskem centru Trbovlje potekala 
mednarodna mladinska izmenjava See, hear and act, v kateri je 21 
mladih iz Slovenije, Hrvaške, Grčije in Latvije prek gledaliških 
metod odkrivalo, s kakšnimi izzivi se vsakodnevno spopadajo 
slepi in gluhi. V sklopu izmenjave so mladi samostojno sestavi-
li in odigrali dve gledališki predstavi – Telenovela je bila name-
njena gluhim gledalcem, zato je bil poudarek na izraziti mimiki, 
čustvih in kretnjah, Rdeča kapica pa je je bila prilagojena gluhim 
gledalcem, zato so se igralci pri predstavi osredinili na druge čute 
– sluh, tip, vonj in okus. Posebno izkušnjo in nekoliko drugač-
ne »delovne« novoletne počitnice pa je imela tudi skupina petih 
mladih osnovnošolcev ob spremstvu mladinske voditeljice, ki se 
je prek novega leta udeležila izmenjave v Avstrijskem mestecu 
Klaffer. V projektu Avoid the hate, ki je poudarjal pomembnost 
strpnosti in preprečevanja sovraštva med mladimi, je sodelovalo 
več kot 40 mladih iz Evrope, ki so med izmenjavo ustvarjali gle-
dališke predstave in posneli svoj video. 

MCT poleg aktivnosti rednega programa v okviru programov 
Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota tudi v letu 2019 mla-
dim ponuja priložnosti za sodelovanje v mednarodnih aktivno-
stih. Na začetku januarja je skupina treh mladih odpotovala na 
usposabljanje za gledališke metode v Romunijo. Iščejo tri mlade 

»Potovati je bilo naporno, spali smo malo, ampak se je 
vseeno splačalo, saj smo se veliko novega naučili. Ne 
zgodi se vsakemu, da gre v Evropski parlament, zato ta 
izlet zelo cenim.«

»Hiša evropske zgodovine je bila zanimiva izkušnja, ki 
kaže povezanost Evrope tudi, če jo kdaj ne čutimo.«

ogledala brez zapiskov ter izven šolskih klopi. Za podroben ogled 
vseh razstav bi po mojem mnenju potrebovala ves dan, kar je moj 
načrt ob naslednjem obisku Bruslja.« 

Parlamentarium je center za obiskovalce Evropskega parlamenta, 
kjer smo na zanimiv in poučen način odkrivali evropsko politiko. V 
delavnicah za mlade smo izkusili vlogo evropskega poslanca tako, da 
smo razpravljali o različnih temah, pomembnih za člane EU.

Finalni del našega spoznavanja evropskih ustanov je bil obisk in 
pogovor v Evropskem parlamentu, za kar se zahvaljujemo Gene-
ralnemu direktoratu za informiranje (Direktorat za obiskovalce, 
Oddelek za obiske in seminarje). Obisk Evropskega parlamenta in 
obisk Bruslja nasploh je bil po mnenju dijakov izjemna izkušnja, 
saj smo širili svojo družbeno zavest in naša obzorja.

Nasta Doberlet Bučalič 

z dijaki maturitetne skupine sociologija

od 15.–29. leta za opravljanje prostovoljnega dela od marca do 
aprila, od maja do junija ter od julija do avgusta v Grčiji. V mar-
cu bo v Trbovljah potekalo mednarodno usposabljanje Wings of 
Youth Work, iščejo pa tudi štiri mlade od 18. do 25. leta, ki bodo 
na polovici junija ob spremstvu mladinskega voditelja odpotovali 
na mladinsko izmenjavo v Grčijo. Mlade, ki bi jih zanimalo sode-
lovanje v mednarodnih aktivnostih, vabijo, da se oglasijo v MCT.

Mladinski center Trbovlje

S pomočjo Mladinskega centra Trbovlje se lahko 
odpravite na izmenjavo v tujino. 

UREDITEV PROSTORA PRED POŠTO
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Dušan Kastelic je bil konec januarja gost posebnega večera Homo 
S sapiens, ki je tokrat poleg pogovora vseboval še ogled animiranih 
filmov in razstave njegovih del v Novi galeriji DDT. Rodil se je leta 
1964 v Trbovljah, kjer je končal tudi osnovno šolo. Čeprav že dolgo 
živi v Zagorju, ga imamo Trboveljčani radi tudi malo zase. Pravza-
prav smo nanj ponosni, pa ne samo zaradi nagrad, ki se zadnja leta 
kar vrstijo, predvsem, ker zna biti odličen sogovornik, ker vidi svet 
širše kakor večina, tako pa ga vidijo ljudje, ki znajo ne samo gledati, 
temveč videti, ne samo poslušati, ampak slišati, čutiti in vse zaznav-
no preliti v umetnost. Dušanov izraz se že dolgo, odkar se je pojavila 
3 D-tehnika, zgošča v animacijah. Tja preliva svoja čutenja in vide-
nja. Tako je za začetek nastal Perkmandeljc, videospot za skupino 
Orlek, in prišel je animirani film Čikorja an` kafe, narejen po pesmi 
Iztoka Mlakarja. Izstrelil ga je med najbolj znane ustvarjalce tovr-
stne umetnosti doma in po svetu. Zanj je prejel vesno za najboljši 
animirani film in druge nagrade. Potem se mu je zgodila Celica, The 
Box, nesporno njegov najboljši animirani film, ki prejema nagrade 
po tekočem traku, začenši z vesno za najboljši animirani film. Tisti, 

Glasbena šola Trbovlje je v domače okolje vpeta 
že polnih 80 let, zato ne preseneča, da se bo v tem 
letu zvrstilo nekaj dogodkov, ki bodo ta visoki ju-
bilej obeležili na prav poseben način. Že na začetku 
šolskega leta sta se začeli pripravljati celostna gra-
fična prenova, ki je z začetkom tega leta ugledala 
luč sveta, in nova spletna stran. Poleg celostnega 
grafičnega izgleda se je Glasbena šola Trbovlje lotila priprave pu-
blikacije, ki bo zajemala čas zadnjih dvajsetih let. Ker pa glasba, ples 
in petje prežemata šolo že toliko desetletij, od ustanovitve leta 1939 
pod okriljem pevskega društva Slavček in takratnih glasbenih za-
nesenjakov ter entuziastov, ki so mladim želeli poleg petja omogo-
čiti tudi instrumentalno glasbeno izkušnjo, bodo organizirani trije 
posebni dogodki. Prvi se bo v gledališki dvorani DDT odvil že v 
mesecu kulture, in sicer v četrtek, 21. februarja 2019, ob 19.00 s 
predstavo Beseda, brana in peta, ki bo združila obletnici GŠ Trbo-
vlje in 110-letnico knjižničarstva v Trbovljah, s Knjižnico Toneta 
Seliškarja. Ker pa na GŠ Trbovlje v tem letu obeležujejo tudi 10 
let delovanja pevskega oddelka, bodo ob tej priložnosti združili na 
odru pevske glasove mladi učenci petja, njihove učiteljice, tudi se-
danja Barbara Sorč, in MePZ Prosavus. Njihov vodja, nekdanji uče-

