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SKUPAJ OB PRAZNIKU 
OBČINE TRBOVLJE 

Grenadirmarš in Podeželska tržnica 2019
Podeželska tržnica in tekmovanje Grenadirmarš sta letos po-
tekala v Mestnem parku Trbovlje. Tretje leto zapored so se 
med seboj v kuhanju grenadirmarša pomerile številne ekipe 
trboveljskih javnih zavodov, društev in podjetij. Čeprav nam 
je vreme nekoliko ponagajalo, pa sta bili zdrava tekmovalnost 
in dobra volja ključ za super vzdušje. Letos smo prvič podeli-
li tudi prehodni pokal, zlati krompir, ki ga je za najizvirnejšo 
stojnico prejelo Društvo Prekmandeljc. Tretje mesto je zasedlo 
JP Komunala Trbovlje, drugo mesto Žvirce OŠ Trbovlje in prvo 
mesto Društvo Perkmandeljc. Hvala vsem, ki ste bili z nami, in 
se vidimo prihodnje leto. Na Podeželski tržnici pa so se s svoji-
mi izdelki predstavili lokalni ponudniki in ustvarjalci.

Junija občina Trbovlje praznuje svoj praznik v 
spomin na boj delavstva proti Orjuni. 
V počastitev praznika v Trbovljah potekajo 
številne prireditve in dogodki, ki so namenjeni 
druženju in zabavi. Pa poglejmo nekaj 
utrinkov letošnjega praznovanja.
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Osrednja slovesnost ob prazniku 
Občine Trbovlje
Osrednja slovesnost, na kateri so bila podeljena najvišja 
priznanja, je potekala na predvečer praznika. Zlato sonč-
nico za najbolj urejeno krajevnost skupnost je prejela KS 
Dobovec, posebni priznanji županje sta šli na področje go-
spodarstva in športa – podjetju Kovit projekti, d. o. o., in 
Niki Barič. Naziv častni občan je prejel Božidar Kovačec. Na 
odru so nastopili učitelji in učenci Glasbene šole Trbovlje, 
Rok Kreže, plesna zasedba En-Knap pod vodstvom Iztoka 
Kovača in Helena Blagne. 

Anduht in Nohšiht
Na Anduhtu so nastopili Warning, Bohem in Šank rock, na 
Nohšihtu pa so bili z nami Trboveljske mažoretke in De-
lavska godba Trbovlje ter gostujoče godbe in mažoretke, 
Klapa Rišpet, FLIRRT, Natalija Verboten in Deejay Time 
Back In Time. 
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INTERVJU Z ŽUPANJO OBČINE TRBOVLJE 
JASNO GABRIČ

»TREBA JE ŽIVETI ZA 
DANES, ZA JUTRI IN NE 
V PRETEKLOSTI«

Občina Trbovlje 
praznuje v mesecu 

juniju, a ker je bil 
junij poln različnih 

prireditev, zaključevala 
in prevzemala so se 

gradbena dela, dnevi 
pa pestri, smo se 

odločili, da intervju 
z županjo namesto 

v juniju opravimo 
v septembru. Med 

drugim smo v 
intervjuju želeli 
izvedeti o novi 

investiciji na prostoru 
STT, pepelu, o izvedbi 

projektov in podobno.

Uredništvo

Prenova prostora pred Pošto je za-
ključena. Ste z izvedenimi deli za-
dovoljni? 
»Prenova pred Pošto je bil eden 
izmed najzahtevnejših projektov 
ne samo v tem letu, ampak bi lah-
ko rekla v zadnjih letih, kar vam bo 
pritrdil tudi izvajalec, saj je bilo tre-
ba izvesti en kup detajlov, različnih 
zadev, ki niso standardne, ampak 
precej specifične in jih ne more-
te kupiti v trgovini in to na tako 
majhnem prostoru. Hkrati pa je to 
projekt, na katerem smo delali štiri 
leta. Najprej je bil za nas velik do-
sežek, da se je sploh pojavilo to ze-
mljišče na dražbi ter da smo se us-
peli na hitro organizirati in ga pred 
štirimi leti kupiti. Nato smo začeli 
iskati vsebino, kaj bi bilo primerno, 
hkrati unikatno in kar bi tudi odra-
žalo naše lokalne znamenitosti. So 
še kakšne malenkosti, ki jih bomo 
zdaj sproti odpravili, a gledano v 
celoti, je projekt takšen, kot smo si 
ga zamislili. Najtežji del  projekta v 
fazi priprave je bil, kako to umestiti 
v projekt za EU-sredstva Interreg 
Slovenija–Hrvaška, da bo ustrezalo 
vsem merilom in da bomo tudi us-
pešni na razpisu. Veliko prelomnic 
je bilo v teh štirih letih in porablje-
nih živcev. A se je splačalo. Veseli 
nas predvsem, da so ta prostor za 

svojega vzeli tisti, ki jim je v prvi 
vrsti namenjen, Trboveljčani in Tr-
boveljčanke.«

Kako vidite razvoj Trbovelj? Kaj 
vam je najpomembnejše?
»Premalo se zavedamo, da če že-
limo vzdrževati pozicijo nekega 
upravnega središča regije, se mora-
mo temu primerno tudi obnašati ter 
razvijati mesto in svojo miselnost. 
Ne bo dovolj, da samo vzdržujemo 
status »quo« in plačujemo raču-
ne. Mesto se mora razvijati, v mestu 
morajo ljudje, domačini in obisko-
valci začutiti, da gre v korak s časom. 
Ne smemo se zadovoljiti s tem, kar 
trenutno imamo, in biti – kot veliko 
ljudi – zadovoljni z nekim povpreč-
jem, kar je po navadi pot k stagnaciji 
in nazadovanju. Mesto mora imeti 
urejene vse glavne službe, ki priti-
čejo nekemu središču, od bolnišni-
ce, do sodišča, do služb za zaščito in 
reševanje, šol pa tudi infrastrukture, 
kjer imam v mislih urejeno središče 
mesta in druge predele. Trbovlje ni-
majo urejenega nekega trga, središča 
mesta, odkar se je čudovit spomenik 
pri nekdanjem hotelu Rudar zagradil 
s paviljoni. Trenutno počasi, kolikor 
nam finančna sredstva dopuščajo, 
odkupujemo paviljone, da bi jih s 
časom podrli in odprli ta del mesta, 
kjer bi se lahko ljudje zadrževali, kjer 
bi mesto »zadihalo«, kjer bi človek 
dobil občutek, da je to prostor, na 
katerem se je prijetno zadrževati, 
prostor, ki bo dajal utrip mestu.«

Kaj pa so trenutno za vas največji 
izzivi? Ste ena izmed tistih župa-
nov, ki se že dolgo borite za pra-
vično financiranje občin. Se bo kaj 
spremenilo?
»Največji izziv v prihodnje in danes 
je, kako financirati že osnovne na-
loge in potrebe lokalnega okolja ob 
takšnem sistemu financiranja drža-
ve, ki je najbolj krivičen do takšnih 
občin, kot so tudi zasavske in nam 
podobne. Ljudje preprosto nečesa 
ne razumejo, ko pravijo, »plaču-
jem davke, zato zahtevam, da mi 
asfaltirate cesto«. Ne razumejo, 
da od vseh famoznih davkov, ki jih 
plačujejo državi (tisti, ki so zaposle-
ni), Občina Trbovlje npr. v tem letu 
prejme za enega občana od države 
(od plačane dohodnine) za celot-
no leto samo 517 EUR oziroma 43 
EUR za posameznika mesečno, kar 
je izjemno malo. Iz tega denarja naj 
bi za posameznika pokrila njegove 

stroške obiskov knjižnice, delavske-
ga doma (govorim o delovanju teh 
ustanov), bazena, stadiona, mladin-
skega centra ..., prenovo cest, inve-
sticije v igrišča in različne predele 
mesta, urejanje mesta (košnja, plu-
ženje) in tako naprej. Najbrž je ra-
zumljivo, da to ni dovolj za pokritje 
takšnih stroškov in zraven še za vse 
z zakonom predpisane obveznosti, 
ki jih navajam v nadaljevanju. Naj-
večja težava je ta, da sredstva, ki jih 
prejmemo na občana, torej 517 EUR 
za celotno leto, ne moremo porabiti 
samo za zadeve, ki sem jih naštela, 
saj smo ta sredstva dolžni porabi-
ti najprej za plačilo vseh subvencij 
občanom. Primer: vse več je doplačil 
za ljudi v posebnih in splošnih do-
movih, ker smo starajoča se družba, 
ljudje imajo prenizke pokojnine in 
so brez premoženja. Tako občina za 
posameznika mesečno plačuje tudi 
do 1.500 EUR, v povprečju pa nekje 
500 EUR mesečno, to je v enem letu 
za posameznika 6.000 EUR, zanj pa 
od države prejmemo za celotno leto 
samo 517 EUR. Ni težav, če bi bilo 
takšnih pomoči 10, 20 v celotnem 
letu, a težava je, da jih je bistveno 
več in da se to vsako leto še poveču-
je. Zgodba se ponovi s plačevanjem 
subvencij za stanovanja, za zdra-
vstveno zavarovanje ..., tako da obči-
ni, ko plača vse te račune pa stroške 
delovanja zavodov in vsega drugega, 
ostane bore malo za ceste, druge 
projekte oziroma že skoraj nič več za 
razvoj. Zato bi država morala plače-
vanje teh položnic, kjer smo občine 
samo računovodski servis, prevzeti 
nase. Skupnost občin Slovenije je v 
tem letu naredila izračun, koliko je 
takšnih občin, ki z denarjem, ki ga 
prejmejo od države za delovanje ob-
čine, ne morejo več v celoti pokriti 
svojega delovanja. Ugotovili so, da 
je takšnih občin v Sloveniji že 64, 
med njimi pa vse tri zasavske obči-
ne. Občina Trbovlje ima med tremi 
zasavskimi občinami najnižji znesek 
financiranja na prebivalca, izhaja-
joč iz Zakona o financiranju občin, 
sprejetega leta 2006. In še primer, 
kako se časi spreminjajo: če ste bili 
župan leta 2005, vam je zaradi nižjih 
stroškov vseh teh transferjev v pro-
računu ostalo približno dva milijona 
evrov letno, ki ste jih lahko porabili 
za investicije. To je ogromno denar-
ja. Če k temu dodate še, da ste imeli v 
lasti vredne poslovne objekte, zem-
ljo, ki je bila kaj vredna, ste še s tega 
naslova zaslužili okoli 300.000 EUR 

na prodajo. Danes tega nimamo več, 
da bi lahko prodajali. In če k temu 
dodate še konstantno povečevanje 
izdatkov za plače, je zadeva že sko-
raj kritična. Samo letos smo morali 
zaradi vladnega dogovora s sindikati 
v proračunu najti dodatnih 740.000 
EUR, za kolikor nam je to posredno 
in neposredno povzročilo dodatnih 
izdatkov. Država nam je s poveča-
njem povprečnine namenila samo 
330.000 EUR. Torej kdo bo priskr-
bel razliko cca 400.000 EUR samo 
zaradi tega? In to je danes največ-
ji izziv, kako plačati vse te račune, 
kako vzdrževati standard, ki smo si 
ga pred leti, desetletji postavili in 
se nam zdi samoumeven, ter hkra-
ti zagotavljati denar za projekte, ki 
bi jih morali danes izvesti. Priznam, 
da se nikoli do zdaj zase nisem tako 
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»Skupnost občin Slovenije je v tem letu 
naredila izračun, koliko je takšnih občin, 
ki z denarjem, ki ga prejmejo od države za 
delovanje občine, ne morejo več v celoti 
pokriti svojega delovanja. Ugotovili so, da je 
takšnih občin v Sloveniji že 64, med njimi pa 
vse tri zasavske občine.«

borila, varčevala, iskala načine, kako 
pridobiti kaj dodatnega denarja, kot 
to počnem za občino. Nikoli. In pri-
dejo trenutki, ko si tega sit in imaš 
dovolj. In na koncu te imajo ljudje 
še za skopuha, za nekoga, ki jim ne 
zna prisluhniti, ker nečesa ne dobi-
jo, ker preprosto nimamo več dovolj 
sredstev za vse njihove želje, in tega 
nočejo razumeti. In to je najtežje. 
Dobesedno že skoraj čaramo. In na 
to opozarjamo državo že pet let. Na 
drugi strani pa, če želimo, da se bo 
mesto razvijalo, da se ljudje ne bodo 
odseljevali, da bomo razvijali go-
spodarstvo, moraš imeti sredstva za 
ta področja. Kako najti potem rav-
novesje med tema dvema strane-
ma in sredstva za razvoj, da se ti ne 
odseli še tisti del ljudi, ki dela in ne 
»predstavlja izdatkov« občinske-
mu proračunu, če se izrazim povsem 
preprosto? Torej tisti, ki »krijejo« 
te izgube drugih? To je najtežje.«

Se vam zdi, da ljudje preveč sanjajo 
o starih časih ter zato sedanjost in 
prihodnost polzita mimo njih?
»Lahko bi tudi tako rekli za en del 
ljudi, ki še vedno sanja o preteklosti, 
kako je bilo lepo, kako je bilo boljše. 
Vse to razumem in sem vesela, da so 
imeli priložnost živeti v tako lepem 
času, a problem nastane, če ljudi to 
začne ovirati pri življenju danes in 
če zaradi tega ne vidijo prihodno-
sti. A prej kot se zbudimo v današ-
nji čas, prej kot se sprijaznimo, da 

so se časi spremenili, prej bomo 
razumeli drugačen način delovanja  
gospodarstva, družbenega življenja 
in lažje bomo šli v korak s časom, 
z razvojem. V nasprotnem primeru 
bomo vedno ujetnik preteklosti in z 
njim tudi mesto, mladi pa se začnejo 
nato izseljevati. Ni več te filozofi-
je, da mora nekdo poskrbeti za vas. 
Sami ste zase odgovorni, pa čeprav 
verjamem, da se bodo komu zdele 
te besede ravnodušne, a to je tisto, o 
čemer govorim. Ne moremo ves čas 
pričakovati, da bo država poskrbela 
za nas. Kdo pa je država? To je vsak 
izmed nas. Torej mi moramo poskr-
beti zase. Treba je živeti danes in ne 
v preteklosti. Prej se bomo prilagodi-
li, prej bomo lahko boljše tudi živeli, 
kot pa da čakamo, kaj nam bo nekdo 
tretji prinesel ali pa priskrbel. Ti časi 
so mimo. Tistega tretjega ni. Ste vi, 
vaše znanje, vaše roke, od katerih ste 
odvisni. Izkoristite jih za prave stvari 
in ne za čakanje na boljši jutri. Babice 
so imele prav: »Brez muje se še če-
velj ne obuje.«

Mesto se spreminja, korenita spre-
memba pa bo tudi investicija na ob-
močju STT, ki bo velika pridobitev 
za mesto pa tudi za regijo.
»Res je. Tudi tukaj so se pojavili 
ljudje, ki še vedno sanjajo o starih 
časih in delijo nasvete, kako bi bilo 
boljše, da bi tukaj postavili tovarno. 
Pozabljajo pa nekaj. Objekt je bil kar 
nekaj časa na dražbi za približno 

700.000 EUR in bi ga lahko kupili 
ter postavili tovarno, če menijo, da 
je to tako preprosto in pametuje-
jo drugim. Zadnje čase spremljam 
tudi oglase, kako zasavske tovarne 
iščejo delavce, pa jih ne najdejo. Pa 
ne bomo zdaj tukaj razpravljali o 
plačah, saj je to stvar državne in ne 
občinske politike. Potem bi morali 
investirati cca 300.000 EUR za po-
diranje in nato še milijon ali več za 
novogradnjo. Tovarn ne odpira ve-
soljec, ampak ljudje, vi, mi, kdor koli 
izmed nas. Zato pametovati drugim, 
sam pa čakati, kdaj bo, če bo, je ne-
umnost. Nima smisla sedeti na sto-
pnicah propadajoče tovarne, obujati 
stare čase in jokati, zakaj ni več tako. 
Žal več ni. Lahko smo le veseli, da so 
nekateri imeli ta privilegij to dožive-
ti. Nekateri ga nikoli ne bomo imeli. 
Vseeno pa je bolje, da na tako stra-
teški poziciji skoraj v središču mesta 
ob glavni mestni vpadnici stoji mo-
deren, urejen objekt kot pa propa-
dajoča stavba. Ljudje tudi pozabljajo, 

da se trgovine, ki prihajajo, ne gra-
dijo samo za Trboveljčane, ampak 
za celotno regijo. Pa smo spet pri 
prejšnjem vprašanju. Ali želimo biti 
in obdržati neki urbani center re-
gije, biti upravno središče regije ali 
ne? Torej tudi trgovine, poleg vse-
ga drugega, so pomemben dejavnik 
tega. In tukaj bodo stale takšne, ki 
jih nimate nikjer drugje v Zasavju. 
Zato sem vesela, da se je našel in-
vestitor, ki bo izpeljal zahtevno in 
drago investicijo. In ki še verjame 
v Trbovlje. Glede umetniškega dela 
v STT pa lahko povem, da smo mi 
v avgustu na Zasavski muzej Trbo-
vlje apelirali, da naj si ogledajo STT 
in preverijo, ali je še kaj takšnega, 
kar bi bilo dobro ohraniti. Prav tako 
smo s pomočjo gasilcev odstranili 
oba kultna napisa STT s stavbe in ju 
shranili. Kontaktirali pa smo tudi la-
stnika in z njim dosegli dogovor, da 
za maksimalno 14 dni zaustavi ruše-
nje, da imajo državne ustanove čas, 
da lahko odstranijo poslikavo oz. jo 
na neki način ohranijo. Je pa zani-
mivo, da to umetniško delo ni prej 
skrbelo nikogar, ko je stavba propa-
dala, da bi na to opozoril.«