Prejemniku nagrade Prešernovega sklada Dušanu 
Kastelicu v DDT posvetili ves večer

Leto 2019 jubilejno za Glasbeno šolo Trbovlje

ki Dušana poznajo, vedo, da mu je angažiranost lastna že od malih 
nog. Nekaj časa je bil učitelj, industrijski oblikovalec, vmes pa so 
nastajali njemu ljubi stripi, računalniške igrice, animirani filmi. Od 
prvih objav v Mladini je preteklo kar nekaj let, njegov Kralj Matjaž 
je nastal pri Dušanovih petnajstih letih. Navdušenje je žel s provo-
kativno kritiko v stripih Partizani, Afera JBTZ, Happy Family. Po-
guma, da izrazi, kar misli, mu ne manjka. Zadnja leta tudi predava, 
in sicer animacijo na Visoki šoli za umetnost v Novi Gorici. Du-
šan Kastelic je torej ilustrator, stripar, animator, profesor, ekolog, 
kritično razmišljujoč človek, ovenčan za svoje delo z domačimi in 
tujimi nagradami, Zasavc leta 2017, ki ustvarja v domačem studiu, 
poimenovanem Bugbrain. Pogovor je stekel o tem, kaj bi bil Dušan, 
če bi se rodil 100 let nazaj. Bi živel nekje v prihodnosti? Si to sploh 
predstavlja? Kaj je zanj svoboda? Kako gleda na globalizacijo sveta 
in na hitre spremembe v vseh porah družbenega življenja? Kaj ga 
navdušuje, od kod prihaja navdih za ustvarjanje? Kaj je zapisano v 
njegovi duši? Koliko želja ima in kakšne so?

Simona Solina

nec GŠ Trbovlje Aljaž Bastič, bo ob tem dogodku 
poleg dirigentske vloge prevzel tudi režijsko. Čas, 
ko sta zaživeli obe dejavnosti, bo predstavil skozi 
preplet besedil, branih in petih. 

Naslednja prireditev bo z naslovom Beseda, ples, 
glasba spet povezala obe instituciji, ki v tem letu 
praznujeta okrogli obletnici, le da bodo na odru 

poleg brane besede obiskovalci lahko občudovali še v ples vtkano 
besedilo pod vodstvom učiteljice Kim Kern Kukovič. V DDT vas 
vabijo v četrtek, 25. aprila 2019, ob 19. uri. 

Zadnja in najbolj slovesna prireditev bo v tradicionalnem času 
koncerta Naš svet glasbe, ki bo tokrat potekal kot slavnostna aka-
demija, na katero je povabljen tudi minister za šolstvo mag. Jernej 
Pikalo. Na odru se bodo predstavili vsi trenutno delujoči orkestri 
šole v družbi otroških in mladinskih zborov vseh vzgojno-izobra-
ževalnih zavodov Trbovelj. Rojstvo glasbene šole je povezano rav-
no z legendarnim mladinskim zborom Slavčki. Tudi tako se bomo 
poklonili pobudnikom, začetnikom in ustanoviteljem glasbene 
šole. Vabljeni v DDT na mladostno praznovanje 80-letnice Glas-
bene šole Trbovlje v četrtek, 16. maja 2019, ob 19. uri.

Ravnateljica Katja Mikula, spec.

Nova predsednica ZKD Trbovlje Bojana Burja
Decembra je potekala izredna konferenca Zveze kulturnih 

društev Trbovlje, na kateri so predstavniki kulturnih društev 
soglasno sprejeli sklep, da je nova predsednica zveze Bojana 
Burja, članica Kulturnega društva Lutkovne skupine LUČKA 
Trbovlje. Po poklicu je vzgojiteljica predšolskih otrok, zapo-
slena v Vrtcu Trbovlje. Že od osnovnošolskih let jo kultura 
spremlja na vsakem koraku. Aktivna je bila v šolskih zborih, 
mladinskem pevskem zboru Vesna Zagorje ob Savi, mešanem 
pevskem zboru Akademik Trbovlje, nekaj let je bila vodja Vo-
kalne skupine Iris iz Izlak. Zadnjih osem let je petje zamenjala 
za lutke. Skupaj s članicami lutkovne skupine Lučka najmlaj-
šim predstavljajo lutke v vsej svoji čarobnosti in pravljičnosti. 
Kot predsednica ZKD Trbovlje pa vidi osnovni namen zveze 
v spodbujanju kulturne ustvarjalnosti, povezovanju kulturnih 
društev, skupin, posameznikov in v ohranjanju kulturnih vre-
dnot. 

Zveza kulturnih društev Trbovlje
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Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD), 
Območna izpostava Trbovlje strokovno spremlja društva v 
občinah Trbovlje in Hrastnik. Poslanstvo JSKD, Območne iz-
postave Trbovlje je spodbujanje ljubiteljskega ustvarjanja v dru-
štvih, podpiranje ustvarjalnih posameznikov, predvsem mladih, 
in širjenje ljubiteljske kulture ter dvig kakovosti v ljubiteljski 
ustvarjalnosti. 

Redni programi območne izpostave zajemajo pregledna srečanja 
in revije na vseh področjih delovanja društev ter izobraževanja po 
posameznih področjih. Letos smo izvedli vsa načrtovana srečanja 
in revije. Na območni ravni smo pripravili srečanje otroških gleda-
liških skupin v dveh delih v Trbovljah in Hrastniku, plesno revijo 
v Trbovljah ter na likovnem področju območno tematsko razstavo 
Spomin na Cankarjeve misli (12 avtorjev). Naši literati seniorji so 
se predstavili na 15. območnem srečanju literatov seniorjev Zasav-
ja z naslovom Jesenske misli.

Izvedba revij pevskih zborov (Revija odraslih pevskih zborov 
in malih pevskih skupin in Revija otroških in mladinskih pevskih 
zborov) je v obeh občinah potekala v sodelovanju z ZKD. Revija 
otroških in mladinskih pevskih zborov je zaradi velikega števila 
prijavljenih zborov v Trbovljah potekala v dveh delih.

Naše skupine so se uspešno predstavile na več regijskih priredi-
tvah: v Ljubljani folklorni skupini Sava Hrastnik in KUD Zasav-
je; prav tako so v Ljubljani nastopile mlade plesalke (2 skupini) 
iz Glasbene šole Trbovlje na plesni reviji Preplesavanja 2018. Na 
regijski tematski razstavi Spomin na Cankarja je sodelovalo kar 
6 avtorjev – vsi iz društva Relik. Zbor Prosavus je na regijskem 
tematskem koncertu Sozvočenja 2018 prejel priznanje in nagrado 
JSKD (vokalna tehnika). 

Uspehi ljubiteljske kulture 
Na državni ravni so bile skupine uspešnejše kot preteklo leto. 