Ko že omenjate regije. Vaše stališče 
k predlogu o ustanovitvi pokrajin 
je, da Zasavje ne spada v Južno Šta-
jersko pokrajino.
»Res je. Zasavje oz. zasavske občine 
nikoli niso gravitirale k Celju, tem-
več kvečjemu v Ljubljano ali po Savi 
navzdol, sicer pa je regija funkcioni-
rala povsem samostojno kot preos-
tale regije. Zaradi zemljepisne lege 
takšna gravitacija k Celju tudi nikoli 
ni bila naravna pot, saj nas ločijo na-
ravne danosti, kot so: prelaz, slabše 
cestne povezave, zgodovinsko pogo-
jena dejstva, in takšna priključitev ni 
nič kaj drugega kot umetno politično 
narejena poteza. Prebivalci Zasavja 
se nikoli nismo ne čutili ne povezo-
vali in živeli kot del Štajerske, pa naj 
bo to Južna, Zahodna ali kakor koli jo 
želijo poimenovati. Tudi gola dejstva 
vam pritrjujejo, da je Zasavje kot re-
gija povsem avtonomna, da ima vse 
značilnosti regije z upravnim sre-
diščem v Trbovljah, kjer se nahaja-
jo dejansko vse službe, ki pritičejo 
mestni občini, in sicer: regijska bol-
nišnica s porodnišnico in z urgenco, 
okrajno sodišče, geodetska pisarna, 
regijski center za obveščanje, srednje 
šole, poklicna enota gasilcev, Center 
za socialno delo Zasavje (s sedežem 
v Trbovljah, v območni center so 
vključene še enota Hrastnik, enota 
Trbovlje in enota Zagorje ob Savi), 
Zasavske lekarne Trbovlje, Zasavski 
muzej Trbovlje ter Medobčinski in-
špektorat in redarstvo Zasavje, vsi s 
sedežem v  Trbovljah, izpostave In-
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špektorata RS za varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesrečami, Ajpesa, 
ki pokrivajo območje regij, itn. Zato 
nikakor ne moremo razumeti, po 
kakšni logiki, glede na kakšne argu-
mente, so Zasavsko regijo preprosto 
stalili in umetno pripojili k regijam, s 
katerimi nismo v preteklosti ne ume-
tno ne po naravni poti nikoli tesneje 
sodelovali, se nikoli niti počutili kot 
del njih in nas z njimi dejansko nič 
ne veže. Gre torej za umetno pove-
zovanje. Razumela bi, če bi nastala 
Zasavska ali pa Zasavsko-Posavska 
pokrajina, bi bilo bolj smiselno in 
sprejemljivo kot predlog, ki je zdaj 
na mizi. Vsekakor si moramo zato 
kor regija prizadevati, da »Zasav-
ja« ne izbrišejo, saj obstajajo tehtni 
razlogi še danes, zaradi katerih je v 
sedemdesetih letih 20. stoletja med 
12 statističnimi regijami nastala tudi 
zasavska regija.«

Zdi se, kot da v Trbovljah ni nikoli 
počitka. Ko se konča neka zgodba, 
udari na plano že druga. Od zgodb 
glede Komunale, Ceroza, gasil-
cev je zadnja izmed njih zgodba o 
pepelu, ki so ga vozili na deponijo 
trboveljske energetske družbe. Kaj 
se je dogajalo?
»Ne, nikoli se ne konča, tudi ko že 
misliš, da si boš lahko za trenutek 
oddahnil, pa udari druga tema. Bil je 
ponedeljek, ko sem zaradi opozar-
janja občanov naredila sprehod na 
tem območju, si poslikala zadeve, 
da bi jih naslednji dan predala so-
delavcem. A nekdo je bil hitrejši, saj 
se je že naslednje jutro, na torkovo 
jutro, pojavil članek v enem izmed 
medijev, da bi naj ljubljanski pepel 
vozili zdaj v Trbovlje. Takoj dopol-
dne v torek sem poklicala direktorja 
družbe, g. Renka, in ga vprašala, ali 
to drži, pa mi je dejal, da so podpi-
sali pogodbo, a da do tega trenutka 
še ni pripeljal niti en tovornjak. Nato 
me istega dne sodelavka popoldne 
obvesti, da jo je direktor g. Renko 
obvestil, da so popoldne pripelja-
li prvi kamioni, meni je to sporočil 
nato naslednji dan. Zato so politična 
obtoževanja in igrice, ki so pozne-
je sledile, le grd odsev tistih, ki jih 
bolj skrbi njihov politični obstoj kot 
kaj drugega. Kakor koli, kot lokalna 
skupnost smo stopili skupaj, takoj 
reagirali in pristojne pozvali k zau-
stavitvi dovoza pepela, dokler se ne 
izvedejo meritve in preveri, za kate-
ri material gre. Sklicali smo izredno 
sejo, na kateri so lahko vsi podali in 
predstavili svoja stališča, v mesecu 
septembru pa so na seji predstavili 
rezultate analiz. Vsekakor ne bomo 
dopustili, da postanemo smetarska 
regija. Na sami seji po predstavitvi 
rezultatov analiz in stanja odlaga-
nja obeh družb s strani direktorjev 

družb (tako EDT HSE, d. o. o., ter 
RTH v likvidaciji) sem vse svetniške 
skupine pozvala k oblikovanju pre-
dlogov sklepov ter odredila odmor, 
da so se lahko svetniki posvetovali 
med seboj. Nato sem se v ločenem 
prostoru sešla z vsemi predstavniki 
vseh svetniških skupin v občinskem 
svetu (Alenka Forte, Aleš Gulič, Go-
razd Kajič, Sibila Ložina, Tomaž 
Trotovšek in Jože Pustoslemšek ter 
strokovna sodelavka občine Andreja 
Bienelli Kalpič), kjer so predstavili 
svoja stališča in uskladili sklep, ki bi 
bil sprejemljiv za vse oz. na osno-
vi njihovih predlogov. Tako je bilo 
predlagano, da HSE, Energetska 
družba Trbovlje, d. o. o., lahko samo 
skladišči nenevarne odpadke (pepel 
10.01.01) ob upoštevanju vseh pred-
pisov, ki veljajo za to področje. Do 
pridobitve STS-a podjetje ne izvaja 
nobenih manipulacij s skladišče-
nim materialom. Rudnik Trbovlje 
Hrastnik, d. o. o. – v likvidaciji lah-
ko nadaljuje sanacijo degradiranih 
površin na območju Bukove gore ob 
upoštevanju vseh predpisov, ki ve-
ljajo za to območje skladno z oko-
ljevarstvenim dovoljenjem. Zahte-
vamo, da se dosledno upoštevajo 
tehnološki postopki pri sanaciji po-
vršin. V obeh primerih pa Občinski 
svet Občine Trbovlje pooblašča Jo-
žeta Pustoslemška, da ima v ime-
nu občinskega sveta vpogled v vso 
dokumentacijo ter da mu lastnik 
omogoči nadzor na terenu in da kot 
pooblaščena oseba o tem obvešča 
Občinski svet Občine Trbovlje.«

Na življenje v mestu je vplival tudi 
rudnik, danes pa se zapira in s svo-
jimi sanacijskimi deli spreminja 
ponekod podobo krajine. Ste zado-
voljni s sanacijo?
»Rudnik naj bi bil prihodnje leto 
dokončno zaprt, a kot nekomu, ki 
tu živi, bi se morali prižgati alarmi, 
tako ljudem kot tudi našim poslan-
cem. Ja, veliko je bilo postorjenega, 
a vendar se je treba nečesa zavedati. 
Nihče v Zasavju ne bi smel sprejeti 
koncepta, da naj bi bila družba RTH, 
d. o. o., zaradi zagotavljanja finanč-
nih sredstev za sanacijo primora-
na prodati poleg drugega svojega 
premoženja tudi vse nepremično 
premoženje, ki ga je Vlada RS ob 
ustanovitvi družbe vanjo vložila kot 
stvarni vložek. Glede na zakonodajo, 
ki daje poseben pomen zaščiti dr-
žavnega nepremičnega premoženja, 
bi bilo razumeti, da je družba RTH, 
d. o. o., nepremično premoženje v 
obliki pridobivalnih površin prejela 
samo v uporabo, po sanaciji in likvi-
daciji družbe pa bi morale te površi-
ne ostati v lasti Republike Slovenije 
oziroma ob izpolnjevanju ustreznih 
pogojev določene preiti v last Obči-

ne Trbovlje. Zdaj pa ta ista država 
prek SDH sili RTH v prodajo čisto 
vsega, tudi tistega, kar ima javni 
značaj. Zemlja, ki predstavlja zelene 
površine za rekreacijo oz. so javno 
dobro, bi morala preiti v last Skla-
da kmetijskih zemljišč RS. Občina 
si med drugim na primer prizadeva 
za prenos zemlje, kjer bi gradili nov 
vrtec in podobno. Gre za širši javni 
interes, ki bi ga morala prepoznati 
tudi država in tega ne razprodaja-
ti. Na pristojno ministrstvo in SDH 
smo že večkrat naslovili prošnjo, da 
se zaustavi prodaja predelov zemlje, 
ki so izrednega pomena za lokalno 
skupnost in njen nadaljnji razvoj, a 
se trenutno ni zgodilo še nič. S tem 
smo seznanili tudi poslanca Pri-
moža Siterja. Prav tako bi morali v 
sklopu sanacije izvesti še dela glede 
plazu Novi dom ter dokončanja tra-
se ceste in z njo sanacije od Terezije 
v smeri Hrastnika. A tega trenutno 
nimajo v finančnem načrtu, kar 
nas skrbi. Prav tako pa mora država 
priskrbeti sredstva za redno izvaja-
nje monitoringa v vseh prihodnjih 
letih zaradi predvsem varnosti vseh 
nas, ki tu živimo.«

Kako pa je s področjem športa, če 
izpostaviva nogomet in stadion 
Rudar? Veliko ljudi pričakuje, da 
mora primanjkljaj sponzorskih 
sredstev kriti občina. Vaš komen-
tar na to?
»Spet bi lahko ponovila tisto o sta-
rih časih, ki jih ni več, in nekateri 
še vedno razmišljajo žal na takšen 
način. Ko se pogovarjam z župa-
ni drugih občin, z več sredstvi, kot 
je naša, lepo povedo, da je naloga 
občine zagotavljati ustrezno infra-
strukturo in že ta ni poceni. Naloga 
kluba in njihovega vodstva pa za-
gotavljanje sredstev za kakršen koli 
višji standard, ki ga želijo imeti oz. 
za delovanje kluba. Ja, v Trbovljah 
se je v nogomet in vse druge špor-
te prek sponzorjev dajalo ogromno 
denarja (npr. samo Lafarge naj bi 
letno v društva in lokalno okolje na-
menil več kot 250.000 EUR), več, kot 
so si kje drugje v slovenskih obči-
nah sploh upali sanjati. Tudi najbrž 
z občine prek takšnih in drugačnih 
poslov. A teh poslov ni več, saj še pri 
tistem, kar uspemo narediti, šteje-
mo vsak evro, da nam znese skozi 
speljati investicijo. Klub pa se mora 
zavedati, da občina vsako leto pre-
cej denarja namenja za vzdrževanje 
stadiona, za ogrevanje prostorov, 
plačilo porabljene vode v prostorih 
pri kabinah za ves čas, ko NK Rudar 
uporablja prostore, torej vsak teden. 
Tudi uporabo prostorov in stadiona 
imajo brezplačno. Pa plačilo elektri-
ke za reflektorje, kar krije občina, in 
podobno. Ker je Občina pred več kot 

11 leti na stadionu postavila umetno 
travo in ker se njena življenjska doba 
izteka, jo bo treba zamenjati, stane 
pa več kot 200.000 EUR. Tudi to dej-
stvo je treba upoštevati. Hkrati pa se 
je v preteklem mandatu zamenjalo 
tri predsednike kluba in čisto vsak je 
na sestanku pri meni povedal, da naj 
prejšnje vodstvo ne bi delalo dobro 
oz. naj bi bile nepravilnosti. Kakšno 
pa naj bi bilo potem zaupanje do 
kluba pri vseh opazovalcih, od kate-
rih pričakujejo sponzorska sredstva 
ob takih dejstvih? Zato menim, da 
bodo kar se delovanja kluba tiče mo-
rali najprej sami zadeve postaviti na 
pravo mesto, za kar bo potrebnega 
kar nekaj časa, da se bo tudi zau-
panje sponzorjev vrnilo. Hkrati pa 
lahko sami, prek srečelovov, vsto-
pnic na tekmah in podobno zberejo 
precej sredstev kot to počnejo dru-
god po klubih. Ne more pa lokalna 
skupnost, torej občina, poleg vseh 
teh stroškov, ki jih plačujemo zanje 
in sem jih prej naštela, financirati 
še dejavnosti kluba. Na razpisu ob-
čine za šport so letos kot klub pre-
jeli 13.868 EUR sredstev, na kakšen 
način se po novem delijo sredstva, 
pa je država leto dni nazaj določila 
z novim zakonom in na to občina 
nima vpliva. Letos smo zaradi tega 
imeli tudi inšpekcijski pregled z dr-
žave, ki pa pri razpisu ni ugotovil 
nobenih nepravilnosti. Za športna 
društva smo letos prek razpisa na-
menili 140.000 EUR ter za delovanje 
Zavoda za šport 328.912 EUR. Če kdo 
trdi, da je to (pre)malo denarja, po-
tem mu žal ne morem pomagati.«

Kaj pa bo aktualnega v letu 2020?
»V letu 2020 se bomo lotili gospo-
darskih projektov, res pa je, da bomo 
zaradi nezadostnega financiranja s 
strani države vzeli kredit za zagota-
vljanje lastnih sredstev z namenom, 
da bomo pridobili EU-sredstva, ki so 
namenjena Trbovljam. Torej, če že-
limo v dolino pripeljati 4,9 milijona 
evrov, potem moramo zagotoviti 1,8 
milijona evrov lastnega denarja. Gre 
za štiri področja, ki jih je določila dr-
žava, mi pa smo nanje prijavili kar 
dva projekta s področja gospodar-
stva, na področju trajnostne mo-
bilnosti so to kolesarske poti in pa 
tudi izgradnja kanalizacije. Ne po-
zabite pa, da tega denarja ne more-
mo porabiti npr. za ceste, izgradnjo 
vrtca, ampak samo za to,  kar nam 
predpisuje država oz. EU. Torej to je 
tako, kot da dobite kupon za popust 
za Mercator in ga torej ne morete 
unovčiti v Hofru. So pa to projekti, ki 
vam jih predstavljamo v tej številki 
časopisa in verjamem, da bodo pri-
pomogli k razvoju Trbovelj pa tudi 
regije, in se zahvaljujem vsem, ki so 
sodelovali pri njihovi pripravi.«

»Vsekakor si moramo zato kot regija 
prizadevati, da »Zasavja« ne izbrišejo, saj 
obstajajo tehtni razlogi še danes, zaradi 
katerih je v sedemdesetih letih 20. stoletja 
med 12 statističnimi regijami nastala tudi 
zasavska regija.«

»Mesto se mora razvijati, v mestu morajo 
ljudje, domačini in obiskovalci, začutiti, da 
gre v korak s časom. Ne smemo se zadovoljiti 
s tem, kar trenutno imamo in kot veliko ljudi 
biti zadovoljni z nekim povprečjem, kar je po 
navadi pot k stagnaciji in nazadovanju.«
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Vpis v Zlato knjigo je 
potekal v protokolarnem 

objektu Lovski gradič.

Letošnji zlati maturanti so: Patricija Kočnar, 
Zala Pestotnik, Luka Vozel, Nejc Friškovec in 
diamantni maturant Miha Krajnc.

TO NI NAVADNA SOBA POBEGA. 
TO JE ESCAPE MINE.

Jesen je v Virtualni muzej rudar-
stva 4. dritl prinesla edinstveno 
rudarsko avanturo, ki je bila iz-
peljana tudi s pomočjo evropskih 
sredstev. V sodelovanju z Občino 

Trbovlje v sklopu projekta Inspi-
racija, Program sodelovanja In-
terreg V-A Slovenija – Hrvaška, 
je Delavski dom Trbovlje pripravil 
še en zanimiv, unikaten projekt. 

Si upate?

Za rezervacijo termina lahko pišete na info@4dritl.si ali 
pokličete na telefonsko številko 051 626 296. 

VPIS V ZLATO KNJIGO IN SPREJEM 
ZLATIH MATURANTOV
Ob koncu šolskega leta je občina 
pripravila slavnostni sprejem in 
vpis v Zlato knjigo za vse učence 
in dijake, ki so med šolanjem vsa 
leta dosegli odličen uspeh. V Zlato 

Postavitev v muzeju so nadgra-
dili z najnovejšo tehnologijo in 
ustvarili edinstveno izkušnjo po-
bega iz rudnika. Soba pobega je 
vrsta detektivsko-avanturistične 
igre, ki poteka v določenem pro-
storu, v katerem je zaprta skupina 
ljudi. Udeleženci morajo s pomoč-
jo predmetov, ki so jim na voljo v 
prostoru, rešiti uganke, odkleniti 
ključavnice, dešifrirati besedne in 
številske enigme ter poiskati sle-
di, da lahko sobo zapustijo v do-
ločenem času, v Trbovljah pa smo 
stopili korak dlje in dogodivščino 
spremenili v pravi rudarski pobeg. 
Namen našega virtualnega rudni-

ka pobega je, da na zanimiv in raz-
burljiv način približamo zgodovino 
trboveljskega rudarstva oziroma 
knapovstva vsem obiskovalcem 
ter da ljudje na lastni koži občutijo 
mogočno trboveljsko »knapuš-
no« ter hkrati raziskujejo sodobne 
tehnologije. Obiskovalci virtualne 
avanture – pobega iz rudnika – 
postanejo rudarji reševalci. Tako 
jih postavimo v kožo rudarjev in 
jim skozi nize nalog skušamo pri-
kazati pestro rudarsko življenje. 
Ker pa se v temnih rovih skriva 
veliko več kot samo premog, imajo 
obiskovalci možnost odkriti še ne-
odkrite resnice mogočnega trbo-
veljskega rudnika. Kdo bi si mislil, 
da bi bil lahko rudnik prava do-
godivščina? Kdo bo kos nalogi? V 
rudniku se namreč dogajajo čud-
ne stvari… Bomo mogoče končno 
odkrili njegove skrivnosti?

Escape mine oziroma Pobeg iz rudnika je turistični 
produkt, ki je nastal v okviru projekta Inspiracija v 

Programu Interreg Slovenija – Hrvaška, sofinanciran pa 
je iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

knjigo se je tako vpisalo 21 učencev 
in 10 dijakov trboveljskih šol. Vsak 
izmed njih je prejel plaketo – žu-
panjino petico, ob koncu pa jih je 
s svojim glasom in pozitivno ener-

gijo presenetila tudi pevka Alya. 
Poletje pa je s seboj prineslo tudi 
rezultate spomladanskega roka 
mature. Kar štiri zlate in enega di-
amantnega maturanta smo gostili 

na sprejemu pri županji, na kate-
rem so dijaki z županjo spregovo-
rili o načrtih za prihodnost in pre-
jeli unikatno darilo z županjinim 
posvetilom.



OD A DO Ž O NAJEMU STANOVANJA

KAKO DO STANOVANJA 
V TRBOVLJAH?

Leta 2013 smo v 
našem časopisu 

Sr(e)čno Trbovlje 
prvič pisali o tem, na 
katere načine lahko 
pridobite pravico do 

najema stanovanja 
v Trbovljah, kakšne 

vrste razpisov 
obstajajo. 

Uredništvo

A ker opažamo, da ljudje še vedno 
ne ločijo med različnimi vrstami 
razpisov, ne vedo, na kak način 
občina podeljuje pravico do ob-
činskega stanovanja, kako pote-
ka dodeljevanje stanovanj, tok-
rat ponovno pišemo o tej temi z 

namenom, da ljudem pomagamo 
razumeti to področje, ki je v javni 
upravi omejeno in predpisano z 
zakonodajo. Ta zakonodaja pa ne 
omejuje zasebnih lastnikov sta-
novanj ali drugih gospodarskih 
družb pri oddajanju stanovanj v 
najem, zato je pri njih zgodba ne-
koliko drugačna oz. tudi postopki 
in tega žal veliko ljudi ne razume.