Na Pika miga 2018 v Velenju so se plesalke Glasbene šole Trbovlje 
(mentorica Kaja Janjič) predstavile z dvema točkama. Na Živi, Festi-
val plesne ustvarjalnostih mladih, je sodelovala plesna skupina Glas-
bene šole Trbovlje pod vodstvom Kaje Janjić. Na Opusu 2018 so pod 
mentorstvom Kim Kern Kukovič sodelovale plesalke Glasbene šole 
Trbovlje s tremi solo plesi in z enim duetom. Plesalke so prejele 3 
srebrna in eno bronasto priznanje. Zbor Prosavus je na državnem 
tekmovanju pevskih zborov Naša pesem 2018 prijel bronasto plake-
to. Zlato priznanje pa so dobili tudi člani društva Marionetno gleda-
lišče Jurček. Zlato priznanje je na Državnem srečanju otroških gle-
daliških skupin prejela tudi gledališka skupina Špilčki OŠ Trbovlje s 
predstavo Prevzgoja; njihova mentorica je Alma Knaus.

V letu 2018 smo zabeležili kar nekaj pomembnih obletnic:
• 30-letnico Kulturnega društva plesne skupine mažoret Trbo-

vlje; podelitev bronastih in zlatih splošnih značk sklada;
• 30 let delovanja so praznovali člani Folklorne skupine Trbo-

vlje;
• 40-letnico ustanovitve je praznoval Lovski pevski zbor Zveze 

lovskih družin Zasavje – Trbovlje, podelitev bronaste Galluso-
ve značke sklada;

• 115. obletnico delovanja Delavske godbe Trbovlje.
Pred nami pa so že novi izzivi. Člani društev se že pripravljajo 

na pevske revije, likovne in fotografske razstave, gledališke ter lut-
kovne predstave, plesne revije in na niz drugih dogodkov, ki boga-
tijo naš ter njihov vsakdan. Verjamem, da bodo še nadgradili svoja 
znanja. Tebe, dragi bralec, pa vabim, da se jim pridružiš in začneš 
tudi ti po svojih močeh žlahtniti kulturno podobo naših krajev …

Blaž Rojko, JSKD

Zlatice v letu 2018
V okviru Društva upokojencev Trbovlje deluje tudi skupina za 

ročna dela Zlatice. Skupina šteje 15 članic, ki se enkrat tedensko za 
dve uri zbiramo v prostorih Društva upokojencev Trbovlje. Velika 
želja Zlatic je, da bi ohranile kulturno dediščino naših babic. Izde-
lujemo ročna dela – izdelke v različnih tehnikah: kvačkamo, ve-
zemo, pletemo,  tudi klekljamo in izdelujemo nakit. Izdelke, ki jih 
izdelamo v tekočem letu, vsako leto oktobra predstavimo na raz-
stavi v prostorih Društva upokojencev Trbovlje. Trudimo se, da bi 
imele razstave vsebino, zato z nekaj simbolnimi izdelki opozorimo 
na aktualni dogodek. V letu 2018 smo se z izdelki in s programom 
ob odprtju razstave poklonile Cankarju, leta 2017 pa smo dale pou-
darek na »slovenski zajtrk« s priložnostnim pogrinjkom. Razstave 
so lepo obiskane, seveda pa si želimo tudi obiska mlajše generacije. 
Vsako leto obišče našo razstavo tudi nekaj skupin, ki se ukvarjajo z 
ročnimi deli, iz drugih krajev. Lani je Trbovlje obiskala RTV Slo-
venija z oddajo Dobro jutro. Tudi tu smo Zlatice predstavile svoje 
izdelke, a je bil večji poudarek na kulinariki kot na kulturni de-
diščini. V decembru sta se dve naši članici udeležili delavnic v Izoli, 
ki jih vsako leto organizira Zveza društev upokojencev Republike 
Slovenije. Namen teh delavnic je izmenjava izkušenj in pridobitev 
novih znanj, ki jih potem prenašata tudi na druge članice v skupini. 

Zlatice vsako leto obiščemo nekaj razstav drugih ročnodelskih sku-
pin in tako vzdržujemo prijateljske vezi. Naša tedenska druženja 
pa niso samo veselje do ročnega dela, ampak so tudi prijeten klepet 
ob kavici in piškotih, praznovanje rojstnih dni pa še kaj bi se našlo. 
Letos pa si Zlatice želimo, da bi imele gibljive prste, bistre oči in 
dobro voljo, kajti le tako lahko nastanejo lepi izdelki. Zelo pa bi se 
razveselile tudi kakšne mlajše upokojenke, ki bi se nam pridružila.

Meta Pirnovar

Izdelki skupine za ročna dela Zlatice.

Portal www.poslovnepovrsine.si

Poslovne površine v Občini Trbovlje – vse 
na enem mestu.
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Planinska sezona se začne z vzponom na Kum

Domači plavalci na Božičevem in Špelinem memorialu

Karate klub Trbovlje med najuspešnejšimi v letu 2018

Številni planinci, rekreativci in ljubitelji Kuma so tudi tokrat 
izkoristili praznični 2. januar in se udeležili 37. tradicionalnega 
novoletnega pohoda na Kum. Ničkolikokrat nam je v prejšnjih 
letih vreme na dan pohoda ponagajalo, tokrat pa so nas razvajali 
toplo sonce, brezvetrje in neskončni razgledi daleč do zasneženih 
verig naših Julijskih in Kamniških Alp ter drugih vršacev tudi 
onkraj naših meja. Seveda je manjkala snežna odeja, kar pa zago-
tovo ni vplivalo na prijetno planinsko vzdušje. Planinski dom je 
ob takih priložnostih povsem zaseden, zato je ob prijaznem vre-
menu mnogo pohodnikov posedelo kar na zunanjih klopeh na 
planini in na zunanjih terasah ob koči ter se predajalo soncu in 
okrepčilom, ki so prihajala iz kuhinje naših novih oskrbnikov. 

V želji po popularizaciji plavanja in primernosti tekmovanj za mla-
de in starejše plavalce so se na Plavalni zvezi Slovenije odločili za 
uvedbo tako imenovanega Nivojskega pokala, na katerem sodelujejo 
samo plavalci in plavalke kategorije mlajši dečkov in deklic ter starej-
ših dečkov in deklic v Razvojnem pokalu. Starejši plavalci pa so ime-
li tekmovanje v Kranju, tradicionalni Špelin memorial, kot Veliko 
nagrado Slovenije, kjer so nastopili kadeti, mladinci in člani.