Občina Trbovlje razpolaga s 560 
stanovanji in z 10 bivalnimi eno-
tami. Stanovanje lahko odda v 
najem nekomu drugemu, ko se 
izprazni, izprazni pa se lahko 
zaradi razlogov, kot so: smrt na-
jemnika, neplačevanje položnic, 
najemnik kupi svoje stanovanje 
in se izseli ter podobno. Letno 
se tako izprazni približno do 20 
stanovanj. Prosilcev na listah za 
stanovanje pa je tudi do 100 na 
eni listi, zato je treba razume-
ti, da ljudi ne moremo meta-
ti iz stanovanj, zato da bi vanje 
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Razpis občine za stanovanja LISTA A
Na razpis za dodeljevanje neprofitnih stanovanj po Listi A se 
lahko prijavi vsakdo, ki je državljan RS, ima stalno prebivališče 
v občini Trbovlje ... Pri Listi A ni predpisane višine dohodka, ki 
ga morajo prosilci dosegati, je pa opredeljena zgornja meja 
višine mesečnega dohodka, ki je gospodinjstvo prosilca ne 
sme preseči (če jo preseže, je družina primerna kandidatka 
za dodelitev stanovanja po Listi B). Prosilci tudi niso zavezani 
k plačilu varščine. Lista A je bila zadnjič objavljena 26. 10. 2017. 
Na njej je bilo 80 prosilcev, danes je na listi še 48 prosilcev.

Razpis občine za stanovanja LISTA B
Razpis za dodeljevanje stanovanj po Listi B ima v nasprotju 
z razpisom za dodeljevanje stanovanj po Listi A predpisano 
višino dohodka, ki ga mora dosegati prosilec, prav tako 
je določena zgornja meja dohodka, ki je prosilec ne sme 
presegati. Prijavi se lahko vsakdo, ki je državljan RS in ima 
stalno prebivališče v občini Trbovlje. Prosilci po tej listi so 
zavezani tudi k plačilu varščine, in sicer v višini treh mesečnih 
najemnin. Zadnja lista B je bila objavljena 9. 7. 2019; nanjo se 
je uvrstilo 10 prosilcev, trenutno so na listi še štirje prosilci.
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Stanovanja v najem na trgu
Če ste ste brez stanovanja in ne morete čakati na objave raz-
pisov, vam ostane le možnost, da stanovanje najdete na trgu 
in ga vzamete v najem. Seznami stanovanj, ki jih trenutno 
različni najemniki dajejo v najem, so vam na voljo na raznih 
portalih za oddajo stanovanj v najem (www.nepremicnine.
net, www.salomon.netnet ...). Mogoče kdo izmed vaših prija-
teljev ali sorodnikov pozna koga, ki oddaja stanovanje v na-
jem in podobno, ter se lahko pri njih pozanimate o praznem 
stanovanju. Pri tem je pomembna vaša iznajdljivost, da naj-
dete informacije o tem ter da se nato dogovorite z lastnikom 
za najem stanovanja. 

Razpis občine za mlade
Gre za razpis, ki se razlikuje od razpisov za dodeljevanje 
neprofitnih stanovanj po Listah A in B, in je namenjen mla-
dim (med 18 in 34 let), ki so državljani Republike Slovenije in 
imajo stalno prebivališče v občini Trbovlje. Na podlagi preje-
tih vlog so prijaviteljem, ki izpolnjujejo splošne, dohodkovne 
in premoženjske pogoje, izdane odločbe, na podlagi katerih 
se oblikujejo trije seznami upravičencev po posameznih sku-
pinah in vrstnem redu prejema vlog. Prosilcem so stanovanja 
dodeljena glede na število ožjih družinskih članov in velikost 
razpoložljivih stanovanj, upoštevajoč površinske normative, 
ki so navedeni v razpisu.

Za namenska najemna stanovanja lahko zaprosijo prosilci, 
ki so zaposleni oz. samozaposleni v času javnega razpisa, 
ter vsi tisti, ki lahko z dohodninsko odločbo izkažejo, da so 
v preteklem koledarskem letu prejeli dohodke iz drugega 
civilnega razmerja. Kandidirajo lahko tudi prosilci, ki so se 
šele v letu javnega razpisa (tj. pred objavo razpisa) zaposlili, 
samozaposlili ali prejemajo za svoje delo redne dohodke iz 
drugega civilnega razmerja, za kar morajo nedvoumno iz-
kazati svoje dohodke v letu javnega razpisa. Pogodba za na-
jem stanovanja se sklene predvidoma za obdobje petih let, 
najemnina pa znaša 90 % neprofitne najemnine. Po preteku 
petih let se na podlagi prošnje najemnika najemno razmerje 
lahko podaljša, pri čemer se namenska najemnina spremeni 
v tržno najemnino.

Stanovanja v lasti družbe Spekter, d. o. o
Družba Spekter, d. o. o. Trbovlje razpolaga z 2060  stanovanji 
na področju zasavskih občin, od tega ima v Trbovljah 1011 sta-
novanj. Spekter, d. o. o. ni več neprofitna stanovanjska orga-
nizacija, zato ne objavlja več razpisov za dodelitev stanovanj 
v najem  po »Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj 
v najem«, ampak zbira vloge prosilcev za dodelitev stanovanj 
v najem, ki jih obravnava sproti. Obrazec njihove vloge lahko 
najdete na spletni strani družbe ali pa na sedežu družbe. Pot-
rebno je poudariti, da to niso občinska stanovanja, temveč 
so v lasti družbe Spekter, d. o. o. in nadzor nad njimi ne vrši 
občina, temveč njihov lastnik, in sicer Stanovanjski sklad Re-
publike Slovenije, javni sklad.

vseljevali druge, ampak ko se 
stanovanje izprazni, ga najprej 
prenovi občina oz. izvajalec del, 
ki je bil za to izbran na uradnem 
javnem razpisu. Ker je težko na-
črtovati, kdaj bo kdo umrl in po-
dobno ter koliko stanovanj se bo 
letno izpraznilo, je težko vnap-
rej narediti načrt prenove sta-
novanj. Zato se včasih lahko v 
enem mesecu izprazni kar osem 
stanovanj, drugič mogoče samo 
eno ali nobeno, zato je tudi iz-
vajalcu težko načrtovati prenove 
na način, da bi bile te opravljene 
takoj. Stanovanje je tako prazno 
tudi kak mesec ali dva dlje, pre-
den izvajalec pride do njega in ga 
prenovi. Če gre za celovito pre-

novo, ta traja dlje časa. Šele nato 
lahko zaposlena oseba na občini 
obvesti naslednjega prosilca na 
listi o praznem stanovanju in se 
z njim dogovori za ogled stano-
vanja, kar tudi vzame nekaj časa, 
saj se prilagodimo prosilcem 
stanovanja, ki tudi nimajo vedno 
časa. Po ogledu stečejo postopki 
za podpis pogodbe, nato preda-
jo ključev in šele nato je mogoča 
vselitev v stanovanje. Zato ti po-
stopki od izpraznitve stanovanja 
pa do nove vselitve nikakor ne 
morejo biti končani v enem tednu 
niti v enem mesecu.

Občina ne objavi razpisa za sta-
novanja šele takrat, ko bi imela 

na primer 20 praznih stanovanj, 
ker bi to pomenilo, da bi bila sta-
novanja prazna lahko tudi pol 
leta. Če na razpis (kot je to pri 
listi A) pride 100 prošenj, je tre-
ba vsako posebej pregledati. Ker 
ljudje ne oddajo popolnih vlog, je 
treba vsakega posebej pisno poz-
vati k dopolnitvi, za to so predpi-
sani roki, nato je treba te dopol-
nitve pregledati, točkovati vloge 
in spisati za vsakega prosilca tudi 
odločbo. Ko so te odposlane, 
je treba počakati, da pretečeta 
15-dnevni rok vročitve za odloč-
be ter 15-dnevni pritožbeni rok 
in da lista postane pravnomoč-
na, torej veljavna in uradna. Šele 
nato se lahko začne vselitve. Zato 
občine objavijo razpis takrat, ko 
so tik pred tem, da ni več nobe-
nega prosilca na zadnje objavljeni 
listi. In medtem, preden vselimo 
zadnjega prosilca na listi iz prej-
šnjega razpisa, se urejajo vsi ti 
postopki glede nove liste. In nato, 
ko se sprosti prvo stanovanje, je 
to dodeljeno prvemu na listi, ki 
ustreza merilom za izpraznjeno 
stanovanje. Če liste ne bi imeli, bi 
takšno stanovanje moralo čaka-
ti, da se izpeljejo vsi prej opisani 
postopki, in šele nato bi imeli ime 
prosilca, ki bi bil upravičen do 
vselitve. Prav tako naj poudari-
mo, da je predpisano, kakšno po-
vršino stanovanja lahko dodeli-
mo določeni družinski skupnosti, 
torej kako veliko stanovanje lah-
ko dobi npr. 3-članska družina, 
4-članska družina … 

Zakaj je prijatelj dobil 
stanovanje pred menoj, 
čeprav sem bil jaz na listi 
za stanovanja pred njim?
Velikokrat kdo pravi, da je nek-
do »preskočil« mesta na listi in 
je stanovanje dobil pred njim, a 
ta »preskok« ni preskok zaradi 
goljufanja, dogovarjanj, ampak 
zaradi preprostega dejstva, ki ga 
bomo opisali na primeru, da ga 
bo lažje razumeti. Recimo, da ste 
oddali vlogo za stanovanje, in ker 
ste 4-članska družina, vam pri-
pada stanovanje v razponu kva-
drature od 55 do 65 m2. Na listo 
ste se uvrstili na 4. mesto. Nato 
pa se najde Janez, ki je na 8. mes-
tu čakalne liste in je stanovanje 
dobil pred vami. Zakaj? Janez živi 
s partnerico sam in je zato za-
prosil za stanovanje za 2-član-
sko skupnost in mu tako pripada 
stanovanje velikost od 30 do 45 
m2 (Lista A). Občini se je v tistem 
trenutku izpraznilo stanovanje 

za dvočlansko družino, in ker so 
bili pred Janezom na listi prosilci, 
ki so zaprosili za stanovanja za 
4-člansko, 1-člansko, 3-člansko 
družino, stanovanja nismo mog-
li dodeliti njim, saj po merilih, 
predpisanih z zakonom, to sta-
novanje po normativu površine 
ne ustreza zanje. Kako bo 4-član-
ska družina živela v stanovanju, 
ki je po kvadraturi manjše in zato 
primerno za 2-člansko skupnost? 
Tako je bil prvi na listi za 2-član-
sko skupnost Janez na 8. mestu in 
mu je zato bilo dodeljeno stano-
vanje. Torej ni »preskočil« liste 
ali kogar koli neupravičeno pre-
hitel, ampak je bila njegova vloga 
prva na seznamu, ki je ustrezala 
takrat izpraznjenemu stanova-
nju. Upamo, da smo dovolj na-
zorno pojasnili, zakaj prihaja do 
tega. Nadzorni odbor občine je že 
večkrat izvajal nadzor nad do-
deljevanjem stanovanj in v tem 
smislu ni ugotovil kršitev, kar 
pomeni, da so postopki pravilno 
izpeljani.

Podlage za postopke in pravila oddajanja stanovanj v najem, 
ki so v javni lasti, so v naslednjih dokumentih, zakonih, 
predpisih, ki si jih preberite, saj jih najdete na spletu:

 � Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 
47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. 
US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17)

 � Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 
(Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14)

 � Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

 � Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13)

Vsakdo, ki zaprosi 
za stanovanje in 
ga tudi pridobi, se 
mora zavedati, da 
je treba vsak mesec 
plačati najemnino 
in stroške, ki 
nastanejo v 
stanovanju.

Plačevanje   
najemnine in stroškov
Vsakdo, ki zaprosi za stanova-
nje in ga tudi pridobi, se mora 
zavedati, da je treba vsak mesec 
plačati najemnino in stroške, ki 
nastanejo v stanovanju. Občina 
Trbovlje ne more namesto po-
sameznikov v njihovem imenu 
plačevati stroškov in najemnine 
ter tako porabljati davkoplače-
valskega denarja. Če ljudje niso 
sposobni plačevati najemnine, 
se jih v dogovoru z njimi prese-
li v stanovanje z nižjimi stroški, 
če tudi to ne gre ali pa čez noč 
ostanejo brez strehe nad glavo, 
pa so jim na voljo bivalne enote 
v Bevškem, ki jih sicer občina ni 
dolžna imeti, a jih je zaradi po-
moči ljudem uredila v letu 2015 
in je v bivalne enote letos vložila 
še 61.000 EUR za prenovo ostreš-
ja in njegovo izolacijo.
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BI RADI IMELI VRTIČEK ALI SVOJ POSLOVNI PROSTOR?
V času izida časopisa je že obja-
vljena javna dražba za vrtove poleg 
večstanovanjske stavbe na naslovu 
Gimnazijska cesta 22 a, Trbovlje ter 
javni razpis z javnim zbiranjem po-
nudb za prodajo poslovnih prosto-
rov na Obrtniški cesti 14, Trbovlje, v 

izmeri 239,8 m2 - nekdanje pisarne 
Geodetske uprave RS. K poslovnim 
prostorom spadata tudi 2 parkirna 
prostora. Razpisna dokumentacija 
je na voljo na spletni strani www.
trbovlje.si v zavihku »za občane« 
v rubriki »javni razpisi«.

NOVA PROMETNA UREDITEV
Prometna komisija je v zadnjem 
času obravnavala številne pobude 
občank in občanov zaradi poveča-
nega prometa na relaciji Hrastnik – 
Trbovlje (čez hrib). Glede na to, da 
se je prometna situacija na tem delu 
Trbovelj v zadnjem letu po odprtju 
ceste, ki čez hrib povezuje Trbovlje 
in Hrastnik in tako precej skrajša 

pot, precej spremenila, je smiselno 
spremeniti tudi prometno signa-
lizacijo v križišču Kolonija 1. maja 
– Neža – Hohkrautova kolonija. 
Ker je postala cesta na relaciji od 
Terezije rova do AMD-ja precej bolj 
prometna, kot je bila prej, je skla-
dno z novo prometno signalizacijo 
to postala prednostna cesta. Cesta 

iz smeri Vreskovega proti Neži pa 
je po novem stranska cesta, s katere 
se vključuje na prednostno.

S 17. septembrom je bila v tem kri-
žišču postavljena nova prometna 
signalizacija, preventivno pa so 
bili na primerni razdalji postavljeni 
tudi znaki z dopolnilno tablo, ki na-

kazujejo na spremenjeno prometno 
signalizacijo. S spremenjeno pro-
metno signalizacijo je zagotovljena 
večja pretočnost prometa.

Udeležence v prometu prosimo za 
previdnost in upoštevanje nove 
prometne signalizacije in vzpostav-
ljenega prometnega režima.

Vrtovi na Gimnazijski 
cesti 22 a.

Poslovni prostori nekdanje 
pisarne Geodetske uprave RS.

Skla dno z novo prometno 
signalizacijo je to postala 
prednostna cesta. 

To je po novem stranska 
cesta, s katere se vključuje 

na prednostno.
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MESTNI PARK Z NOVIMI POSODOBITVAMI

JAVNA RAZGRNITEV MODELOV MNOŽIČNEGA 
VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

ŽIVITE V RUDARSKI KOLONIJI? 
PRIJAVITE SE NA RAZPIS

OBDAROVANJE NOVOROJENČKOV BREZ 
SOGLASJA STARŠEV NE BO MOGOČE

Čez poletje je bil mestni park 
deležen novosti. Gugalnica za 
invalide je bila zaradi poškodb 
poslana v popravilo, saj je bilo 

Od 1. do 30. oktobra 2019 bo po-
tekala javna razgrnitev modelov 
vrednotenja nepremičnin. Gradivo 
bo na voljo za ogled v prostorih 
Oddelka za okolje, prostor in go-
spodarske javne službe v drugem 

Trbovlje so prepoznane po težki 
industriji in rudarstvu, ob čemer 
se je mesto pred desetletji razvilo. 
Ostanke zgodovine lahko še danes 
vidimo v stavbah in drugih objek-
tih, veliko pa jih je  varovanih kot 
kulturna dediščina. Ker si tudi obči-
na prizadeva to unikatno dediščino 
ohraniti, je tudi letos objavila jav-
ni razpis za sofinanciranje obnove 
fasad, streh, zunanjih vrat in oken 
stanovanjskih stavb, ki so varovani 

Občina Trbovlje obdaruje trbo-
veljske novorojenčke, vendar pa bo 
po novem sistem nekoliko druga-
čen. Skladno z uveljavitvijo Ured-
be o varovanju osebnih podatkov 
je bilo treba nekoliko posodobiti 
tudi sistem obdarovanja trbo-
veljskih novorojenčkov. Po novem 
tako prejmejo starši ob odhodu 
iz trboveljske porodnišnice poleg 

treba izvesti celostno obnovo 
delov, ki so najbolj izpostav-
ljeni uporabi. Ob tem ponovno 
apeliramo na starše in njihove 

nadstropju Občine Trbovlje. Gra-
divo bo objavljeno tudi na spletni 
strani občine Trbovlje: www.tr-
bovlje.si. Občani bodo lahko daja-
li mnenja in pripombe na predlog 
modelov vrednotenja na obrazcih, 

kot kulturni spomenik v naši obči-
ni. V prvi vrsti govorimo predvsem 
o rudarskih kolonijah, ki so se oh-
ranile vse do danes, nekatere bo-
lje, druge slabše. S sofinanciranjem 
želimo spodbuditi obnove teh stavb 
pri lastnikih, saj občina ne more 
obnavljati in skrbeti za stavbe, ki 
niso v njeni lasti. Ker se zavedamo, 
da je prenova doma velik finančni 
zalogaj, želimo pri tem priskočiti na 
pomoč lastnikom in jim sofinanci-

navodil, usmeritev in reklam tudi 
Vlogo za enkratni prispevek za 
novorojence v Občini Trbovlje. Gre 
za soglasje za obdelavo osebnih 
podatkov, ki ga morajo po novem 
straši oziroma skrbniki izpolnje-
nega poslati na Občino Trbovlje, 
šele nato lahko postopek obda-
ritve novorojenca steče naprej. 
Ob tem zato prosimo, da so straši 

otroke, da je gugalnica namenje-
na invalidnim otrokom in ne za 
namene drugačne igre, s katero 
se jo je uničevalo, saj se je nanjo 

ki bodo objavljeni skupaj z gradi-
vom. Občina Trbovlje bo na prip-
ravljenih obrazcih sprejemala pri-
pombe občanov do 15. 11. 2019. Na 
občino se poda pripombe na zarise 
vrednostnih con in višine vredno-

rati vrednost obnove doma do 30 % 
vrednosti za eno-/dvostanovanj-
ske objekte oziroma do 10.000 € za 
večstanovanjske objekte.
 
Razpisna dokumentacija je na voljo 
na spletni strani www.trbovlje.si v 
zavihku »za občane« v kategori-
ji »javni razpisi.« Razpis bo odprt 
do porabe sredstev, namenjenih za 
sofinanciranje, oziroma najpozneje 
do 31. 12. 2019.

pozorni na prejeto vlogo, saj brez 
te obdaritev žal ne bo mogoča. 
Prav tako bi želeli na vlogo opo-
zoriti tudi starše tistih otrok, ki 
niso rojeni v Trbovljah, imajo pa 
tu prebivališče. Vloge lahko star-
ši pridobijo tudi na spletni strani 
www.trbovlje.si (na vstopni strani 
je desno spodaj okvirček »za star-
še novorojenčkov«).

povzpelo tudi več otrok hkrati. 
Obenem pa smo na novo uredili 
tudi ploščo pri ziplinu v parku, ki 
ublaži padec. 

stnih ravni na njenem območju. 
Neposredno na GURS pa bodo ob-
čani lahko pošiljali pripombe na 
druge elemente modelov vredno-
tenja (vrednostne tabele, točkov-
nike, faktorje …).

Gugalnica za invalide.

Vse informacije v 
povezavi z javnim 
razpisom lahko 
občani prejmejo 
med uradnimi urami 
pri sodelavki na 
telefonski številki 
03 56 34 810 
oziroma po e-pošti: 
polona.schmit@
trbovlje.si.

Nova podlaga pri ziplinu.
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Veseli smo, da smo uspeli del nepovratnih 
sredstev za izvedbo projekta pridobiti tudi 
s prijavo na razpis Fundacije za financiranje 
športnih organizacij v RS.

ODPRTJE PRENOVLJENEGA 
IGRIŠČA IN DVORIŠČA ZA OŠ 
IVANA CANKARJA TRBOVLJE

V sklopu celovite 
obnove je dvorišče 

na novo tlakovano s 
fotoaktivnimi tlakovci, 

ki zmanjšujejo 
onesnaženost zraka 
v neposredni bližini 

šole. 

Uredništvo

Prav s takšnimi tlakovci je bil lan-
sko leto tlakovan že sprednji del 
šole. Igrišče, ki predstavlja večji 
del dvorišča, je na novo asfalti-
rano, prav tako so bile zarisane 
talne igre za otroško igro. Obno-
vile so se tribune, namestili koši 
za smeti, mize in klopi. S to inve-
sticijo občina končuje investicije 
v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, v 
katero je bilo v zadnjih petih letih 
vloženih skupno 1,172.500 EUR; 
od tega znaša skupna vrednost 
obnove igrišča in dvorišča za šolo 
približno 95.000 EUR. Zdaj nas ča-
kajo še investicije v javne zavode, 
v katerih se v zadnjih desetih le-

tih ni opravljalo večjih investicij, 
saj so bile investicije usmerjene 
predvsem v šolsko in predšolsko 
vzgojo, seveda skladno z razpolo-
žljivimi finančnimi sredstvi, ki pa 
jih je vsako leto manj.

Igrišče je na novo asfaltirano.

Obnovile so se tribune, 
dvorišče se je na novo tlakovalo.

Na igrišču so se zarisale 
tudi talne igre. 
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NAČRTUJETE VGRADNJO 
TOPLOTNE ČRPALKE? 

Toplotne črpalke 
za ogrevanje 

so namenjene 
uporabnikom, ki si 

želijo znižati stroške 
ogrevanja. 

Uredništvo

Poznamo različne tipe toplotnih čr-
palk, skupno pa jim je to, da izko-
riščajo toploto iz okolja (iz zemlje, 
zraka ali iz podtalne vode), ki se pre-
tvori v energijo za ogrevanje. Na vo-
ljo so različni sistemi: to so toplotne 
črpalke zrak – voda, zemlja – voda, 
voda – voda ali hibridni sistem to-
plotne črpalke (kombinacija toplotne 
črpalke zrak – voda in kondenzacij-
skega plinskega kotla).

V zadnjem času je zaznati velik po-
rast vgradenj toplotnih črpalk, saj 
imajo številne prednosti pred dru-
gimi načini ogrevanja. Prvi razlog je 
gotovo v tem, da ogrevanje s toplo-
tno črpalko predstavlja najnižje stro-
ške ogrevanja, investicijo pa si lahko 
uporabniki finančno olajšajo še s 
subvencijo, ki jo ponuja Ekosklad, 
in z nepovratno finančno spodbudo, 
ki jo ponujajo nekatere občine, med 
njimi tudi Občina Trbovlje. Uporab-
nik v naši občini lahko tako pridobi 
kar dve subvenciji. 

Poleg nižjih stroškov ogrevanja pa 
so tu še druge prednosti. Uporaba 
je zelo preprosta, saj ne potrebujete 
nobenega zalogovnika za gorivo in 
tudi ne priprave goriva (npr. sekanje 
drv). Po vgradnji črpalke in ogre-
valni krivulji to nastavite na želeno 
temperaturo in delo je končano. Za-
nemariti pa ne smemo niti pozitiv-

nega okoljskega vidika, saj toplotna 
črpalka deluje na način, da izkorišča 
obnovljive vere energije in s tem bi-
stveno zmanjšuje emisije CO2. 

Kako do subvencije 
Ekosklada?
Javni poziv z razpisno dokumen-
tacijo je na voljo na spletni strani 
Ekosklada www.ekosklad.si (rubrika 
fizične osebe – vsi nameni – toplo-
tne črpalke), za pomoč pa se lahko 
obrnete tudi na Ensvet pisarno v 
Trbovljah, kjer vam bodo ponudi-
li pomoč pri izpolnjevanju obrazcev 
oziroma vam dali želene napotke.

Kako do subvencije 
občine?
Veliki onesnaževalci zraka (še po-
sebej v zimskih mesecih) so peči na 
drva, ki jih je v naši občini še vedno 
precej. Poleg drv, ki že tako ali tako 
onesnažujejo zrak, se v individual-
nih kuriščih velikokrat znajdejo tudi 
stvari, ki v peč vsekakor ne sodijo 
(moker les, plastika in drugi odpad-
ki), pri izgorevanju katerih nastaja 
rakotvorni plin. Ker želimo število 
takih kurišč in s tem tudi onesnaže-
nost zraka z delci PM 10 zmanjša-
ti, objavljamo nepovratne finančne 
spodbude za vgradnjo toplotne čr-
palke na območju Občine Trbovlje. 

Pravico do spodbud imajo eno- ali 
dvostanovanjske stavbe, ki so v 
tem letu izvedle nakup in vgradnjo 
toplotne črpalke in imajo hkra-
ti pravico do nepovratne finančne 
spodbude Ekosklada. Višina spod-
bud znaša do 15 % priznanih stro-
škov naložbe oziroma največ 1.200 
€, nova toplotna črpalka pa mora 
zamenjati staro kurilno napravo 
na les ali premog, razen v prime-
rih novogradnje. Razpis bo odprt do 
porabe sredstev, zato pohitite. 

Razpisna dokumentacija je na vo-
ljo na spletni strani www.trbovlje.
si, sklop »za občane« – rubri-
ka »javni razpisi«. Informacije o 
razpisu lahko občani pridobijo med 
uradnimi urami po telefonu na šte-
vilki 03 56 34 800.

Uradne ure Občine Trbovlje
TOREK: od 8. do 11. ure in od 12. do 15. ure
SREDA: od 8. do 11. ure in od 12. do 17. ure

Ensvet pisarna se nahaja nasproti gimnazije, na naslovu Gim-
nazijska 22 a, za posvet pa se je treba predhodno naročiti na 
številko 03 56 34 800 ali 041 778 985.

BO ZIMA SPET POSTREGLA Z DIMNIŠKIMI POŽARI? 
Prihajajo hladnejši meseci, z nji-
mi pa tudi ogrevanje. Številna go-
spodinjstva za ogrevanje še vedno 
uporabljajo peči na drva, problem 
pa se pojavi, ker uporaba velikokrat 
ni primerna in zato lahko pride do 
številnih nesreč. Kako torej kuriti v 
peči na drva in na kaj je treba biti še 
posebej pozoren?

Peči na drva znatno onesnažuje-
jo okolico, prav tako pa je njihova 
napačna uporaba lahko tudi ne-
varna. V prvi vrsti je pomembno 
čiščenje dimnika, ki ga mora redno 
opravljati za to usposobljen dimni-
kar. Pri kurjenju na tekoča in trdna 
goriva je treba dimnik čistiti enkrat 
mesečno, medtem ko pri plinastih 

gorivih zadošča čiščenje enkrat na 
sezono. Redno vzdrževan dimnik 
pomeni tudi večji izkoristek napra-
ve in hkrati daljšo življenjsko dobo 
dimnika.
 
Velikokrat vidimo bel dim, ki se kadi 
iz dimnika. Bel dim je po navadi 
posledica nepravilnega načina kur-

jenja. Če zakurimo pod kupom drv, 
se močno kadi in slabi gori, dokler 
se les ne vname. Priporočljivo je za-
četi kurjenje s strani, najbolje pa je 
papir in trske zakuriti kar na kupu 
drv. Tako se ogenj polagoma razvije 
do polne moči, ima ves čas dovolj 
zraka, gori s svetlim plamenom, 
dima in smradu pa ni.

SUBVENCIJA OBČINE



PRVI IN EDINI V ZASAVJU

UPORABA   
PRALNIH PLENIČK 
V TRBOVELJSKEM   
VRTCU
Intervju z ravnateljico 

Vrtca Trbovlje 
Dašo Bokal ter 
organizatorko 

prehrane in 
zdravstveno-

higienskega režima 
v Vrtcu Trbovlje 
Natalijo Benko.

Uredništvo

Trboveljski vrtec je prvi vrtec v Za-
savju, ki je začel uporabo pralnih 
plenic za najmlajše. Kot kaže, je 
trenutno tudi edini. Uporaba pral-
nih plenic sicer ni stalnica v slo-
venskih vrtcih, saj sta prvo upora-
bo začela vrtec na Vrhniki leta 2014 
in Vrtec Ptuj. Danes tej praksi vsa-
ko leto sledi več slovenskih vrtcev. 
Med njimi je od leta 2016 tudi Vr-
tec Trbovlje, ko je na predstavitev 
pralnih pleničk leta 2015 žu-
panja Trbovelj na občino 
povabila takratno rav-
nateljico vrtca Gordano 
Vranešič; tako so pogo-
vori in predstavitev tak-
rat socialnega podjetja pripeljali 
tudi do uporabe pralnih ple-
ničk v vseh enotah vrtca. Dr-
žava je prav tako prepoznala 
dobre strani uporabe takšnih 
plenic in v sklopu Ministr-
stva za kmetijstvo podprla 
projekt »Zdrave ritke«. V 
treh letih uporabe pralnih 
pleničk so v trboveljskem 
vrtcu pridobili že precej iz-
kušenj in tako spoznali vse 
strani uporabe teh pleničk, 
zato smo se odločili, da 
o uporabi pralnih pleničk 
spregovorimo z ravnate-
ljico vrtca Dašo Bokal ter 
organizatorko prehrane in 
zdravstveno-higienskega 
režima v Vrtcu Trbovlje Na-
talijo Benko. 

Pri številnih starših in tudi 
v številnih vrtcih obstaja kup 
predsodkov, ki ne govorijo v 
prid pralnim pleničkam. Med 
njih sodijo predsodki, kot so: 

pralne pleničke so neudobne, ot-
rok ima bolj mokro ritko, več je 
možnosti za razvoj izpuščajev, 
več je dela s temi pleničkami kot 
tistimi za enkratno uporabo … 
Kako bi vi odgovorili staršem na 
te predsodke? Jih je bilo veliko 
tudi med starši otrok, ki obisku-
jejo vrtec, ko so izvedeli, da upo-
rabljate pralne pleničke?
Ravnateljica: »Predsodkov o pral-
nih pleničkah je veliko, predvsem 
zaradi strahu, da bo z njimi več dela, 
vendar sta moja predhodnica gospa 
Vranešič ter organizatorka pre-
hrane in zdravstveno-higienskega 
režima gospa Benko z vztrajnim 
delom in razlago o večplastni ko-
risti predvsem za otrokovo zdravje 
hitrejše odvajanje od pleničk uspeli 
prepričati starše in tudi strokovne 
delavce, da je to dobra odločitev. V 
letošnjem šolskem letu in na uvo-
dnem sestanku za starše novincev, 
na katerem smo jim pralne plenice 
predstavili, ni bilo izraženih pred-

sodkov ali 

kakršnega koli nestrinjanja z upo-
rabo pralnih plenic za najmlajše v 
našem vrtcu.«
Ga. Benko: »Starši se zaveda-
jo in razumejo škodljivost pleničk 
za enkratno uporabo; v glavnem 
pozdravljajo to idejo, da smo mi 
kot vrtec pripravljeni otrokom po-
nuditi nekaj več.«

Kaj so prednosti uporabe pralnih 
pleničk? 
Ravnateljica: Prednost uporabe 
pralnih plenic je v tem, da so za ot-
roke bolj zdrave – naravne, da opa-
žamo zgodnejšo 

uporabo kahlice, ne nazadnje pa s 
pralnimi plenicami varujemo tudi 
naše okolje.« 

Med zapisi o pralnih pleničkah 
najdemo takšne, ki navajajo, da 
so npr. znanstveniki z raziska-
vo ugotovili, da je temperatura 
v plenicah za enkratno uporabo 
višja za 1,1 °C kot v pralnih ple-
ničkah. Povišano temperaturo 
med razvojem mod pri fantkih 
znanstveniki povezujejo s po-
znejšo neplodnostjo pri moških. 
Kaj porečete na takšne argumen-
te? So bili ti tudi vodilo pri vas za 
uvedbo pralnih pleničk?
Ga. Benko: »To so argumenti, kar 
se tiče zdravja otrok, seveda pa so 
tu še argumenti varovanja okolja 
glede onesnaževanja.« 

Kako pa so vaši sodelavci spre-
jeli dejstvo, da boste v vrtcu 
uporabljali pralne pleničke? Je 
s pranjem več dela kot s pla-
stičnimi plenicami? 
Ga. Benko: »V vrtcu smo na 
splošno naravnani k narav-
nim materialom, spodbu-
janju zaposlenih in otrok k 
uporabi naravnih materi-
alov, reciklaži, k ločenem 
zbiranju odpadkov …, zato 
uporaba pralnih plenic na-
ših zaposlenih ni posebej 
presenetila in so bili prip-
ravljeni sodelovati. Seveda 
je s pranjem več dela, ven-
dar to ne spremeni dejstva, 
da vsi zaposleni sodelujemo 
pri ideji o zdravem vrtcu.«
Ravnateljica: »Na začet-
ku je bilo zaznati nekaj di-
lem in predsodkov strokov-
nih delavcev predvsem glede 

časa pri negi za posameznega 
otroka, ki naj bi se z uporabi 

večplastnih pralnih plenic po-
daljšal. Čas nege se z uporabo 

14                  Srečno Trbovlje                  OBČINSKE STRANI

Viri in pomoč pri pridobivanju več informacij:
 � Osnovne informacije: http://ecosuplenice.com/zakaj-pralne-

plenice-ecosu
 � O različnih vrstah pralnih pleničk: http://maminakvadratinpol.

si/2018/06/06/pralne-plenice-blagoslov-ali-prekletstvo/
 � O uporabi pralnih pleničk: https://www.bibaleze.si/clanek/

dojencek/adijo-plenickam-za-enkratno-uporabo.html
 � Izkušnja mamice: https://mamijedoma.si/2017/04/04/pralne-

plenice-grovia-prva-izkusnja/



pralnih plenic res malce podaljša, 
je pa ta čas še kako pomemben za 
stik s posameznim otrokom, tka-
nje vezi med otrokom in strokov-
nim delavcem ter čas za različne 
bibarije s posameznikom.« 

Ali pralne pleničke uporabljajo vsi 
otroci?
Ga. Benko: »Pralne pleničke upo-
rabljajo otroci 1. starostne skupine 
v starosti od 1 do 2 let, ki so zdravi 
in nimajo kožnih alergij. Vedno so 
posebnosti in se prilagajamo.« 

Kakšen pa je bil odziv staršev na 
začetku in kakšen je danes?
Ga. Benko: »Na začetku so bili star-
ši v dvomih in so veliko spraševali 
ter želeli razna pojasnila. Danes je 
teh vprašanj manj, saj že na prvem 
roditeljskem sestanku staršem no-
vincev razložimo uporabo pralnih 
plenic in potek previjanja. Večina to 
zelo pozitivno sprejme, saj se veči-
na tudi zaveda, kaj je najboljše za 
njihovega otroka.«

Nekateri opažajo, da se otrok ob 
uporabi pralnih pleničk veliko 
hitreje odvadi od uporabe plenic 
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Ali ste vedeli?
5.500 plenic v povprečju, kar predstavlja dve toni odpadkov, 
ustvari otrok, če ga povijamo samo v plenice za enkratno upo-
rabo. Za razgradnjo teh plenic je potrebnih od 200 do 500 let. 
Prav tako plenic za enkratno uporabo ni mogoče reciklirati in 
kompostirati. Velik problem je tudi blato v plenicah, ki bi ga 
morali odstraniti iz plenice za enkratno uporabo in ga dati v 
stranišče, vendar večina staršev tega ne počne. Blato je pre-
povedano odlagati na smetišče; predstavlja veliko nevarnost 
za onesnaženje podtalnice in širjenje bolezni.

Ali ste vedeli?
Pralne plenice prav tako vplivajo na okolje, vendar ja ta vpliv 
precej manjši kot pri plenicah za enkratno uporabo. Pralnih 
plenic potrebujemo 220-krat manj (25 proti 5.500) kot plenic 
za enkratno uporabo, blato odvržemo v školjko, s pranjem v 
pralnem stroju pa porabimo približno 60 litrov vode. Pranje 
z drugim perilom, uporaba pralnega praška, ki je prijazen do 
okolja, in s sušenjem na zraku pa lahko uporabo pralnih ple-
nic naredimo še prijaznejšo do okolja.

Morebitne nevarnosti plastičnih plenic
Snov, ki je tako vpijajoča in je plenica vsebuje največ, je NA-
TRIJEV POLIAKRILAT, ki se v stiku z vodo pretvori v gel. Na 
otrokovi ritki ga lahko opazimo kot mehke kristalčke, ki lahko 
zaidejo v otrokov urinarni trakt, kar lahko povzroči plenični 
izpuščaj ali uroinfekt. Plenica je prevlečena s POLIVINIL KLO-
RIDOM in ima funkcijo vodoodpornosti plenice. Pod njim se 
otrokova koža pregreva. DIOKSIN je stranski produkt beljenja 
plenic s klorom. Je ena izmed najbolj rakotvornih snovi. Lah-
ko vpliva na razvoj otroka in je povezan z genetskimi mot-
njami. TBT je kemikalija, ki nastane pri proizvodnji PVC-ja. Je 
visoko toksičen in s prehajanjem v otroško kožo deluje kot 
hormonski motilec imunskega sistema. V plenicah ga upora-
bljajo, ker deluje protiglivično. Plenice za enkratno uporabo 
pogosto vsebujejo tudi razne LOSJONE, ki so lahko vzrok za 
alergije. Prav tako so lahko losjoni motilci hormonov in živč-
nega sistema.