Tako so se mladi plavalci Plavalnega kluba Rudar Trbovlje ude-
ležili Božičevega memoriala v Mariboru, kjer so se z več kot 300 
plavalci iz 27 slovenskih klubov pomerili za najboljše v Razvojnem 
pokalu. Tekmovanja so se udeležili Taj Zupančič, Brina Rozina, Sara 
Isaković ter Lana Naglič. Edina s tekmovalnimi izkušnjami – Brina 
in Taj – sta odlično opravila svojo nalogo, nikakor pa ni zaostajala 
mlajša Sara, saj se je tudi ona uvrščala v prvo tretjino nastopajočih.  
Edini s štirimi nastopi, ki so povzročili tudi utrujenost, je bil Taj, ki 
se je 4-krat uvrstil med najboljše. Z dvema uvrstitvama med osem 
najboljših na 100 prsno in 100 mešano je obdržal stik z vrhom, da 
pa je potrebno računati nanj v prihodnje, je dokazal tudi z devetim 
mestom na 50 delfin in enajstim na 200 prosto. Brina je v dveh na-
stopih osvojila 30. mesto na 100 prsno in 39. na 100 mešano. Sara 

Karate zveza Slovenije že vrsto let vodi točkovanje najuspešnejših klu-
bov in posameznikov od kadetov pa do članov. Trboveljski tekmovalci 
so za leto 2018 od osmih posameznih lovorik osvojili kar štiri. Najuspe-
šnejši mladinec preteklega leta je postal Domen Zidar. Pri mlajših člani-
cah sta bili na prvih dveh mestih sestri Haberl, Barbara na prvem in Urša 
na drugem. Stefan Joksimovič je končal leto kot najuspešnejši karateist 
tako pri mlajših članih kot pri članih. Med 65 slovenskimi klubi, kjer se 
seštevajo rezultati z uradnih državnih in mednarodnih tekmovanj, med-
narodnih turnirjev v organizaciji slovenskih klubov, število registriranih 
tekmovalcev, licenciranih trenerjev in sodnikov ter organizacije tekmo-
vanj, je Karate klub Trbovlje ponovno osvojil drugo mesto. Štiri posa-
mezne lovorike od osmih in drugo mesto v skupnem seštevku klubov so 
dokaz, da je bilo leto 2018 za Karate klub Trbovlje odlično.

Prvi pohodniki so na Kumu potrjevali svojo udeležbo že ob 6. 
uri zjutraj, nadaljevalo pa se je vse do popoldneva, ko smo za-
beležili blizu 700 vpisov, še enkrat toliko pa smo ocenili, da je 
bilo preostalih udeležencev, ki jim za potrjevanje ni mar, pač pa 
prihajajo tega dne na Kum prav zaradi lepe planinske navade, da 
se z vzponom začne nova planinska sezona. Vsem obiskovalcem 
in udeležencem se za obisk zahvaljujemo in vas vabimo na Kum 
tudi prek leta.

Vabimo pa vas tudi na druge prireditve, ki jih pripravljamo v 
naslednjih mesecih. V februarju vabimo v goste Igorja Gruberja, 
ki nam bo predstavil potopis po rumeni poti Via Alpine, v maju 
pa še Pio Peršič, ki je skupaj z Andrejem Martinčičem v enem za-
mahu prehodila novo planinsko pot Via Adriatica Trail od Reke 
do Dubrovnika. Konec maja pa se spet dobimo na Kumu na na-
šem spomladanskem srečanju, kjer bomo razglasili »naj prijatelje 
Kuma«. Seveda pa vse leto pripravljamo številne vodene lahke in 
zahtevne planinske ture v domače in tuje gore, nekaj od teh tudi 
z naravovarstveno vsebino, ter nekaj zanimivih izletov za naše 
najmlajše planince. 

O vseh naših aktivnostih vas bomo obveščali na spletni strani 
www.pd-kum.si in z obvestili v naših oglasnih omaricah v mestu. 
Pridružite se nam. Prav tako vas vabimo k plačilu članarine za 
leto 2019, ki sicer ostaja enaka kot v preteklem letu, dodaten evro 
pa bomo planinci prispevali za obnovo koče na Korošici.

Marjeta Bricl, PD Kum Trbovlje

je bila 45. na 100 prsno in 48. na 100 mešano. Lana, kot edina brez 
tekmovalnih izkušenj, pa je v veliki tremi, ki jo je imela na štartnem 
bloku, prehitro reagirala in bila zato kaznovana z diskvalifikacijo. 
Kot pravi pregovor, da vsaka šola nekaj stane, verjamemo, da se to 
v prihodnje ne bo  ponovilo. Odveč je poudarjati, da so vsi pokaza-
li dobro pripravljenost z osebnimi rekordi in da so plavali povsem 
konkurenčno drugim plavalcem, ki imajo neprimerno boljše pogoje 
za trening. Velik dokaz za to je, da so se v tako močni konkurenci 
uvrščali med najboljše. V Kranju pa sta se na Veliki nagradi Slovenije 
ali tradicionalnem Špelinem in Vesninem memorialu v konkurenci  
400 plavalcev iz petih držav z najboljšimi pomerila Nika Todorovič 
in Tim Dolanc. Nika se je kljub bolezni in posledično zmanjšani ko-
ličini treningov močno približala svojemu osebnem rekordu na 100 
delfin, kjer je osvojila 23. mesto, 25. je bila na 100 hrbtno, Tim pa se 
je kljub poškodbi ramena, ki je pogosta pri plavalcih, uvrstil v finale 
na 200 prosto, kjer je osvojil 6. mesto, na 50 prosto pa je bil 18. Pove-
dati je treba, da sta se Nika in Tim udeležila tekmovanja le v soboto, 
saj  je za večje napore in obremenitve potrebno dobro zdravstveno 
stanje in prava forma. Upamo lahko, da vse to s prihajajočimi tedni 
treningov tudi pride, saj se vrh tekmovalne sezone hitro približuje.

Krasno vreme je pričakalo planince na novoletnem 
pohodu na Kum. 

Za trboveljskimi karateisti je izredno uspešno leto. 
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Športno plezanje v Trbovljah

Smučarsko društvo Trbovlje sredi uspešne sezone

Redko govorimo o športnem plezanju v Trbovljah, zato mar-
sikdo sploh ne ve, da obstaja. To ni naključje. Za tem se skrivajo 
globlji vzroki. Od leta 2008 se plezalci pod okriljem PD Trbo-
vlje v sklopu Alpinističnega odseka Trbovlje (AO) trudimo, da 
bi dvignili kakovost športnega plezanja in ga naredili še bolj do-
stopnega. V večji meri nam to uspeva. Od prvotnih 10 članov 
je članstvo naraslo na 70 otrok in prek 40 odraslih rekreativnih 
plezalcev, kar je izjemen dosežek.

Naš cilj je predvsem vzgoja in učenje plezanja otrok in pozneje 
tekmovalcev. Otroci se učijo, vadijo in trenirajo plezanje enkrat 
do štirikrat tedensko. Vadba poteka pod vodstvom treh inštruk-
torjev športnega plezanja: Ervina Mlakarja, Nadje Korinšek in 
Mihe Goloba. Razdeljeni so v 6 skupin in še v 2 prek Zavoda za 
šport Trbovlje. Aktivnosti se izvajajo na veliki plezalni steni na 
Polaju in na miniaturni plezalni »stenci« v Partizanu. Obstoječe 
kapacitete že dolgo ne zadoščajo več za tako veliko število otrok 
in nemoten potek treningov.

Plezalci se udeležujejo tekmovanj in vsako leto tudi sami orga-
nizirajo tekmo Vzhodne lige. Naprednejši, letos jih je bilo 10, se 
udeležujejo tudi tekmovanj državnega prvenstva, kjer dosegajo 
lepe rezultate. 

Občasno jih trenerji vodimo na treninge tudi v druga bolj ure-
jena plezalna središča po Sloveniji, ker doma, v Trbovljah, nima-
mo pogojev oz. so zelo slabi.

Da bi otrokom še bolj približali plezanje in da bi ga vzljubili, 
jih peljemo tudi na naravna plezališča. Enkrat letno organiziramo 
5-dnevni plezalni tabor v Kotečniku, ki se ga otroci radi udele-
žijo. Tu se med seboj povežejo, uživajo v plezanju po skali in se 
navajajo na bivanje v naravi.