Kaj je vzrok za plenični izpuščaj?
Res je, da ritka v pralnih plenicah ni vedno suha. Naj vas po-
mirimo, saj vlaga ni tisto, kar povzroča plenični izpuščaj, am-
pak je dejanski vzrok zanj umazanija. Ker so plenice za enkra-
tno uporabo tako vpojne, starši plenic velikokrat ne menjajo 
tako pogosto, kot bi jih morali. Priporočilo pediatrov je, da bi 
tudi plenice za enkratno uporabo morali menjati na 3–4 ure. 
Raziskave so pokazale, da pojav pleničnega izpuščaja ni po-
vezan z vrsto plenic (plenice za enkratno uporabo ali pralne), 
ampak s pogostostjo njihove menjave. Otroci, poviti v pralne 
plenice, se veliko hitreje zavedajo svojih fizioloških funkcij, 
kar pomeni, da prej zaznajo spremembo v plenički in to izra-
zijo, kar pozneje pripomore, da se otrok tudi prej odvadi od 
nošenja plenic.

in torej preide na uporabo sani-
tarij oz. kahlice. Ali to opažate 
tudi vi? Najbrž je to še eno izmed 
pozitivnih dejstev, ki govori v 
prid pralnim pleničkam?
Ga. Benko: »Če otrok zazna, da je 
moker, kar ni prijetno, se bo hit-
reje privadil na uporabo kahlice in 
pozneje stranišča. Kjer imamo so-
delovanje staršev dobro, je veči-
na otrok do dveh let suha. Seveda 
pa so vedno izjeme pri starših in 
otrocih.« 

Katere vrste pralnih pleničk 
uporabljate?
Ga. Benko: »V vrtcu uporabljamo 
ekološke plenice KiSS iz bambusa, 
ki jih izdeluje podjetje KNOF RAZ-
VITI POSEL, d. o. o.«

Če bi morali na kratko opisa-
ti uporabo pralnih pleničk, kako 
bi to povzeli? Je uporaba pralnih 
plenic zapletenejša kot uporaba 
pleničk za enkratno uporabo?
Ravnateljica: »Prvi razlog, zakaj 
uporabiti pralne plenice, je goto-
vo zdravstveni vidik, sledijo mu še 
nižji stroški, prijaznost do okolja, 
izogibanje nevarnim snovem in 

manjšanje količine nastalih od-
padkov.«
Ga. Benko: »Uporaba pralnih ple-
ničk ni zapletenejša, je pa z njimi 
več dela, kar pa ne odtehta pred-
nosti pri njihovi uporabi.«

Marsikateri od staršev najprej 
pomisli na čiščenje teh pleničk in 
to, kam z blatom v plenički. Kako 
je glede tega?
Ga. Benko: »Blato je vedno sodilo 
v straniščno školjko, ne glede na 
vrsto plenic. Mogoče smo z upora-
bo pralnih pleničk samo spomnili 
spet na to.«

Če bi starši želeli pralne pleničke 
uporabljati tudi doma, kaj bi jim 
svetovali? 
Ravnateljica: »Vsem staršem smo 
pripravljeni svetovati pri nakupu in 
tudi uporabi pralnih pleničk.« 
Ga. Benko: »To tematiko bi bilo 
smiselno odpreti in pobliže sezna-
niti bodoče starše že na materinski 
šoli, saj so otroci prvih 11 mesecev 

izključno v domači oskrbi (če jih o 
tem še ne seznanjajo).«

Koliko plenic in hlačnih (prek-
rivnih) plenic potrebujejo starši 
za enega otroka?
Ga. Benko: »Novorojenčka pre-
vijamo na približno tri ure oz. po 
vsakem hranjenju, ko gre spat in 
takoj ko se zjutraj zbudi. Ponoči ga 
ne previjamo vsaj šest ur, razen v 
izjemnih primerih z zdravstve-
no indikacijo. To po moji teoriji 
in praksi s tremi otroki pomeni, 
da potrebujemo okoli 18 dnevnih 
pralnih pleničk, šest prekrivnih 
hlačk, 18 bambusovih vložkov za 
pleničko in rolice bambusovih bi-
orazgradljivih predlog.«

Ali obstaja tako kot pri plenicah za 
enkratno uporabo tudi pri pralnih 
plenicah več velikosti?
Ravnateljica: »Pralne pleničke 
imajo tri velikosti, poleg tega imajo 
prišite pritiskače za dodatno prila-
gajanje velikosti.«
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Plenice za večkratno uporabo:

dejstva
Vsako leto je posekanih

dreves za izdelavo lesne pulpe iz katerih so 
izdelane plenice za enkratno uporabo.

Če na dan zamenjate 1 samo plenico za 
enkratno uporabo za pralno, bo na smetišča 

šlo 912 plenic manj. To je enako teži 14 
2-letnikov, ali 15 velikim košem za smeti.

da popolnoma razpadejo. Vse do danes na 
celem svetu ni razpadla niti 1 sama plenica.

 da se je po uvedbi plenic za enkratno
uporabo pojavnost vnetja v pleničnem predelu

povečala za 50 %.

Če bi v Sloveniji

za drugega otroka.

Vsak dan je na svetu odvrženih 6000 ton plenic, 
kar je enako teži

boljše za okolje, naproti plenicam za enkratno 
uporabo.

(poročilo Okoljske agencije v UK iz leta 2008 -An 
updated lifecycle assessment study for disposable and 

reusable nappies)

 (ta strošek pa na koncu plačamo občani
s komunalnimi položnicami)

(The relationship of diapers to diaper rashes in
the one-month-old infant. The Journal of Pediatrics)

 (izračun glede ne povprečno ceno pralnih plenic,
6 kosov/dan, za 2,5 leti)

Raziskave so pokazale,

Pralne plenice vam lahko prihranijo do

Plenice za enkratno uporabo potrebujejo vse do

 za vašega prvega otroka,
in vse do

odraslih slonjih samcev.

V povprečju 1 otrok porabi

www.oops.si

pralnimi plenicami. 
V Sloveniji je to več kot 300.000 plenic na dan

in 3,6 bilijonov plenic na leto.

staršev uporabljalo pralne plenice,
bi to lokalnim oblastem prihranilo

vseh odpadkov v Sloveniji predstavljajo
plenice za enkratno uporabo, 

pri družinah z 1 samim otrokom
pa kar

strošek pranja plenic, kot je elektrika, voda in 
pralni prašek v dveh letih in pol znaša med

plenic za enkratno uporabo, v primerjavi z

Izkušnje iz vsakdanjega življenja nakazujejo, da 
se otrok navadi uporabe stranišča/kahlice

če uporablja pralne plenice.
prej,

1 bilijon

6 mesecev

1000

50 %.

500 let
120 - 190 EUR.

1,5 milijona EUR

1000 EUR

5000

Pralne plenice so lahko do

24

4 %

20 %

40 % 1400
EUR
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SANACIJA NAJVEČJEGA PLAZU 
V ZADNJEM DESETLETJU V 
TRBOVLJAH

Investicijo izvajamo 
z namenom, da bo 

v prvi vrsti boljše in 
varnejše življenje 

za vse tiste, ki živijo 
na tem območju, 

varnejša šolska pot, 
in za vse druge, ki 

uporabljajo tudi to 
lokalno cesto. 

Uredništvo

V zadovoljstvo nam je, da vam 
lahko sporočimo, da se bodo le-
tos začela sanacijska dela na Plazu 
Izlakar v Krajevni skupnosti Klek, 
saj gre za višino sredstev, ki pre-
segajo dozdajšnje sanacije pla-
zu, in sicer več kot 700.000 EUR. 
Občina Trbovlje sanacije tako ve-
likega plazu ne bi mogla sama fi-
nancirati, zato nas veseli, da smo 
dosegli dogovor in podpis pogodbe 
z Ministrstvom za okolje in pros-
tor. Za kako velik plaz gre, pa kaže 
obseg del, ki se bodo izvajala.

Eno izmed slovenskih podjetij, ki se 
ukvarja s proizvodnjo in prodajo eko-
loških pralnih plenic je tudi podjetje 
Lanamed. Njihove enostavne in kva-
litetne pralne plenice imajo možnost 
uporabe vseh dodatkov, ki olajšajo 
njihovo uporabo. So ponosni lastnik 
blagovnih znamk OOPS in Lanamed, 
za naše bralce pa so pripravili prav 
posebno nagradno igro, ki bo sreč-
nemu izžrebancu prinesla komplet 

Prav tako bodo dela zajemala še: 
 � geodetsko področje (zavarova-

nje osi trase ceste v hribovitem 
terenu);

 � čiščenje terena;
 � zemeljska dela in temeljenje;
 � voziščne konstrukcije;
 � ureditev odvodnjavanja;
 � gradbena in obrtniška dela;
 � opremo ceste;
 � obnovo vodovoda in ceste.

Ker gre za sanacijo velikega dela 
površine, kjer poteka tudi lokal-
na cesta v smeri Sv. Planine, smo 
kot občina opravili informativne 
sestanke z ljudmi, ki živijo v ne-
posredni okolici. Dela so se začela 
konec avgusta, od takrat pote-
ka tudi polovična zapora lokalne 
ceste Gasilski dom– odcep v Po-
toško vas. Projekt se bo izvajal v 
več fazah, zato bo skladno s po-
tekom del prilagojena tudi pro-
metna ureditev na tem odseku. 
Šolski avtobus bo vozil normalno 
in po ustaljenem urniku, o vseh 
spremembah prometne ureditve 
in šolskih prevozov pa bomo jav-
nost pravočasno obvestili. 

Hvala za strpnost in razumevanje 
med izvajanjem del.

Dela v grobem zajemajo tri 
pomembne sklope:

 � rekonstrukcija lokalne ceste z odvodnjavanjem in ureditvi-
jo hudournika;

 � izvedla se bo sidrna pilotna stena, ki zajema 35 pilotov fi 110 
cm globine 10–20 m v skupni dolžini 364 m, izvedli bomo 
delovni plato in drenažo pred pilotno steno;

 � obnovil se bo vodovod.

Nagradno vprašanje
Koliko ton odpadnih plenic za enkratno 
uporabo ostane po previjanju enega 
dojenčka, starega od 0 do 2,5 leta?
Odgovor na nagradno vprašanje pošljite na dopisnici na naslov: 
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje.  Nagrado podarja Lana-
med, d. o. o., ki jih najdete na spletni strani https://www.oops.si/.

pralne plenice z dvema vložkoma iz 
mešanice konoplje in bambusa.

Obsežna sanacija plazu in obnova 
ceste sta se začeli v septembru.

Del odseka ceste, 
ki bo saniran.
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INFRASTRUKTURNA POSODOBITEV OBRTNO-INDUSTRIJSKE CONE NASIPI

SKUPAJ S PODJETNIKI 
ZA BOLJŠI RAZVOJ 
TRBOVELJ IN REGIJE

Uredništvo

Obstoječa OIC Nasipi 
je bila urejena na 

začetku 21. stoletja 
kot posledica sanacije 

nekdanjih nasipov 
rudniške jalovine. 

V vmesnem času je na območju 
OIC Nasipi zaživelo kar nekaj 
uspešnih podjetij. V času njiho-
vega razvoja pa so se pokazale 
tudi nekatere pomanjkljivosti 
infrastrukturne opremljenosti 
cone. Občina Trbovlje želi ob-
stoječim in potencialnim novim 
podjetjem omogočiti ustrezno 
infrastrukturo in ugodne pogo-

je za izvajanje njihove poslovne 
dejavnosti na lokaciji OIC Nasipi. 
V ta namen je pred dvema leto-
ma na občini sklicala posvet z 
obrtniki in s podjetniki, ki delu-
jejo v OIC Nasipi, in skupaj z nji-
mi oblikovala projekt z vsemi za-
devami, ki jih nujno potrebujejo, 
kar se tiče javne infrastrukture 
(komunalna ureditev stavbnih 
zemljišč s pripadajočo cestno in-
frastrukturo), in ki hkrati sodijo 
med upravičene stroške projekta. 
Ključnega pomena je vzpostavi-
tev potrebne javne infrastruktu-
re, ki jim bo omogočila postavi-
tev novih oz. dograditev starih 
proizvodnih hal. Podjetja so iz-
razila potrebo po širitvi proizvo-
dnje zaradi povečanega povpra-
ševanja po njihovih proizvodih 
in možnosti povečane prodaje v 
prihodnjih letih.

Za boljše pogoje in večji 
potencial podjetij
V okviru operacije se bodo iz-
boljšali pogoji za delovanje pod-
jetij, povečala se bo urejenost 
delovnega okolja, izboljšal se bo 
potencial podjetja za interna-
cionalizacijo v nadaljnjih fazah 
razvoja, povečalo se bo število 
novih delovnih mest, izboljšalo 
se bo poslovno okolje. Operaci-
ja bo imela širši družbeni vpliv 
oziroma odgovor na družbene 
izzive in prispevek k spodbuja-
nju regionalnega razvoja, kar je 
v naši občini ključnega pomena 
za razvoj občine in regije kot ce-
lote. Občina je morala za potre-
be projekta in prijave urediti in 
pridobiti 25 predpogodb oziroma 
služnostnih pogodb, pet pisem o 
nameri in izdelati celotno pro-
jektno dokumentacijo za prido-

bitev gradbenega dovoljenja in 
dokumentacijo za izvedbo del.

Za nova delovna mesta
Z ureditvijo OIC Nasipi se omogo-
ča tudi razvoj obstoječih in mož-
nosti za priselitev novih podjetij. 
Z novim zaposlovanjem se bo 
zmanjševal odliv ljudi iz Zasav-
ja. S prihodom novih podjetij in 
širitvijo že obstoječih se razširja 
nabor različnih gospodarskih pa-

Obstoječe stanje

Osnovni podatki o 
projektu:

 � EU-sredstva: 1,431.000 EUR
 � Nacionalna sredstva: 

477.000 EUR
 � Lastna sredstva: 430.479
 � Začetek projekta: 2020
 � Konec projekta: 2022
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Prenovili bomo
 � Sanacija brežine pod obstoječo halo in prestavitev obeh 

ogroženih vodov v obstoječo cesto. Sanacija se bo izvedla 
s sidrano pilotno steno na zgornjem robu nasipne brežine. 
Vodi pa se bodo prestavili v obstoječo cesto ali pločnik. Ko bo 
brežina sanirana, bo lastnik pristopil k rušenju obstoječe hale in 
postavitvi nove, varne in moderne hale. Na parkirišču ob objektu 
nameravajo postaviti tudi polnilnico za električne avtomobile. 
Asfaltiralo se bo tudi dvorišče in dostopne poti.

 � Z ureditvijo novega krožišča se ukine zdajšnje neustrezno in 
nefunkcionalno križišče ter omogoči uvoz in izvoz tovornih vozil v 
osrednji del cone. Trenutna ureditev namreč ne omogoča uvoza 
večjih tovornih vozil in zato se podjetje spoprijema s problemom 
transporta na lokacijo in z nje. Premer krožnega križišča je 
predviden D = 24,6 m. Krožno križišče bo zagotavljalo prevoznost 
vseh vozil.

 � S predvideno gradnjo krožnega križišča je predvidena prestavitev 
nadzemnega vročevoda v podzemni vod v dolžini 118 m.

 � Hkrati s krožiščem bi se uredila tudi cesta od krožišča do 
podjetja Kovit oziroma tudi do podjetja Telkom. Ob cesti bi se 
posodobilo tudi obstoječe parkirišče, ki je v slabem stanju. Na 
območju bi zgradili novo traso daljnovodnega elektropriključka 
in nove transformatorske postaje za potrebe novih proizvodnih 
prostorov. Poleg tega bi uredili tudi fekalno in mešano 
kanalizacijo, TV-kabelsko in CA-TV-kabelsko kanalizacijo.

 � Obnova vodovoda DN300 v trasi industrijske ceste do na novo 
predvidenega krožnega križišča v dolžini L = 670 m. Vodovod 
bo potekal po brežini do industrijske ceste Opekarna–Nasipi, 
nato pa v cestnem telesu industrijske ceste do predvidenega 
krožnega križišča.

 � Upravljavec kanalizacije, Komunala Trbovlje, predvideva gradnjo 
več odsekov fekalne kanalizacije, ki bo priključena na primarni 
vod do centralne čistilne naprave. Skupna dolžina opisanega 
voda (predviden DN 300) znaša 334 m.

 � Med na novo predvidenim proizvodnim objektom Kovit ter 
objektom podjetja Kalmer in Prototip CC je predviden vod 
nove cestne razsvetljave, ki bo nato potekala vzporedno z 
rekonstruirano cesto krožno križišče–Kovit. Dolžina voda cestne 
razsvetljave skupaj s predvideno elektro NN-kanalizacijo znaša 
~390 m.

 � Sanacija brežine pod objektom Mizarstvo Grošelj in GLS hitra 
pošta. Predviden je armiranobetonski zid »L«, temeljen na 
mikropilotih iz železniških tirnic. Ocenjena dolžina zidu je 100 m.

nog v regiji, nabor različnih znanj 
in višja ustvarjena vrednost. Širi-
tev proizvodnje in nove delovne 
linije pomeni tudi zaposlovanje 
nove delovne sile. Z omogoča-
njem ugodnih pogojev za širitev 
proizvodnje se bodo podjetja lah-

ko dokončno umaknila s pretežno 
stanovanjskih območij Trbovelj v 
specializirane gospodarske cone, 
kar je naš načrt, zapisan tudi v 
občinskem prostorskem načrtu 
in skladen s smernicami prostor-
skega načrtovanja.

Nova ureditev
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OBČINA Z EVROPSKIMI PROJEKTI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA TRBOVELJ

GRADNJA IN VZPOSTAVITEV 
ZASAVSKEGA PODJETNIŠKEGA 
INKUBATORJA

Zasavska razvojna 
regija je edina 

regija v državi, v 
kateri trenutno 

ni podjetniškega 
inkubatorja, ki bi 

bil v javni lasti in bi 
služil spodbujanju 

podjetništva, odpiranju 
novih delovnih 

mest v podjetništvu, 
povezovanju 

skozi ustrezno 
usposabljanje, 
svetovanju in 

mentorstvu, širitvam 
obstoječim podjetjem, 

pripravam na 
(mednarodni) trg 

ter razvijanju novih 
podjetniških idej.

Uredništvo

Ker si Občina Trbovlje prizadeva 
za vzpodbujanje razvoja gospodar-
stva, ki ima vizijo in realne mož-
nosti za uspeh, nima pa vzpod-
budnega okolja, v katerem bi lahko 
začelo, smo na Dogovor za razvoj 
regij prijavili projekt gradnje in 
vzpostavitve Zasavskega podje-
tniškega inkubatorja. V ta namen 
je občina leta 2018 v Gabrskem pri 
Dewesoftu odkupila poslovni objekt 
nekdanje Papaje in ga bo v sklo-
pu projekta porušila, zgradila nov, 
sodoben objekt, namenjen podpori 
mladim in prodornim podjetjem ter 
inovativnim posameznikom. Obe-
nem bo inkubator izvajal promocijo 

podjetništva ter s svojimi aktivno-
sti omogočal dvig števila novona-
stalih podjetij in povečanje stopnje 
preživetja podjetij v zgodnjih fa-
zah razvoja. Regija nujno potre-
buje inovacijsko aktivnost podjetij, 
mednarodno konkurenčnost in nji-
hovo internacionalizacijo.