Zakaj se o športnem plezanju ne govori, se ga ne oglašuje? Ker 
nimamo minimalne potrebne infrastrukture, spodobne ter dovolj 

V programih SD Trbovlje delujejo trenerji z najvišjimi stopnja-
mi izobrazbe v smučanju, diplomanti Fakultete za šport, trenerji 
z dolgoletnimi izkušnjami, zato se delo zlahka prilagaja starosti, 
sposobnosti in željam otrok. Ponujamo aktivnosti za otroke, ki 
se šele vključujejo v smučarski šport, za otroke, ki radi uživajo, 
se zabavajo, družijo in bi se hkrati radi naučili še dobro smučati 
ter za otroke, za katere starši upajo, da bodo nekoč bolj resno 
tekmovali. Cilji posameznikov in društva na splošno so pridobiti 
čim več smučarskega znanja, uživati v treniranju, se pripraviti na 
zahtevnejše delo v višjih kategorijah ter individualni rezultatski 
cilji kot oblika dodatne motivacije.

Skozi treninge skušamo vplivati tudi na vrednote otrok, ki jim 
bodo koristile v šoli ter pozneje v življenju, saj so navdušenje, 
odločnost, vztrajnost in vzdržljivost lastnosti, ki jih mora imeti 
vsak športnik. Disciplina, športno vedenje – brez tega ni kakovo-
stnih treningov in tekmovanj. Spodbujamo samostojnost (skrb za 
opremo, zase), timsko delo (smučanje je v osnovi timski šport), 
zanesljivost (treningi v manj poznanem, nepredvidljivem okolju, 
kjer mora trener zaupati svojim tekmovalcem, oni pa njemu) in 
osredotočenost (na voljo imamo omejen čas, informacij na terenu 
je veliko in izgubljanje fokusa vodi v dolgočasen, neracionalen 
trening). Kondicijske treninge, ki jim posvečamo veliko pozor-
nosti skozi vse leto, skušamo narediti čim bolj zanimive in raz-
nolike. Smo mnenja, da morajo otroci nekje do 12. leta spoznati 
čim več različnih športov, da specialna vadba v tem obdobju še ni 
tako bistvena. Zato tudi ne zahtevamo, da se morajo otroci strogo 
udeleževati naših treningov. Bistveno je, da so vsaj dva- do trik-
rat tedensko aktivni, ne glede na šport. Treningi za tekmovalce 
potekajo 3 do 4-krat tedensko s tekmami ob vikendih, alpska šola 
trenira dvakrat tedensko (enkrat med tednom in enkrat med vi-
kendom). Vsi skupaj pa enkrat tedensko vzdržujemo pridobljeno 
kondicijsko stanje in poskrbimo za dobro regeneracijo telesa po 
napornih treningih na snegu. 

velike balvanske stene, ki jo nujno potrebujemo za svoj obstoj 
in razvoj. Še vedno iščemo primeren prostor, ki bi bil namenjen 
samo plezanju. Sami smo pripravljeni na prostovoljno delo, saj 
smo ga že do zdaj opravili ogromno: plezalna stena na OŠ Ivana 
Cankarja, balvanska stena na podstrešju Partizana, plezalna stena 
na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje ter veliko število 
naravnih plezališč na področju Zasavja, ki jih je v glavnem uredil 
in opremil Vili Guček s pomočjo članov PD AO Trbovlje. Ker 
plezanje ugodno vpliva na razvoj otrok, si trboveljski plezalci že 
dolgo prizadevamo za primerne pogoje, sanjamo o svoji steni, ker 
si mladi to zaslužijo. Upamo, da nas bo nekdo nekoč slišal in nam 
vsaj delno priskočil na pomoč. 

Ervin Mlakar

Trboveljski smučarji smo produktivno zakorakali v letošnjo 
smučarsko sezono. Uspešno smo izpeljali božični tečaj in božični 
kamp alpske šole na Rogli s skupno prek 30 udeleženci. Mladi 
tekmovalci v skupinah U 10, U 12 in U 14 so poleg kondicije po-
leti in jeseni trenirali na ledenikih Kaprun, Mölltal, Hintertux, od 
decembra naprej pa na domačih Golteh, Rogli, Črni na Koroškem 
pa tudi na bližnjih smučiščih v Avstriji: Turracher, Weinebeme, 
Simonhöhe. Rezultati na prvih tekmah so po pričakovanjih zelo 
dobri, saj so bili treningi kakovostni. Upamo, da se bo tako tudi 
nadaljevalo, treniramo naprej, čas za počitek pride aprila. 

Letos se lahko udeležite še enega smučarskega tečaja, in sicer med 
zimskimi počitnicami na Rogli. Več informacij dobite na info@sd-
trbovlje.si ali telefonski številki 041 969 429 (Gorazd Ranzinger).

Smučanje pripomore k vztrajnosti, odločnosti in sa-
mostojnosti otroka. 

Cilj trboveljskih plezalcev je predvsem vzgoja in učenje 
plezanja otrok ter pozneje tekmovalcev.
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Žrebljev hrib ali Osten(i)k je 722 metrov visok hrib, stožčaste 
oblike, izza katerega se nad Trbovlje vsako noč dvigne luna in ka-
terega prednji del kuka v Trbovlje, zadnji pa v Hrastnik. Zanimiv 
je že zaradi svoje priostrene oblike, še bolj pa zaradi lokalnega 
imena, ki izhaja prav iz nje. Janko Orožen je namreč zapisal, da 
so hrib prav zaradi njegove »ušpičene« podobe ljudje po domače 
imenovali Ostenk, Ostanjk ali Ostejnk, večina pa ga danes pozna 
pod imenom Žrebljev hrib. Kot zapiše Tine Lenarčič, izvira ime 
»… od kmeta Žreblja, ki je imel svojo domačijo tik pod vrhom …« 
že v 18. stoletju. 

O Osten(i)ku je v pesmi Žrebljev hrib pisal tudi duhovnik in 
župnik Lojze Drobež.

»Ti čuvaš vzhodno stran

Trboveljske doline.

Nepremakljiv 

pognal si korenine

do človeških src.

Med domačini pa bi morda lahko krožila v povezavi z Žreblje-
vim hribom in izvorom njegovega imena tudi zgodba o žrebetu, 
divjem konjskem mladiču, ki je menda samemu hudiču ušel iz tr-
boveljskega rudniškega pekla in svobodo še danes uživa na trav-
nikih hriba, takrat še Ostenk imenovanega. Prebivalci okoliških 
kmetij bi lahko pravili, da je bilo žrebe na hribu že dolgo, preden 
so tam postavili prve »bajte«, in videvali ter predvsem slišali ga 
bodo morda tudi vsi rodovi, ki še prihajajo. Po njihovem mnenju 

bi lahko bil žrebiček nesmrten in morda uteleša vso energičnost, 
divjost in prvinskost tistih prebivalcev Trbovelj, ki čutijo pripa-
dnost domačim krajem, jih poveličujejo, iz njih ne bežijo, pač pa 
z vsemi okončinami in s svojo močjo širijo dobro med seboj in 
izven meja svojega kraja. Najdemo jih v vseh generacijah, tistih, 
ki jih ni več, in onih, ki bodo še prišle. Njihov neukrotljivi duh se 
v podobi divjega žrebeta morda res podi po travnikih Žrebljevega 
hriba. 

Odzven žrebetovih kopit in hkrati duše vseh takšnih Trbo-
veljčanov najdemo tudi v pesmi Trbovlje – kraj dobrih ljudi, ki jo 
je napisala Marinka Benetek.

»Ljudi, kot smo mi, pa ne najdeš nikjer,

če jih iščeš z lučjo podnev' al' zvečer.

In to največ velja,

da se kraj po dobrih ljudeh pozna.«

Katra Hribar Frol

Vir: 
• Benetek, Marinka: Trbovlje – kraj dobrih ljudi, v: Lenarčič, 

Tine (2009): Trbovlje – po dolgem in počez, Trbovlje, Ti-
skarna tori, str. 328,

• Drobež, Lojze: Žrebljev hrib, v: Lenarčič Tine (ur.) (2002): 
Trbovlje, z dušo in srcem, Trbovlje, Občina Trbovlje, str. 60,

• Lenarčič, Tine (2009): Trbovlje – po dolgem in počez, Trbo-
vlje, Tiskarna Tori.

IZ TRBOUSKIGA ZGUDOVINSKIGA LADLCA 
oz. kaj bi moral o Trbovljah vedeti vsak Trboveljčan

Žrebljev hrib
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PRVI TRBOVELJSKI 
ŽUPAN

POVZE-
TEK

POVRH-
NICA

BILJAR-
DNA 

PALICA
MAG, ČA-
ROVNIK

LATINSKI 
VEZNIK
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IGRALEC 

(PHILIPPE)
UVOZNA 
DAJATEV

VULKAN V 
KOSTARI-
KI (1670 M)

POGO-
STNOST

SPORED

NAJVEČJA 
CELINA

VZDEVEK ČL. 
B. DUGME
ŠVICARSKI 

PRAKANTON

KOS 
SUKANCA

VINOGRAD. 
S KOGA

SOGLASNI-
KA V RAJU

CMERJE-
NJE ODPADLO 

ŽELEZJEINDIJSKA 
PRINCESA

ILFOV JUNAK BENDER PLOVILO DENAR-
NICA

NETREB-
KO

NEKOČ 
TRBO-

VELJSKA 
TOVARNA

TONE 
SELIŠKAR

PRIPOMO-
ČEK ZA 

HOJO PO 
SNEGU

PRVOTNI 
PREBI-
VALEC 
ITALIJE

OBLASTNA 
MOČ

NEM. ŠAH. 
(RALF)
RUSKO 
MESTO

FRANC. 
SKLA-

DATELJ 
(CAMILLE)

CERKEV 
PRI RIJEKI

VITEZOV 
ZAŠČITA

POŽIREK

URADNI 
SPIS

GLAVNI 
ŠTEVNIK

RIBOLOV. 
MREŽA BAL-

KANSKI 
PLES

KISLO 
VINOLJUBITELJ 

LEPEGA

ZVER, 
MAČKA

AVT. TELE. 
CENTRALA
VLADAR 

PERGAMONA 

KONČNI 
IZID

ZAJEDLJI-
VA GLED. 

IGRA

OTOŠKA 
DRŽAVA

OTOK V 
PRESPAN. J. ČEŠKI NO-

GOMETNI 
VRATAR

UROŠ 
ZUPAN

KRATICA 
EKSPLO-

ZIVA
NAIVNEŽ

VUL-
KANSKA 
GORA NA 
HONŠUJU

ČLOVEK V 
SKALOV-

JU

REKA V 
ITALIJI, 
PRITOK 
PADA

RAD. 
ELEMENT

AMERIŠKI 
INDIJANCI

RAHLO-
ČUTNOST
JUD. VER. 

SLOVSTVO

STAROJU-
DOVSKI 
KRALJ

DEL KOLE-
SAR. DIRKE

ŠT., KI GA 
JE TREBA 
IZRAČU-

NATIMINNEA

SKRAJNI 
KONEC 
POLO-
TOKA

KRAJ V 
HERCEG. TEHNECIJ VELIKAN

VINKO 
OŠLAK

IZUMRLA 
NZ PTICA

BRITANSKA 
IGRALKA

NAŠA 
REKA ROČAJ

SLOV. 
ŠAHIST

REKA V 
RUSIJI

MILKO 
LAZAR

LUDOLFOVO 
ŠTEVILO

KORALNI 
OTOK

AMER. PI-
SATELJ ZF 

(ISAAC)

IZDELO-
VALEC 
OPEK

IRE – VZDEVEK ČLANA BIJELO DUGME IVANDIĆ-A
LAU – NEMŠKI ŠAHOVSKI VELEMOJSTER (RALF)
SAINTSAENS – FRANCOSKI SKLADATELJ (CAMILLE, 1835-1921))
STOLAC – MESTO V HERCEGOVINI

NERES-
NICA

RIMSKI 
DRŽAVNIK 

IN GO-
VORNIK

NAGRADNA KRIŽANKA
Rešitve nagradne križanke napišite na dopisnico in jo s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) do 28. februarja 2019 poš-
ljite na naslov: Občina Trbovlje, časopis Sr(e)čno Trbovlje (nagradna križanka), Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. 
Nagrada: 3-krat dežnik ZLU

Lokalno televizijo ETV lahko spremljate tudi v Trbovljah v KKS EVJ 

Elektroprom in v sistemu Telemach. Na naših videostraneh, na naši spletni 

strani (www.etv.elektroprom.si) in na socialnih omrežjih so objavljeni naš 

pester tedenski TV-spored in posnetki naših oddaj. Na vaš elektronski naslov 

vam lahko redno pošiljamo naše oddaje, TV-spored in nagradna vprašanja. 

Dobite nas na etv@elektroprom.si ali na 03 56 57 158.

IVANČIČ LEBAR, IRENA (1999): NAŠE TRBOVLJE, GREFEX, IZLAKE.