Na prvem mestu so 
nova delovna mesta in 
inovativnost
Inkubator bo s svojimi učinki pose-
gal na različna področja, predvsem 
pa pričakujemo razvoj izobraženih 
in ter produktov butične izdelave, 

oboje pa bo posledično vplivalo na 
povečanje konkurenčnosti podjetij 
in kadrov ter na gospodarsko rast. 
Pozitivni vpliv bo opazen tudi pri 
razvoju človeškega potenciala in ne 
nazadnje zmanjšanju brezposelno-
sti. Ob tem pričakujemo tudi siner-
gijski učinek pozitivnega vpliva na 
okolje, saj bo delovanje inkubatorja 

skladno z visokimi okoljevarstveni-
mi zahtevami in učinkovito izrabo 
prostora. Zagotoviti ugodne pogoje 
za razvoj podjetništva v vseh obli-
kah. Spodbujanje ustvarjanja novih 
delovnih mest v zasavski razvoj-
ni regiji. Ustvariti pogoje za nove 
inovativne pristope, tehnologije in 
znanja 21. stoletja. Povrniti ugled 

Projekt je skladen z Regionalnim razvojnim programom 
zasavske regije (2014–2020), s Strategijo Republike Slovenije 
2030 (osnutek 2017) in z evropsko kohezijsko politiko oz. 
Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020.

Osnovni podatki o 
projektu:

 � EU-sredstva: 930.783 EUR
 � Sredstva državnega 

proračuna: 310.262 EUR
 � Sredstva proračuna 

Občine Trbovlje:  
557.956 EUR

 � Začetek projekta: 2020
 � Konec projekta: 2023

Območje obdelave

Katapult, d. o. o.

Dostop

Lokacija
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Prerez skozi objekt
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zasavske regije kot osrednjega 
prostora znanja, produktivnosti in 
priložnosti z upoštevanjem gospo-
darskih, kulturnih in zgodovinskih 
dejavnikov. 

Zgodba inkubatorja
Osrednja zgodba inkubatorja je za-
jeti vse tisto znanje in izkušnje, ki 
so se v Trbovljah kopičili desetletja, 
predvsem na področju strojništva, 
in ga nadgraditi z novimi metoda-
mi in tehnologijami ter tako preiti v 
Industrijo 4.0. V zgodbo vključujemo 
tudi t. i. »pametne tovarne« (novi 

izdelki, nove rešitve, digitalizacija 
procesov …) in moderne materiale.

Vsebina inkubatorja
Inkubator bo v svojih prostorih v 
javnem interesu nudil učinkovito 
nastajanje in razvoj inovativnih idej 
posameznikov ter razvoj novih in 
širitev obstoječih podjetij, zagota-
vljal pa bo urejeno poslovno okolje 
z infrastrukturo in s širokim nabo-
rom upravnih, predvsem pa vse-
binskih, praktičnih, uporabnih in 
intelektualnih storitev za posame-
znike in podjetja skladno z razvojno 

specializacijo regije in njenimi po-
trebami. V zadnjem času smo priča 
gospodarski rasti, ki na eni strani 
prinaša veliko poslovnih prilož-
nosti, po drugi strani pa tudi velike 
izzive. 

Lokacija inkubatorja
Projekt podjetniškega inkubatorja 
bo vzpostavljen v obstoječi eko-
nomski poslovni coni v Gabrskem 
in bo zagotovil nadgradnjo prido-
bljenega znanja ter mehki prehod 
iz izobraževalnega sistema v go-
spodarstvo. Objekt, v katerem se 

bo izvajal program, bo v obstoječi 
ekonomski poslovni coni, zato je 
odlična lokacija za izobraževa-
nje oziroma pridobitev tehničnih 
strokovnih znanj. Obstoječi pro-
jekt, ki ga je občina odkupila leta 
2018, bo porušen in na istem mes-
tu zgrajen sodoben objekt, ki bo 
ciljnim skupinam omogočal skupni 
prostor, v katerem bodo lahko v 
neformalnem in sodobno oprem-
ljenem objektu (pisarne, prostori 
»coworking«, manjše delavnice 
za prototipiranje, obdelavo ma-
terialov itn.) ustvarjalno razvijali 
podjetniške ideje. Gre za princip 
»coworking« in princip inkubira-
nja. V okviru podjetniškega inku-
batorja bo Občina Trbovlje zago-
tovila poslovne prostore in opremo 
ter druga opredmetena osnovna 
sredstva, potrebna sredstva za in-
formiranje in komuniciranje ter iz-
vedbo storitev zunanjih izvajalcev.

Komu bo namenjen 
inkubator
Uporabniki so obstoječa in mo-
rebitna nova mikro-, mala in 
srednje velika podjetja, ki bodo 
delovala v opremljenem podjetni-
škem inkubatorju. Osrednji okvir 
bodo tvorila podjetja, ki izdelujejo 
orodja, sestavne dele in izdelke iz 
sodobnih materialov, inovativni 
posamezniki, novonastala pod-
jetja (»start-upi«) in obstoječa 
hitrorastoča podjetja.



EU-SREDSTVA

VSE POTI VODIJO NA 
(ELEKTRIČNO) KOLO IN 
V ZELENE TRBOVLJE

Občina Trbovlje 
je – tako kot vse 

slovenske občine – za 
evropska sredstva po 

navodilih pristojne 
državne službe 

pripravila projekt 
kolesarske poti po 

Trbovljah.

Uredništvo

Tako se bodo kolesarske poti v 
letu 2020 začele graditi po skoraj 
vseh slovenskih občinah. In prav 
je, da temu sledijo tudi Trbovlje, 
saj je razvoj evropskih mest za-
radi prekomernega onesnaženja, 

obremenjenosti mest s pločevino 
(avtomobili) usmerjen v vzposta-
vitve trajnostnega načina življe-
nja in prometa, kamor vsekakor 
sodijo tudi kolesarske poti. Je pa 
res, da je bila občina Trbovlje ena 
redkih občin, ki je vzpostavitev 
kolesarskih poti začela že lani (od 
Trga Franca Fakina do Trga revo-
lucije), in to s sredstvi z razpisa 
Ministrstva za infrastrukturo, za 
kar smo bili na raznih strokovnih 
srečanjih po Sloveniji navedeni 
kot primer dobre prakse. V letu 
2020 pa se bo ta kolesarska trasa 
nadaljevala. 

Zakaj kolesarske poti?
Z umestitvijo kolesarskih površin 
po mestu, s postavitvijo privlač-
nih parkirišč za kolesa in z uvedbo 
sistema za izposojo javnih ele-
ktričnih koles želimo kolesarje-
nje približati čim večjemu številu 
prebivalcev vseh starostnih sku-
pin. Prebivalcem želimo omogoči-
ti, da bi se lahko odpravili v šolo, 
službo ali po vsakodnevnih oprav-
kih po mestu s kolesom na varen 
in privlačen način. Tako želimo 

Osnovni podatki o 
projektu:

 � EU sredstva:   
1.100.870,57 EUR

 � Lastna sredstva:  
302.738,79 EUR

 � Državna sredstva: 
275.217,64 EUR

 � Začetek projekta: 2020
 � Konec projekta: 2023

zmanjšati število uporabnikov 
motornih vozil ter posledično pri-
spevek emisij toplogrednih plinov 
in emisij PM 10 iz prometa.

Kolesarska infrastruktura 
za boljši življenjski prostor
Projekt bo v prvi vrsti omogočil 
gradnjo kolesarske infrastrukture 
in tako pripomogel k izboljšanju 
kakovosti življenjskega prostora v 

Od Dewesofta do 
prvega ovinka bo 
kolesarska površina 
potekala po lokalni 
cesti …

Od krožišča za kupolo 
in RTH-zgradbo do 
semaforiziranega 
križišča pri Tušu je 
treba kolesarsko 
površino speljati okrog, 
saj je odsek državne 
ceste na tem območju 
preozek  za umestitev 
kolesarskih površin.

… od ovinka do 
gasilskega doma pa 
ob potoku.

Od gasilskega doma do 
križišča pri komunali po 
regionalni cesti.

Od križišča pri komunali 
do mestnega parka pa po 

lokalni cesti. 

Južni del kolesarskih 
površin (od krožišča pri 
Pošti do železniške postaje)
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Severni del 
kolesarskih 
površin od 
Dewesofta 

do mestnega 
parka



trajnostnega načina mobilnosti tudi 
tistim, ki jim premagovanje nak-
lona v naši dolini sicer predstavlja 
preveliko oviro za vsakodnevno 
uporabo pri prevozu v službo, šolo 
ali za druge opravke.

In kaj še sledi v prihodnje?
Zavedamo se, da je treba nekje za-
četi, in omenjeni projekt je zače-
tek vzpostavljanja mreže kolesar-
skih privezov po Trbovljah. Seveda 
na začetku ne moremo postaviti 
vseh naenkrat, ampak gremo za-

fazi postavili štiri nadstreške, pod 
katerimi bodo v letu 2020 urejena 
priključna mesta za šest e-koles in 
terminali za registracijo uporabni-
kov. Lokacije nadstrešnic v začetni 
fazi: mestni park, Zdravstveni dom, 
Mladinski center, železniška posta-
ja. V okviru dogovora regij pa na-
meravamo ta sistem razširiti še za 
tri nadstreške s priključnimi mesti 
za šest e-koles in terminali za regi-
stracijo. Nadstrešnice bodo locirane 
ob kolesarskih površinah na pri-
mernih lokacijah.

radi omejenih finančnih sredstev 
postopoma in bo tako za začetek 
vzpostavljena kolesarska pot v 
mestu, ki se nato širi proti severu 
in jugu občine, pozneje pa tudi v 
oddaljene hribovite predele mesta, 
če bosta država in EU tudi v pri-
hodnje s sredstvi omogočala razvoj 
tega področja.

Uspešni še na enem 
razpisu za električna 
kolesa
Občina Trbovlje je bila uspešna še na 
enem razpisu, in sicer razpisu Mi-
nistrstva za infrastrukturo, in tako 
pridobila sredstva za vzpostavitev 
sistema izposoje javnih električnih 
koles; tako bo vsebinsko dopolni-
la kolesarske steze z ustrezno in-
frastrukturo. Za to smo v začetni 

občini Trbovlje. Z gradnjo kolesar-
skih poti bo občina dala občanom 
možnost za uporabo kolesa v vsak-
danjih aktivnostih (razni opravki 
po mestu, pot v službo – naveza-
va kolesarskih površin od središ-
ča mesta do železniške postaje). S 
tem bo poskrbljeno za bolj zdravo 
življenjsko okolje in tudi za zdravje 
prebivalcev. Za zmanjševanje emi-
sij toplogrednih plinov in manjše 
emisije PM 10 iz prometa je v občini 
Trbovlje izdelana celostna prome-
tna strategija, s katero so definirani 
prioritetni ukrepi trajnostne mobil-
nosti na ravni občine. Z umestitvijo 
sistema izposoje električnih koles 
bomo omogočili uporabo kolesa kot 

Kje bo potekala nova trasa kolesarske poti? 
Že urejene površine za kolesarje se bodo podaljšale na sever 
in jug mesta. Na severu se bodo uredile kolesarske površine 
od naselja Gabrsko in nato ob potoku do Gasilskega zavoda 
ter od tu po regionalki do križišča pri Komunali. V križišču 
bodo kolesarske površine zavile levo na lokalno cesto in po 
lokalni cesti potekale do parka, v katerem se bodo poveza-
le z že označenim kolesarskim površinami, ki potekajo od 
križišča pri Mercatorju do krožišča na Trgu revolucije. Od 
krožišča se bodo kolesarske površine označile po lokalni 
cesti mimo kupole in upravne zgradbe RTH do križišča pri 
Tušu. Od tu naprej bodo vzpostavljene kolesarske površine 
ob regionalni cesti mimo trgovine Lidl do nekdanje Strojne 
tovarne Trbovlje. Od tu naprej so kolesarske poti načrtovane 
po javni poti, ki poteka pod regionalno cesto mimo nekda-
njega STT in trgovine Hofer do regionalne ceste. Nato bodo 
kolesarske površine potekale ob regionalni cesti mimo Pe-
trola prek krožišča Sušnik in nato mimo čistilne naprave 
in žage do železniške postaje v Trbovljah. Ob načrtovanih 
kolesarskih površinah bodo na treh primernih lokacijah 
postavljene tudi nadstrešnice za električna kolesa, s kateri-
mi nameravamo razširiti sistem za izposojo javnih koles, ki 
bo začel delovati spomladi 2020. 

Od Tuša do Lidla bo 
kolesarska površina 
potekala ob državni cesti 
po zelenici, ožji pas.

Od Lidla do spodnjega Petrola 
bo potekala vzporedno z 
regionalno cesto po levi strani, 
kjer bo na novo urejena pot. 

Od Petrola do 
krožišča Sušnik 
bo potekala ob 
regionalni cesti.

Od krožišča Sušnik do Žage 
(navzdol) bo potekala vzporedno 
z državno cesto, v nasprotni smeri 
(proti centru mesta) od Lafarge do 
krožišča Sušnik pa po pločniku.

Od Žage do 
železniške postaje 
pa po državni cesti, 
ker je ta dovolj 
široka, bodo vozila 
peljala vzporedno 
s kolesarjem, zato 
omejitev hitrosti 
ostaja 50 km/h.

Južni del kolesarskih 
površin (od krožišča pri 
Pošti do železniške postaje)

Ne pozabimo dejstva, da 
dokler ni bilo cest, tudi ni bilo 
tolikšnega števila avtomobilov 
in dokler ne bo urejenih 
varnih kolesarskih poti, 
tudi ne morete pričakovati 
veliko kolesarjev. Zato je 
nujno vzpostaviti primerno 
kolesarsko infrastrukturo.
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OŠ Tončke Čeč 
PRVOŠOLCI: 50*
2.–9. RAZRED: 335*

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 
PRVOŠOLCI: 33 
2.–9. RAZRED:  248

OŠ Trbovlje 
PRVOŠOLCI: 67 
2.–9. RAZRED:  507

SKUPAJ 
PRVOŠOLCI: 150 
2.–9. RAZRED:  1.090

*Vključno z učenci nižjega 
izobrazbenega standarda
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PRVI ŠOLSKI 
DAN 
V OBČINI 
TRBOVLJE
2. septembra so v šolo 

nekateri ponovno, 
drugi pa prvič 

zakorakali učenci. 

Tudi letos se je občina odločila, da 
vsem osnovnošolcem kot popotnico 
podari unikatni zvezek, izdelan po-
sebej za to priložnost. Letos se je v 
prve razrede trboveljskih osnovnih 
šol vpisalo 150 prvošolcev, osnov-
nošolcev od 2. do 9. razreda pa je 
skupno 1.090. Spodaj lahko preverite 
statistiko vpisa na posameznih šo-
lah v letošnjem šolskem letu.

Ob prvem šolskem dnevu je trbo-
veljske osnovne šole obiskala tudi 
županja Jasna Gabrič ter nagovorila 
prvošolce in njihove starše. Poglej-
mo si nekaj utrinkov.

OŠ Trbovlje

OŠ Ivana Cankarja

OŠ Tončke Čeč

PRIJAZEN POZDRAV IZ OSNOVNE ŠOLE TONČKE ČEČ

Novo šolsko leto. 
Nov začetek, 

poln pričakovanj, 
želja, ciljev, novih 

prijateljev. 

Mojca Arh, prof. soc. in ped.

Vse to in več zaokroža šolsko živ-
ljenje, ki tudi na Osnovni šoli 
Tončke Čeč teče po ustaljenih po-
teh, ki jih vsako leto skušamo še 
izboljšati. Začetno navdušenje ne 
mine, saj se na šolskih hodnikih v 
celotnem šolskem letu srečujemo 
nasmejani učitelji in drugi delavci z 

nasmejanimi učenci. Različni smo 
in prav to nas bogati in uči. Želi-
mo, da se prav vsi počutimo spre-

jete in dobrodošle, saj je to ključno 
za uspešno šolsko delo. Naša šola 
je prijazna. Šteje vsaka izboljša-

va, če razveseljuje tiste, ki jim je 
prvenstveno namenjena, učencem. 
Letošnja matematika bo zanimiva, 
igriva, poskočna, ker bodo učenci 
poštevanko utrjevali kar na šol-
skem stopnišču. Iz hodnika se na 
učence naravnan in aktiven pouk 
preseli v učilnice, v katerih iznaj-
dljivi učitelji s pomočjo različnih 
didaktičnih pristopov navdušujejo 
z znanjem za življenje. Pa multi-
senzorna soba? Tu se učenci poču-
tijo prijetno, sproščeno in lažje sle-
dijo novim izzivom. Korak s časom 
gotovo ujamemo prav z letošnjo 
novostjo. Spremljajte nas tudi na 
spletni strani na Facebooku. Ja, 
pomembni so nam medsebojni od-
nosi, sodoben pouk, uspehi. Ja, na 
Osnovni šoli Tončke Čeč je fino.

Prijazno in poučno 
šolsko stopnišče.
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ŠOLA JE ZGRADBA S ŠTIRIMI STENAMI 
IN PRIHODNOSTJO VMES

Tiste prave počitnice 
so se končale, 

spomini in počitniška 
doživetja pa se 
že prepletajo z 

vznemirjenjem in s 
pričakovanji, ki jih 

prinaša novo šolsko 
leto. In kot kaže, bo 
prineslo marsikaj …

Petra Čede, ravnateljica V novem šolskem letu bomo nada-
ljevali izvajanje uvajanja koncepta 
razširjenega programa, ki ga bomo 
nadgradili in učencem ponudili še 
več zanimivih vsebin s področij gi-
banja, zdravja in zdrave prehrane. 
Ponovno smo se lotili dobrodelnega 
koncerta Otroci za otroke, na kate-
rem bomo zbirali sredstva za šolski 
sklad. Z dobrimi deli bomo poka-
zali ljubezen do sočloveka. Aktivno 

se bomo povezovali in sodelovali 
z zunanjimi ustanovami, skrbeli 
za medgeneracijsko sodelovanje, 
spodbujali terensko in inovativno 
delo, delo na kulturnem področju, 
trudili se bomo prispevati k dob-
robiti lokalne skupnosti in širiti 
znanje več znanstvenih področij. 
Z okrepitvijo sodelovanja z dru-
gima osnovnima šolama, vrtcem, 
glasbeno in srednjimi šolami pa 

bomo pripomogli h kakovostnejši 
prihodnosti vzgoje in izobraže-
vanja. Tako kot do zdaj bomo tudi 
letos sledili poslanstvu in viziji 
šole ter uresničevali zastavljene 
cilje. Predvsem se bomo trudili na-
šim učencem zagotavljati varno in 
spodbudno okolje, v katerem bodo 
pridobivali novo znanje in razvi-
jali ter krepili svoje kompetence, 
spretnosti in potenciale.