30 koledar prireditev

FEBRUAR
sobota, 2. 2., ob 20. uri

Menopavza, v gledališki dvorani DDT, Špas Teater

torek, 5. 2., ob 8. uri (vsak torek)

Jutranja joga, v Rudarskem domu, VGC Zasavje

torek, 5. 2., ob 10. uri (vsak torek)

Medgeneracijska skupina Siničke, v Rudarskem domu, VGC Zasavje

torek, 5. 2., ob 10.30

Počastitev slovenskega kulturnega praznika z učenci OŠ Tončke 
Čeč, v Domu upokojencev Franca Salamona Trbovlje, DUFS

torek, 5. 2., ob 18. uri

Gledališka predstava Pod vodo, v klubu MCT, MCT 

torek, 5. 2., ob 18. uri

Potopisno predavanje Rumena (Via Alpina) na obroke, predava Igor 
Gruber, v predavalnici DDT, PD Kum Trbovlje 

sreda, 6. 2., ob 17. uri

Recitiramo – večerna prireditev, proslava pred kulturnim praznikom 
in odprtje razstave likovnih del učencev šole, v avli DDT, OŠ Ivana 
Cankarja Trbovlje

sreda, 6. 2., ob 17. uri

Pravljična urica ob Prešernovem dnevu, Medvedkova knjižnica, v 
pravljični sobi Tončka Knjigoljuba, KTS

sreda, 6. 2., ob 18. uri

Predavanje dr. Iztoka Ostana, v organizaciji Ekološke trgovine Gajbi-
ca, v čitalnici oddelka za odrasle, KTS

četrtek, 7. 2., ob 11. uri (vsak četrtek)

Športna rekreacija za zdravje, na Stadionu Rudar, VGC Zasavje

četrtek, 7. 2., ob 17. uri 

Naučimo se kitajsko (30-urni tečaj kitajščine), v Rudarskem domu, 
VGC Zasavje (obvezne prijave, 068 613 954)

četrtek, 7. 2., ob 19. uri

Osrednja slovesnost ob kulturnem prazniku, v gledališki dvorani 
DDT, Občina Trbovlje

petek, 8. 2., ob 18. uri

Potopisno predavanje Japonska, v prostorih društva, KPD Tončke Čeč Klek

petek, 8. 2., ob 22. uri

Koncert Duo Ponte, v kavarni DDT

sobota, 9. 2., ob 10.30

Lutkovni abonma, Medved in Zlatolaska, Lutkovno gledališče Vele-
nje, v kinodvorani DDT, DDT

ponedeljek, 11. 2., ob 9. uri

DER, DIE, DAS ZA ZIMSKI ČAS (začetni tečaj nemščine), v Rudarskem 
domu, VGC (obvezne prijave, 068 613 954)

ponedeljek, 11. 2., ob 10. uri

Filmska kava - Bojevnica, v kino DDT, DDT

torek, 12. 2., ob 9. uri

Tečaj pametnih telefonov (obvezne prijave, 068 613 954), v Rudar-
skem domu, VGC

torek, 12. 2., ob 18. uri

Premiera dokumentarnega filma Neskončni začetek in predavanje 
bioterapevta Marjana Ogorevca, v kino DDT, DDT

sreda, 13. 2., ob 17. uri

Glasbena pravljična urica, v pravljični sobi Tončka Knjigoljuba, GŠ in KTS

sreda, 13. 2., ob 19. uri

Predstavitev knjige Bogdana Biščaka: Igra in biseri, kako sem hčerki 
z alpinizmom razložil življenje, pogovor bo vodil Aleš Gulič, v čitalni-
ci oddelka za odrasle, KTS

četrtek, 14. 2., ob 10. uri

Ugankarske delavnice (vsak drugi četrtek), v Rudarskem domu, 
VGC (obvezne prijave, 068 613 954)

četrtek, 14. 2., ob 17. uri

Srečanje Domoznanske skupine Pr' Bukmandeljci, v domoznan-
skem kotičku, KTS

četrtek, 14. 2., ob 17. uri

Zaljubi se v ESC – predstavitev programov mednarodne mobilnosti 
za mlade do 30. leta, v klubu MCT, MCT 

četrtek, 14. 2., ob 18. uri

Sledi korakov - pogovorni večer z Igorjem Goštetom, v Kavarni DDT, DDT

sobota, 16. 2., ob 19. uri

Večer družabnih iger, v klubu MCT, MCT 

ponedeljek, 18. 2.,ob 17.30

Literarni krožek, v čitalnici oddelka za odrasle, KTS

ponedeljek, 18. 2., ob 19. uri

Homo S Sapiens - pogovorni večer s Simono Solina, gostja dr. Maša 
Jazbec, v Kavarni DDT, DDT

torek, 19. 2., ob 17.30

Buklžur, v čitalnici oddelka za odrasle, KTS

torek, 19. 2., ob 19.30

Gledališki abonma – Idioti, v gledališki dvorani DDT, DDT

sreda, 20. 2., ob 17. uri

Pravljična urica, Sneženi mož, v pravljični sobi Tončka Knjigoljuba, KTS

četrtek, 21. 2., ob 9. uri

Začetni računalniški tečaj (vsak četrtek), v Rudarskem domu, VGC 
(obvezne prijave, 068 613 954)

četrtek, 21. 2., ob 19. uri

Beseda, brana in peta ob 80-letnici Glasbene šole Trbovlje, 10. oble-
tnici Oddelka za solo petje Glasbene šole Trbovlje in 110. obletnici 
knjižničarstva v Trbovljah, v gledališki dvorani DDT, Knjižnica  Tone-
ta Seliškarja Trbovlje in Glasbena šola Trbovlje

ponedeljek, 25. 2., ob 11. uri

Zimske počitnice – gledališki dan, v klubu MCT, MCT

od ponedeljka, 25. 2., do petka, 1. 3., med 9. in 13. uro

Zimske počitniške dejavnosti, v prostorih DPM Trbovlje, DPM

torek, 26. 2., ob 11. uri

Zimske počitnice – ustvarjalni dan, v klubu MCT, MCT

sreda, 27. 2., ob 11. uri

Zimske počitnice – novinarski dan, v klubu MCT, MCT

sreda, 27. 2., ob 17. uri

Pravljična urica: ljudska pravljica z ustvarjalnico, Rokavička, V pra-
vljični sobi Tončka Knjigoljuba, KTS

sreda, 27. 2., ob 18. uri

Koncert vokalne skupine Un 's Trboul, v Domu upokojencev Franca 
Salamona Trbovlje, DUFS

četrtek, 28. 2., ob 11. uri

Zimske počitnice – dan s tujimi prostovoljci, v klubu MCT, MCT

MAREC 
Petek, 1. 3. ob 18. uri

Predpremiera filma Korgi: Kraljevski kuža z velikim srcem (animira-
na komična pustolovščina), Kino DDT, DDT

sobota, 2. 3., ob 15. uri

Pustno rajanje na Kleku, na gasilskem poligonu, KPD Tončke Čeč Klek

nedelja, 3. 3., ob 15. uri

Sprevod pustnih mask in pustno rajanje z Andrejo Zupančič in 
Čupakabro, Občina Trbovlje in DPM

torek, 5. 3., ob 8. uri (vsak torek)

Jutranja joga, v Rudarskem domu, VGC

sreda, 6. 3., ob 15. uri

Svetovalna urica za odrasle: Ocenite svoje znanje tujih jezikov, obve-
zne prijave, 03 56 31 191, ZLU

sreda, 6. 3., ob 17. uri 

Ustvarjalna delavnica ob dnevu žena, v pravljični sobi Tončka Knji-
goljuba, KTS

sreda, 6. 3., ob 19. uri

Potopisno predavanje Darje Avsec o Bangkoku, v čitalnici oddelka 
za odrasle, KTS
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petek, 8. 3.