V letošnjem šolskem letu Osnovno 
šolo Trbovlje obiskuje 582 učenk in 
učencev – 464 na matični šoli, 111 
na podružnici Alojza Hohkrauta in 7 
na podružnici Dobovec. Razporejeni 
so v 28 oddelkov. V prvi razred smo 
sprejeli 65 otrok, 48 na matični šoli, 
16 na podružnici Alojza Hohkrauta 
in 1 na podružnici Dobovec. Našim 
najmlajšim smo prvi šolski dan po-
pestrili s kratkim kulturnim pro-
gramom in jih pogostili s sladkim 
presenečenjem. Ob vstopu v šolo jih 
je s spodbudnimi besedami pospre-
mila tudi županja. Drugi učenci pa 
so spoznali svoje nove razrednike 
ter se srečali s starimi in z novimi 
sošolci.

SOLIDARNI Z NARAVO IN DRUG Z DRUGIM

Takšen je naslov 
projekta, ki ga je 

s prijavo na razpis 
Zavoda RS za šolstvo 

za mednarodno 
sodelovanje pridobila 

OŠ Ivana Cankarja 
Trbovlje. 

Mojca Lazar Doberlet, 
ravnateljica

Projektno sodelovanje med trbo-
veljsko osnovno šolo in OŠ Matije 
Vlačića iz Labina v Republiki Hrva-
ški bo potekalo od avgusta do de-
cembra 2019. V tem času se bodo na 
obeh šolah zvrstile dejavnosti, ki pri 
učencih spodbujajo odgovornost, 
strpnost in solidarnost z naravo in 
med ljudmi, strpnost do drugačnih, 
vseživljenjsko učenje o zdravem 
načinu življenja, o sprejemanju 
večkulturnosti in večjezičnosti. 

Verjamemo, da se bodo na nepo-
sreden ali vsaj posreden način v 

delo projekta vključili vsi učenci 
šole, njihovi starši oz. skrbniki, 
vsi zaposleni na šoli ter partnerji v 
širšem lokalnem okolju, ki podpi-
rajo naše delovanje. Vsi, ki bodo na 
kakršen koli način vpeti v projek-
tno delo, bodo lahko razvijali svoje 
lastne kompetence (socialne, je-

zikovne, računalniške, estetske), 
ročne spretnosti, prostovoljstvo 
in krepili zavedanje o bogastvu 
večkulturnosti.

V okviru projekta nameravamo iz-
vesti dve mednarodni mobilnosti, 
in sicer bo skupina sedmošolcev 

obiskala vrstnike v Labinu (pred-
vidoma v začetku novembra), ot-
roci iz Labina pa bodo obiskali 
trboveljske vrstnike v začetku de-
cembra 2019.

Z dobrodelnim sejmom in s kultur-
no prireditvijo 10. decembra 2019 
v Domu Svobode v Trbovljah se 
bo tokratni projekt sklenil, vezi pa 
verjetno uspemo vzdrževati še nap-
rej, saj sta mesti Trbovlje in Labin 
povezani tudi na drugih področjih.

Koordinatorica projekta na OŠ 
Ivana Cankarja Trbovlje je Nina 
Magister, na OŠ Matije Vlačila La-
bin pa Dean Nestorović.

Projekt sofinancirajo Zavod RS za 
šolstvo in lokalna podjetja Ru-
dis, EIMD, Pronig in RGD E, pri 
prijavi so nas podprli Občina Tr-
bovlje, Zasavski muzej Trbovlje, 
Knjižnica Toneta Seliškarja Tr-
bovlje, Mladinski center Trbovlje, 
Turistično društvo Trbovlje, OŠ 
dr. Slavka Gruma iz Zagorja in 
Varstveno-delovni center Zagorje. 
Sodelovanje v projektu je potrdi-
lo tudi Veleposlaništvo Republike 
Hrvaške v Sloveniji.

Projektno sodelovanje med 
trbo veljsko osnovno šolo in OŠ 

Matije Vlačića iz Labina v Republiki 
Hrva ški je v polnem zagonu.

Prvi šolski dan.
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SPOZNAVNO V NOVO ŠOLSKO LETO 
NA GESŠ TRBOVLJE

PERKMANDELJC GRE V ŠPANIJO!

Že nekaj let na GESŠ 
Trbovlje na prvi 

šolski dan pripravimo 
spoznavna dneva 

za prvošolce, da se 
lažje spoprimejo 

s prehodom na 
srednješolsko 
izobraževanje. 

Novo šolsko leto, nove 
šolske dogodivščine. 

Za te bodo najprej 
poskrbeli dijaki 4. 

letnikov, in sicer na 
uradnem »sprejemu 

novincev« na STPŠ 
Trbovlje. 

GobecNews

Simona Izgoršek, 
Katja Podbregar

50 kilometrov, spanje v šotorih, 
kuhanje so bili krasen izziv, ki so 
ga z veseljem in uspešno opravili.
V septembru pa nadaljujemo ak-
tivnosti: tako je pred nami že 
naravoslovno popoldne (gostili 

sodelujemo v projektu Erasmus+, 
prek katerega bo deset dijakov 
Srednje tehniške in poklicne šole 
Trbovlje, program tehnik računal-
ništva, v španskem podjetju v Se-
vilji ustvarjalo računalniško igro 
Dogodivščine rudarskega škrata 
Perkmandeljca. Kot je očitno iz 
naslova projekta, bodo snov črpali 
iz lokalnega okolja, zgodovine Za-
savja in rudarstva, da bodo lahko 
ustvarili igro z naprednim orod-
jem Unity, ki je eno vodilnih ra-
zvojnih orodij za razvoj sodobnih 
računalniških iger. S projektom in 
z izdelano igro želimo doseči čim 
širše občinstvo vseh starostnih 
obdobij. To bomo zagotovili tako, 
da bo igra dostopna v lokalnih 
knjižnicah, zasavskih muzejih, 
virtualnem muzeju 4. dritl; igra bo 
lahko služila kot učni pripomoček 
pri geografiji, zgodovini …

Zelo smo ponosni na dijake zak-
ljučnih letnikov, ki se že tradici-
onalno udeležujejo krvodajalskih 
akcij. Tudi letos ne bo nič drugače, 
saj se bodo najprej udeležili pre-
davanja o krvodajalstvu, v novem-
bru pa še krvodajalske akcije. 

bomo naše nekdanje dijake, ki s 
svojim uspehom navdušujejo tudi 
kot študenti), sledi tabor za na-
darjene, osem dijakov pa odhaja 
na Euroweek v Avstrijo, kjer bodo 
kot edini predstavniki Sloveni-

je zastopali našo državo. Veseli 
pa smo tudi dveh novih pridobi-
tev: avgusta obnovljenih garderob 
in kopalnic v šolski telovadnici, 
obeta pa se tudi sanacija šolskega 
igrišča.

V sklopu sklepne prireditve se nato 
posamezni razredi predstavijo 
(poskus verižne reakcije, glasbena 
točka, predstavitev razreda), sledi 
pa še obvezno fazančkovanje, kjer 
jim četrtošolci skozi igre in izzive 
z veseljem predajo vse »nefor-
malno znanje«. Letošnji prvošolci 
so tako že prestali »uvodni krst«, 
ki se je odvijal v šolski telovadnici.

Za nekatere dijake, mepijevce, pa 
se je začelo šolsko leto predčasno. 
Od 26. do 28. avgusta 2019 se je 
šest dijakov odpravilo na srebrno 
kvalifikacijsko odpravo po Posa-
vskem hribovju (od Celja do Šen-
tgotarda). Tridnevno popotovanje, 

Prvi letniki bodo hitro ugotovili, 
da na naši šoli največ štejejo vred-
note, kot so: znanje, spoštovanje, 
sodelovanje in pripadnost. Da se 
vse to izplača, dokazuje jesenski 
nagradni izlet za lanske odličnja-
ke. Tokrat smo jih peljali na izlet 
na slovensko obalo. Tudi letos smo 
se kot razstavljavci udeležili Med-
narodnega obrtnega sejma v Ce-
lju, na katerem smo med drugim 
predstavili model električnega 
avtomobila Triglav, ki so ga dijaki 
izdelali v okviru projekta RAST. V 
letošnjem šolskem letu ponovno 

Zabavno »fazančkovanje«.

Model električnega 
avtomobila Triglav. 



AKATRIAN: PESNIŠKA ZBIRKA 
BOŽIDARJA MAROTA

»Ko živiš, počni samo 
to. In ti boš življenje in 

življenje bo ti.«

Uredništvo

Pred dobrim letom je izšla pesniška 
zbirka Akatrian, katere avtor je Bo-
židar Marot. Gre za knjižni prvenec 
domačina, Trboveljčana, s kate-
rim je ustvarjalec na ogled postavil 
25-letno zapisovanje občutenj zlatih 
časov, dnevnih razpoloženj, čustvo-
vanj, premislekov o večnih in tudi 
aktualnih temah. Knjige. Vsebina 
pesniške zbirke je sestavljena iz treh 
temeljnih človekovih spremljevalk: 
ljubezni, življenja in smrti. V četrtem 
delu pa so predstavljene misli, ki so 
se porodile avtorju, ki je ocenil, da jih 
je vredno zapisati. Pesmi so nastajale 
po vsem svetu ob različnih priložno-
stih. Knjiga je lepo oblikovana, opre-
ma je bogata, pesmi spremljajo za-
nimive fotografije avtorju najdražjih 
bližnjih in prijateljice. Naslov pesni-
ške zbirke je skovanka in je izmišljen. 
Pesniška zbirka je bila predstavljena 
v Trbovljah 12. septembra 2018 v 
Knjižnici Toneta Seliškarja. 

Knjiga je bila ocenjena tudi v Bukli, 
reviji za oceno novih knjig, št. 146 

(januar–februar 2019). Vesna Si-
vec Poljanšek je o njej med drugim 
zapisala: »Marotove pesmi so kot 
življenje samo; igrive in lahkotne, 
prepredene z vonjem polletne-
ga vetriča in ovite v dih jemajo-
čo lepoto sončnega zahoda, so pa 
tudi trpke in včasih prebodene z 
bolečino in žalostjo. Ustvarjalec 
te pesniške zbirke jih je zasnoval 
v različnih obdobjih in čustvenih 
stanjih. Nekatere med njimi mo-
goče zvenijo zelo preprosto, a če 
dopustiš, da se te dotaknejo in jih 
posrkaš z vso bitjo, lahko spoznaš 
njihovo globino. In v tem je tudi 
čar Marotovega ustvarjanja: zdi 
se, da se je umetnik s to zbirko 
razodel do popolnosti, postregel 
nam je z vso paleto čustev, nas 
popeljal v višave ljubezenske ev-
forije pa tudi na dno najbolj bole-
čih občutkov. In prav zato njegove 
stvaritve bralca ne pustijo hladne-
ga ...

Pesniško zbirko, podprto s prele-
pimi fotografijami, ki zaokrožijo 
doživljanje poezije, prevevata sili 
hrepenenja in upanja, ki sta – kot 
se zdi – njegovi življenjski goni-
li. Ali, kot zapiše pesnik na koncu 
ene izmed svojih stvaritev: »Se 
kdaj povrneš spet, / tako lepa in 
vabljiva, / si res izgubljena za na-
jin svet, / vsaj upanje ohraniva.«

Zasavski mešani 
pevski zbor Prosavus 

je vstopil v tretjo 
sezono delovanja. 

Gregor Špajzer

Preteklo sezono so pevke in pevci 
zelo uspešno sklenili 8. junija 2019 
z nastopom na 10. mednarodnem 
tekmovanju »Zlatna lipa« v Tu-
heljskih Toplicah, kjer so osvojili 
zlato plaketo in 92,33 točke, kar je 
pomenilo največ točk med vsemi 
25 sodelujočimi pevskimi zbori. 
Zbor se je tako uvrstil v tekmovanje 
najboljših štirih zborov za »grand 
prix«, ki pa jo je na koncu osvojil 
Moški pevski zbor Cantores Carnioli 
iz Kranja pod umetniškim vodstvom 
Erika Šmida. Zborovodja Aljaž Ba-
stič je prejel še posebno nagrado 

strokovne komisije v sestavi Goran 
Jerković in Robert Homen iz Hrva-
ške ter dr. Borut Smrekar iz Slove-
nije za najbolje izkoriščen potencial 
zbora v posamezni skladbi. 

V sezoni 2019/20 je pred zborom 
več izzivov. Prvi izmed njih bo ob 
koncu novembra, ko se bo v Kočev-
ju udeležil regijskega tekmovanja 
pevskih zborov za Osrednjo slo-
vensko regijo, v marcu 2020 pev-
ke in pevci načrtujejo sodelovanje 
na državnem tekmovanju pevskih 
zborov Naša pesem v Mariboru, 
v maju 2020 pa se odpravljajo na 
mednarodno tekmovanje v Prijedor 
v BiH. 

Seveda pa ob obilici tekmovalnih 
izzivov ne bodo manjkali različni 
koncerti in nastopi; prvi od teh bo 
v okviru Valvazorjevih večerov, 17. 
novembra 2019 v Delavskem domu 
v Zagorju ob Savi, kamor ste vsi 
lepo povabljeni. 

TRETJA SEZONA DELOVANJA 
ZBORA PROSAVUS
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Zasavski mešani pevski zbor Prosavus.
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PARK KULTURE V 
TRBOVLJAH

V poletje smo 
zakorakali z 

odprtjem popolnoma 
prenovljenega 

prostora pred pošto, ki 
smo ga poimenovali 

Park kulture. 

Uredništvo

Ne gre pa samo za prostor, ki smo 
ga vizualno prenovili. Gre za no-
vodobno, kulturno, visokotehno-
loško in moderno turistično oazo v 
mestu, ki bo predstavljala stičišče 
bogate zgodovine, pozitivne se-
danjosti in obetavne prihodnosti 
našega mesta. Park je delo arhi-
tektke Irene G. Gračner, Monolit pa 

delo dr. Maše Jazbec, ki bo osrednji 
novomedijski objekt prostora pred 
pošto, omogoča interaktivno po-
vezavo med opazovalcem (obisko-
valcem) in monolitom. Gre torej za 
neke vrste komunikacijo med člo-
vekom in visokotehnološko stvarit-
vijo. Ponosni smo, da je trboveljski 
monolit edini monolit na prostem v 
slovenskem prostoru in širše. 

Kulturne točke pred pošto so do 
okolja prijazne, saj proizvajajo ele-
ktrično energijo, namenjeno pol-
njenju mobilnih naprav. Na parkiri-
šču pred pošto je prav tako urejena 
polnilnica za električna vozila in 
kolesa, z novim prehodom za pešce 
pa se vzpostavlja tudi prometna 
ureditev, ki je za pešce prijaznej-
ša, predvsem pa varnejša. Glavna 
kulturna točka v Trbovljah ima tudi 
informacijski digitalni pano na do-
tik, ki obiskovalce usmerja do pre-

ostalih kulturnih lokacij v mestu in 
jih informira z drugimi vsebinami.

Park je nadgrajen tudi s hladil-
nim sistemom z vodno meglico, ki 
bo čez poletje pršilo vodno meg-
lo vzdolž glavnih stopnic in kjer 
se bodo občani in obiskovalci ob 
najbolj vročih dneh lahko hladi-
li. Vzpostavljen je zalivalni sistem 
pred pošto in tudi v rondoju. Pros-
tor je prijazen tudi do invalidov, saj 
je opremljen s taktilnimi oznakami 
za invalide. Prav tako je prostor 
tlakovan s tlakovci, ki bi naj nase iz 
ozračja vezali delce NOx.

Odprtje prenovljenega Parka kul-
ture je potekalo na predvečer naj-
daljšega dne v letu, videli pa smo 
lahko umetniški performans muz 
in lavreatov ob vizualnem spektak-
lu. Slavnostni govornik je bil mini-
ster za kulturo mag. Zoran Poznič, 
navzoče pa je ob tej priložnosti na-
govorila tudi županja Jasna Gabrič. 
Med gosti so bili tudi vsi trboveljski 
kulturniki, ki imajo v parku svojo 
kulturno »točko«, in sicer: Laiba-
ch, Tanja Ribič, Matevž Lenarčič, 
Iztok Kovač, Uroš Zupan ter avto-
rica monolita dr. Maša Jazbec.

Projekt je delno sofinanciran iz 
sredstev EU-programa Interreg 
SLOVENIJA – HRVAŠKA.

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko je na predlog Evropske komisije prijavila primer 
trboveljskega Interrega kot primer dobrega projekta. 

Odprtja so se udeležili tudi kulturniki, 
katerih misli krasijo kulturne točke. To 

so: skupina Laiba ch, Tanja Ribič, Matevž 
Lenarčič, Iztok Kovač, Uroš Zupan.
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V novembru 
praznujemo slovenske 

splošne knjižnice, 
tudi naša, trboveljska. 
Knjižnični teden, ki se 

zgosti v dneh okrog 
praznika slovenskih 

splošnih knjižnic, 20. 
novembra, bomo 

zaokrožili z avtorskim 
projektom Knjižničar 

za eno noč.

Katra Hribar Frol, mag., 
direktorica 

Projekt je namenjen otrokom med 
10. in 12. letom, z njim pa želimo 
otroke pritegniti v knjižnico, jim 
predstaviti knjižnico (vključno s 
»skritimi« prostori: pisarne, arhiv, 

skladišče …), gradivo, ki ga hrani-
mo, in delo zaposlenih. Vse našteto 
bomo v obliki zabavnih iger (npr. 
iskanje skritih knjig oz. lov za knji-
žnim zakladom, hitrostno ovijanje 
gradiva, slepomišno pospravljanje 
gradiva, knjižnična joga …) prib-
ližali otrokom, ki bodo poleg tega 
spoznali še, kaj knjižničarji počne-
mo v času, ko je knjižnica zaprta za 
obiskovalce, v prostorih knjižnice 
pa bomo vsi skupaj tudi prespali. 
Namen projekta Knjižničar za eno 
noč je spoznavanje pisane besede in 
dela knjižničarjev, privabiti otroke 
(in njihove starše, učitelje, skrbni-
ke) v knjižnico, otrokom predstaviti 
svet knjig v drugačni obliki ter širiti 
zavest o pomenu knjižnice ter dela 
knjižničarjev v lokalni skupnosti in 
širše.

Da boste lahko postali »knjižni-
čarji za eno noč«, bo potrebna 
predhodna prijava – za več infor-
macij pa spremljajte našo spletno 
stran in naše objave na družabnih 
omrežjih.

Vabljeni v Delavski dom 
Trbovlje med 17. in 19. 
oktobrom 2019.