Brezplačni prvi vpis v Knjižnico Toneta Seliškarja Trbovlje za vse mamice

petek, 8. 3., ob 18. uri

Proslava ob dnevu žena, v gledališki dvorani DDT, Zveza borcev za 
vrednote NOB Trbovlje

petek, 8. 3., ob 19.30

Un ‘s Trboul: Tradicionalni koncert ob dnevu žena, v Kavarni DDT

sobota, 9. 3., ob 10.30

Bubine dogodivščine, lutkovna predstava, v kinodvorani DDT, Lut-
kovna skupina Lučka

nedelja, 10. 3., ob 20. uri

Briljantina (muzikal), v gledališki dvorani DDT, prospot.si

sreda, 13. 3., ob 17. uri

Glasbena pravljična urica, v sodelovanju z Glasbeno šolo Trbovlje, v 
pravljični sobi Tončka Knjigoljuba, KTS

sreda, 13. 3., ob 19. uri

Predavanje Marka Juhanta: Zakaj je razvajenost problem?, v čitalni-
ci oddelka za odrasle, v sodelovanju z ZLU v okviru projekta Večge-
neracijski center Zasavje, KTS

četrtek, 14. 3., ob 17. uri

Srečanje Domoznanske skupine Pr'  Bukmandeljci, v domoznan-
skem kotičku, KTS

sobota, 16. 3., ob 15.30

Odprtje razstave lutk in izdelkov otrok Vrtca Trbovlje ob svetovnem 
dnevu lutk, v galeriji DDT, KD Lutkovna skupina Lučka in Vrtec Tr-
bovlje, razstava je odprta do 22. 3.

sobota, 16. 3., ob 16. uri 

Lutkovna predstava Kam se je skrila pomlad, v kinodvorani DDT, 
Lučka in Vrtec Trbovlje

sobota, 16. 3., ob 17. uri 

Lutkovna predstava Nekoč je bila, v kinodvorani DDT, Lučka in Vrtec Trbovlje

sreda, 20. 3., ob 17. uri

Pravljična urica ob materinskem dnevu, Mami, kdaj prideš?, v pra-
vljični sobi Tončka Knjigoljuba, KTS

sreda, 20. 3., 18. uri

Revija odraslih pevskih zborov iz Trbovelj in Hrastnika, v DDT, JSKD

sreda, 20. 3., ob 19. uri

Predavanje Jasmine Rome: AEQ metoda, v čitalnici oddelka za od-
rasle, KTS 

četrtek, 21. 3., ob 9. uri

Kreativne delavnice (vsak tretji četrtek), v Rudarskem domu, VGC 
(obvezne prijave, 068 613 954)

četrtek, 21. 3., ob 17. uri

Bogdan Polajnar: otroku koristni in škodljivi vzgojni stili, v Mladin-
skem centru Trbovlje, ZLU

ponedeljek, 25. 3., ob 17.30

Literarni krožek, v čitalnici oddelka za odrasle, KTS

torek, 26. 3., ob 17.30

Buklžur, v čitalnici oddelka za odrasle, KTS

torek, 26. 3., ob 19.30

Gledališki abonma Totalna katastrofa, Gledališče Koper, v gledališki 
dvorani DDT, DDT

sreda, 27. 3., ob 17. uri

Pravljična urica: ljudska pravljica z ustvarjalnico, v pravljični sobi 
Tončka Knjigoljuba, KTS

sreda, 27. 3., ob 19. uri

Predstavitev knjige Maje Megla: Stres, kuga sodobnega časa, v čital-
nici oddelka za odrasle, KTS

APRIL
torek, 2. 4., ob 10. uri (vsak torek)

Medgeneracijska skupina Siničke, v Rudarskem domu, VGC

torek, 2. 4., ob 18. uri

Plesno popotovanje (sodobni ples), v DDT, JSKD  

sreda, 3. 4., ob 15. uri

Svetovalna urica za odrasle: Ali poznate svoje kompetence?, obve-
zne prijave, 03 56 31 191, ZLU

sreda, 3. 4., ob 17. uri

Pravljična urica, Vsak po svoje, v pravljični sobi Tončka Knjigoljuba, 
KTS

sreda, 10. 4. ob 16.30 in ob 17.30

Revija otroških in mladinskih pevskih zborov Trbovelj, v DDT, 
JSKD

sreda, 10. 4., ob 17. uri

Pomladna ustvarjalna delavnica, v pravljični sobi Tončka Knjigolju-
ba, KTS

četrtek, 11. 4., ob 17. uri

Srečanje Domoznanske skupine Pr'  Bukmandeljci, v domoznan-
skem kotičku 

ponedeljek, 15. 4., ob 17.30

Literarni krožek, zaključek sezone z gostom, pisateljem Tadejem 
Golobom, v KTS

sreda, 17. 4. ob 17. uri

Pravljična urica Ljubo doma, kdor ga ima, v pravljični sobi Tončka 
Knjigoljuba

sreda, 24. 4., ob 17. uri

Pravljična urica: ljudska pravljica z ustvarjalnico, v pravljični sobi 
Tončka Knjigoljuba, KTS

četrtek, 25. 4., ob 19. uri

Beseda, ples, glasba, v gledališki dvorani DDT, KTS in GŠ

petek, 26. 4., ob 19. uri

Osrednja slovesnost ob dnevu upora proti okupatorju

MAJ
sreda, 8. 5., ob 15. uri

Svetovalna urica za odrasle: Ugotovite, kakšen je vaš učni vzorec, 
obvezne prijave, 03 56 31 191, ZLU

sreda, 8. 5., ob 19. uri

Pogovorni večer z Mojco Širok in predstavitev knjige Pogodba, ob 
koncu projekta Beremo na kuolmkišti, pogovor bo vodila Simona 
Solina, v čitalnici oddelka za odrasle, KTS

petek, 10. 5., ob 18. uri

Nastop mažoret, v gledališki dvorani DDT, KD plesne skupine ma-
žoret Trbovlje

petek, 10. 5., ob 19.30

Tončkova bralna noč, vabimo otroke med 10. in 12. letom, da knjižni-
co spoznajo in doživijo drugače ter v njej tudi prespijo, do sobote, 11. 
5.,  do 9. ure, prijave bomo začeli zbirati konec aprila, KTS

sobota, 11. 5. 

Začetek brezplačnih prireditev v okviru Tedna vseživljenjskega uče-
nja, ZLU

nedelja, 12. 5.

Regijsko srečanje folklornih skupin, JSKD

torek, 14. 5., med 9.30 in 15. uro

TRiii, konferenca o inovativnosti v tehniškem izobraževanju, v ki-
nodvorani DDT, STPŠ

sreda, 15. 5., med 9. in 12. uro

Parada učenja v okviru Tedna vseživljenjskega učenja, na parkirišču 
pred DDT (v primeru slabega vremena v avli DDT), ZLU 

sreda, 15. 5., ob 19. uri

Potopisno predavanje Via Adriatica Trail, predavata Pia Peršič in An-
drej Martinčič, v KTS, PD Kum Trbovlje

četrtek, 16. 5.,ob 19. uri

Naš svet glasbe, Glasbena šola Trbovlje

sobota, 18. 5., ali sobota, 25. 5. (v primeru dežja), ob 16. uri

Pravljični festival, v mestnem parku, MCT

nedelja, 26. 5., ob 11. uri

Spomladansko srečanje planincev na Kumu, PD Kum Trbovlje
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