POVEZOVANJE UMETNOSTI, 
KULTURE, ZNANOSTI IN GOSPODARSTVA

KNJIŽNIČAR ZA ENO 
NOČ V KNJIŽNICI TONETA 
SELIŠKARJA TRBOVLJE

FESTIVAL SPECULUM ARTIUM

Projekt Raziskovalna umetnost in 
kultura (RUK) je eden izmed dveh 
izbranih v okviru Mreže centrov 
raziskovalnih umetnosti in kultu-
re. V njem sodelujejo Delavski dom 
Trbovlje, PiNA Koper in maribor-
sko Kulturno-izobraževalno dru-
štvo Kibla. Cilj projekta je poveza-
va umetnosti, kulture, znanosti in 
gospodarstva. Gre za vzpostavitev 
povezave in iskanje sinergij med 
različnimi sektorji, kot to delu-
je na primer v avstrijskem Linzu. 
Osnovno poslanstvo RUK je z raz-

Festival novomedijske kulture 
Speculum Artium je lansko leto 
praznoval deseto obletnico obsto-
ja in v tem času se je uveljavil kot 
vodilni festival te vrste v Sloveniji, 
njegovo ime pa je znano tudi širo-
ko po svetu. V času svojega obstoja 
je gostil nekatera vodilna imena s 
področja visoke tehnologije, zna-
nosti in umetnosti, kot so: Hiroshi 
Ishiguro, Honda Robotics, Stelarc, 
Victoria Vesna, pa tudi domače 

iskovalno umetnostjo blažiti ostre 
meje med naravoslovnimi in druž-
boslovnimi vedami na področjih, 
kot so: informacijsko-komunika-
cijske tehnologije, humanizacija 
tehnologije, virtualna in razširjena 
resničnost, robotika, biotehnolo-
gija in nanotehnologija.

Med prvimi nalogami, ki so si jih 
zastavili partnerji, je raziskava, 
kakšne so kreativne potrebe v go-
spodarstvu in koliko je dejanskega 
potenciala za to v kreativni indu-

umetnike, kot so: Robertina Šeb-
janič, Srečo Dragan in Laibach. 

Deseta obletnica je bila tudi prilož-
nost za inventuro opravljenega dela 
in pogled v prihodnost festivala, ki 
je eden izmed le treh te vrste, ki jim 
Ministrstvo za kulturo priznava ka-
kovost in relevantnost, zaradi česar 
mu nudi tudi finančno podporo pri 
izvedbi. V vodstvu festivala smo se 
odločili, da v duhu časa in razvoja 

striji. V treh krajih v Sloveniji bodo 
vzpostavili laboratorije z ustrezno 
infrastrukturo in v prvi fazi izvedli 
11 konkretnih pilotnih projektov – 
od povezovanja virtualne resnič-
nosti in kulturne dediščine s ciljem 
pospeševanja turizma z novimi 
mediji do poskusov uporabe odpa-
dne plastike za gradbeni material.

Nekateri projekti se že izvajajo in 
bodo v okviru RUK nadgrajeni. To 
med drugim velja za festivale in-
termedijske umetnosti, ki so pri 

vizualne kulture in tehnologije svoj 
fokus usmerimo v virtualne sveto-
ve in 3D-okolja. Eden nosilnih pro-
jektov letošnjega leta je tako Brain 
Computer Hackhaton, prvi tovrstni 
dogodek v Sloveniji. Poleg njega 
velja poudariti tudi projekt Tree, ki 
sta ga skupaj pripravila ameriška 
umetnika Milica Zec in Winslow 
Porter. Projekt izkorišča nove teh-
nologije in 3D-okolja za angažiran 
pristop k zelo aktualni tematiki, kar 

posameznih partnerjih že dobro 
utečeni.

RUK je poleg projekta KONS s se-
dežem v Ljubljani uspešno kandi-
diral na lanskem javnem razpisu 
za izbor operacij Mreže centrov 
raziskovalnih umetnosti in kultu-
re, ki se izvaja v okviru operativ-
nega programa za izvajanje evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020. Vsak izmed njiju bo 
skladno z odločitvijo prejel 4,5 mi-
lijona evrov.

zaščita okolja in podnebne spre-
membe gotovo so. Ob očitni usme-
ritvi v virtualno in 3D-okolja, ki 
se kažejo kot prihodnost vizualne 
kulture 21. stoletja, festival ne bo 
zanemaril tudi svoje tradicionalne 
tematike, robotike.

Otroci med 10. in 12. letom lahko 
postanejo knjižničarji za eno noč. 
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OTROCI PRAVI MOJSTRI S ČISTO PRAVIM ORODJEM – 
LEPO POLETJE V VGC ZASAVJE

15. DAN SLOVENSKIH LEKARN

14. SREČANJE KRAJANOV KNEZDOLA

Septembra je skoraj 
konec in mi že 

korakamo novim 
zmagam naproti.

Anja Lenart

Sabina Drobnič,
direktorica 

Marinka Kuder

Še vedno pod vtisi dolgega, lepe-
ga poletja se z veseljem in s po-
nosom spominjamo preteklega 
časa, ki smo ga preživeli v družbi 
otrok. Tudi letos smo se sodelavci 
Večgeneracijskega centra Zasav-
je povezali z Društvom prijateljev 
mladine Trbovlje in skupaj izved-
li nekaj odličnih delavnic. Letos 
so z nami sodelovali prostovoljci 
in ambasadorji vseživljenjskega 
učenja na Zasavski ljudski uni-
verzi. Poskrbeli smo za pestro in 

Lekarniški farmacevti smo ob le-
tošnjem 15. Dnevu slovenskih le-
karn pozornost namenili jetrom, 
ki so največja žleza v telesu in 
imajo številne pomembne funkci-
je. V jetrih poteka presnova števil-
nih snovi, tudi zdravil, sodelujejo 
pri sintezi hormonov, holesterola 
in drugih pomembnih snovi v te-
lesu. Zato je skrb za zdrava jetra 
zelo pomembna. Zanje moramo 

Rada govorim in pišem o lepih, ve-
selih dogodkih in eden takšnih je 
bil na letošnjo prvo septembrsko 
nedeljo. Sončno, prijetno jutro je že 
dalo čutiti, da bo tradicionalno, le-
tos 14. srečanje krajanov Knezdola 
potekalo na prostem, na travniku 
za gostilno Brin. Ljudje so se pri-
jaznemu povabilu odzvali v lepem 
številu. Dan smo začeli s pozdrav-
nimi govori, tudi podžupanje Maje 
Krajnik, ki je pohvalila razstavo 
starih plugov ter polne košare z 
darovi narave in rodne grude. Le-
pih besed smo bili deležni tudi od 
župnika Tomaža Šojča. Tudi slad-
kali smo se, in sicer s trinajstimi 
vrstami »štrudla«, ki so ga pridne 

zanimivo dogajanje – skoraj vsak 
je našel nekaj zase. Izvajali smo 
kulinarične delavnice, pesniške 
in umetniške delavnice, ustvarjali 
smo, delali znanstvene poskuse, 
športali, si krajšali čas po »sta-
rem« in izdelali pravi verižni eks-
periment. Na tem mestu še enkrat 
zahvala našim ambasadorjem 
Juretu Toriju in Denisu Šketaku 
– obe delavnici sta bili zadetek v 
polno. S svojim sodelovanjem nam 
pomagata izpolnjevati našo misijo 
vseživljenjskega učenja in medge-
neracijskega sodelovanja. 

Posebej ponosni smo na skupino 
verižnega eksperimenta. Vedo-
željne in pridne otroške rokice so 
se pogumno spopadle z delov-
nim izzivom in se spoprijateljile 
s pravim delovnim orodjem. Vsak 
ponedeljek se je žagalo, brusilo, 
vrtalo, da se je po celi hiši ka-

dilo – a rezultat dela je bil prav 
osupljiv. Mojca Kropivc, Alenka 
Knez in Drago Lavrič so skupaj z 
otroki ustvarili verižni člen, ki je 
postal del pravega verižnega ek-
sperimenta. To je lesena mehan-
ska konstrukcija, ki z vzajemnim 

delovanjem potiska kovinsko 
kroglico, da potuje prek različnih 
ovir od začetne do končne točke. 
Pri otrocih spodbuja mehanske 
in tehnične kompetence, ročne 
spretnosti in spoznavanje z de-
lovnim orodjem. 

skrbeti z zdravo mero razuma in 
posegati po izdelkih, ki preverjeno 
koristijo njihovemu delovanju in 
jih dodatno ne obremenjujejo. Že 
antična pripovedka opisuje, kako 
je jastreb Prometeju vsak dan iz-
kljuval jetra, ta pa so se obnavljala. 
Vendar so jetra sposobna samoob-
nove le, dokler je na voljo določen 
delež zdravega jetrnega tkiva. 

Obiskovalce lekarn želimo sez-
naniti predvsem o pravilni upo-
rabi zdravil, jih ozavestiti, da 
je pravilna skrb za zdravje jeter 

gospodinje spekle doma in prines-
le najprej na ocenitev, potem pa v 
slast. Sledila je konjenica – letos 
je bil z njimi »naj žrebec Frizik« 
v lasti Pavleta Dolinška. Marko 
Kukovič nas je osupnil z enim iz-
med treh živečih beloglavih orlov 
v Evropi. Vmes je Tilen Pangeršič 
s prijatelji igrali prijetne melodi-
je. Prišla je tudi letošnja princesa 
cvička Simona Petretič. Zakuri-
li smo še žar in kmalu je zadiša-
lo po Knezdolu. Obiskala sta nas 
tudi predstavnika območne obrtne 
zbornice Trbovlje Matija Brodar in 
sekretarka Teja Urbanija. Koliko 
lepih misli je bilo ta dan namenje-
nih meni in moji družini – letos 
namreč praznujemo okroglo tri-
desetletno delo v gostilni Brin. Ob 
okušanju praznične torte nam je 

zelo pomembna, in jim sveto-
vati, kdaj poseči po izdelkih za 
izboljšanje funkcije jeter ter pri 
uporabi katerih zdravil je treba 
biti previden. V ta namen deli-
mo knjižico »Zdravila in jetra«. 
V njej so zajete teme: zgradba 
in funkcija jeter, bolezni jeter, 
zdravila in prehranska dopolnila, 
ki lahko škodijo jetrom, samo-
zdravljenje z zdravilnimi rastli-
nami pri motnjah funkcij jeter 
in žolčnih poti ter vpliv alkohola 
in hrane na jetra. V današnjem 
času je stopnja ozaveščenosti o 

pomenu skrbi za lastno zdravje 
velika. Sami moramo poskrbeti za 
uravnoteženo prehrano, prime-
ren način gibanja, čas za počitek 
in drobne stvari, ki dajejo smisel 
življenju. 

(Povzeto po knjižici Zdravila in jetra; 
Slovensko farmacevtsko društvo, 
Sekcija farmacevtov javnih lekarn).

prepeval legendarni Oto Pestner. 
Srečelov oz. lov na srečo je v hipu 
razigral stare in mlade. In ko se je 
dan že prevesil, smo se pomerili še 
v »mišicah«, tako da smo vlekli 
»štrik«. Na eni strani Knežani, na 
drugi pa prijatelji Knezdola. Malo 
smo še zapeli in zaplesali – čeprav 

je bila na travniku že rosa in je 
sonce že davno zašlo za Sv. Plani-
no. Še dolgo po tem, ko so se ljudje 
zadovoljni razšli, je meni še vedno 
odzvanjala tista: Kam le čas beži, le 
kam se mu mudi …

Pa srečno prav vsem! 

Krajani in prijatelji Knezdola.

Poletni verižni eksperiment.
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DRUŠTVO U 3 UNIVERZA 
ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO 
OBDOBJE TRBOVLJE

KDAJ VEŠ, DA SI STAR? 
KO SE PRENEHAŠ UČITI.

Zasavska ljudska 
univerza (ZLU) letos 

praznuje 60 let 
svojega delovanja. 

Polona Trebušak, 
direktorica

Društvo U 3

Ob tej priložnosti se s spoštova-
njem oziramo nazaj na vse tiste, ki 
so v tem času z nami delili moč in 
radost učenja, ter s hvaležnostjo na 
tiste, ki so kakor koli prispevali k 
razvoju zavoda. ZLU je skozi zad-
njih šestdeset let spreminjala svoje 
ime, lokacijo in ponudbo, ohranjala 
pa svoj prvotni cilj: nuditi kakovo-
stno izobraževanje in svetovanje 
odraslim. V vseh teh letih smo 
zelo veliko generacij udeležen-
cev uspešno spremljali do poklica, 
novega znanja, kompetenc in izo-
brazbe. To je za nas velik privilegij. 
Danes je ZLU sodoben javni zavod, 
ki prebivalcem Zasavja zagotavlja 
kakovostne formalne, neformalne 
in priložnostne programe za vse 
generacije. Uspešne zgodbe naših 
udeležencev so spodbuda za vedno 
nove in vedno boljše vsebine, ki jih 
razvijamo. Ob 60-letnici prilož-
nosti smo pripravili promocijske 
kampanje Moč in radost učenja, s 
katerimi nagovarjamo vse gene-
racije o pomenu učenja za boljše 
življenje in spodbujamo socialno 
vključevanje odraslih, še posebej 
najbolj ranljivih. Jubilejna enkrat-
na številka časopisa Moč in radost 
učenja je že našla pot med ljudi. V 

Društvo U 3 Univerza za tretje ži-
vljenjsko obdobje Trbovlje deluje 
že 22. leto. Z letošnjim junijem 
je vodenje Društva U 3 ponovno 
prevzela Zvonka Selan, ki je dru-
štvo vodila že v letih 2010–2015.

Občane vabijo k vpisu v izobraže-
valne programe. Če ste stari 50 let 
ali več in si želite ohraniti do zdaj 
pridobljeno znanje, ga še obogati-
ti ali pa pridobiti novo znanje, ste 
prisrčno vabljeni v njihovo družbo. 
Vpisujejo od ponedeljka do srede 
od 9.00 do 12.00 na sedežu društva, 
Trg svobode 11 a, Trbovlje (1. nad-
stropje DDT). Podrobnejši program 
izobraževanja si lahko ogleda-
te na njihovi spletni strani www.

e-obliki je na voljo na prenovlje-
ni spletni strani. V njem najde-
te tudi odlične zgodbe o osebnih 
in skupnostnih premikih na bo-
lje. Konec septembra je bila zelo 
obiskana zdaj že tradicionalna 
stojnica znanja pred trboveljskim 
Šparom v okviru vseslovenskih dni 
svetovalnih središč. Kocka znanja 
in nagradna igra delata čudeže. 
Uspešen je bil tudi dan odprtih 
vrat Večgeneracijskega centra Za-
savja. Ulična razstava Učenje za 
življenje v muzeju Fugluž v Trbo-
vljah je v svoji barvitosti gotovo 
ustavila korak mimoidočih. 

Izpostavljamo: Okrogla miza – 
»Ali bomo kos izzivom, ki jih pri-
naša Strategija dolgožive družbe v 
Zasavje« bo v četrtek, 10. 10. 2019, 
ob 10. uri v dvorani PGD Zagorje 
mesto. V razpravi bosta sodelova-
li tudi Marija Pukl in prof. dr. Ana 
Krajnc, ki bosta širši zasavski jav-
nosti predstavili smernice in štiri 
temeljne usmeritve Strategije dol-
gožive družbe.

Pisano množico različnih je-
senskih promocijskih dogodkov 
za vključevanje odraslih bomo 
zaokrožili s praznovanjem 60-le-
tnice ZLU. Učenje je potovanje – 
tako smo naslovili prireditev, ki 
jo pripravljamo v sodelovanju z 
Mladinskim gledališčem Svoboda 
Trbovlje. Vabljeni 21. 11. ob 19. uri 
v gledališko dvorano Delavskega 
doma Trbovlje, da skupaj pripra-
vimo kovčke.

drustvou3.si. K sodelovanju vabijo 
prostovoljce (upokojence, študen-
te). Veselijo se druženja z vami.

NOVOST 
HIŠE ZARJA
V letu 2016 je Občina Trbovlje pris-
topila k urejanju bivalnih enot v 
Bevškem. Z lastnimi sredstvi in s 
pomočjo prostovoljcev je prenovila 
notranjost bivalnih enot in jih tako 

naredila prijaznejše za stanovalce, 
letos pa smo delno uredili tudi zu-
nanjost stavbe. Hiša je zdaj opre-
mljena z novo strešno kritino stav-
be, ki je bila dotrajana in je puščala. 

TISK - DIGITALNI TISK - OBLIKOVANJE 
KNJIG, PROSPEKTOV, KATALOGOV, LETAKOV, PLAKATOV, 

VIZITK, KUVERT, DOPISOV, NALEPK, BLOKOV….
ZASTAVE,  ROLL UP PANOJI, PINGVINI, TRANSPARENTI

Reprodukcija CD-jev in DVD-jev
kartonska EMBALAŽA

www.toriprint.si,    041 320 150,    mitja@toriprint.si

Zvesti Ljubiteljem Učenja že 60 let.

Hiša Zarja z novo 
strešno kritino.
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KOMU VSE JE OBČINA LETOS 
OMOGOČILA MLADINSKO 
IZMENJAVO IN KAM SO OTROCI 
ODPOTOVALI?

Občina Trbovlje je 
v letošnjem letu 
v sodelovanju s 

pobratenimi občinami 
Sallaumines iz 

Francije, Lazarevac iz 
Srbije in Valandovo iz 
Severne Makedonije 

organizirala in 
financirala izmenjavo 
otrok. V Sallaumines 

so odpotovali otroci 9. 
razredov osnovnih šol 
in 1. letnikov srednjih 

šol, v Lazarevac in 
Valandovo pa otroci 8. 
razredov osnovnih šol. 

Uredništvo

LAZAREVAC
Po pristanku v Beogradu so pri-
jazni gostitelji poskrbeli za pre-
voz z avtobusom v uro oddaljen 
Lazarevac. Sledila sta namestitev 
otrok k družinam in spoznavni 
večer. V ponedeljek dopoldne so 
imeli sprejem pri županu občine, 
sledil pa je še ogled mesta; centra 
za kulturo, moderne galerije, knji-
žnice, športnega centra in cerkve 
sv. Dimitrija s kostnico, ki je pri-
ča spominu na Kolubarsko bitko. 

En dan je bil namenjen ogledu 
glavnega mesta Srbije, Beogra-
da. Povzpeli so se na panoramski 
stolp, kjer jim je dež malce pokva-
ril razgled, več sreče pa so imeli z 
ogledom stadiona nogometnega 
kluba Crvena Zvezda in živalske-
ga vrta. Sredino dopoldne so naši 
otroci preživeli pri pouku v šoli 
svojega gostitelja, popoldne pa 
je bilo rezervirano za obisk Aqua 
parka. Četrtek je bil namenjen 
ogledu cerkve v naselju Brajkovac, 
kjer je bil organiziran tudi piknik. 
Petkovo dopoldne so otroci preži-
veli v naselju Aranđelovac, kjer so 
si ogledali jamo Risovača, cerkev 
Kralja Petra I. in park Bukovičke 
Banje. Zvečer so se udeležili vale-
te oziroma kot rečejo v Srbiji male 
mature. Utrujeni, a polni novih 
vtisov, novih prijateljev so se ot-
roci varno vrnili domov.

VALANDOVO
Le uro in deset minut je minilo 
od vzleta na brniškem letališču 
do pristanka na letališču v Skop-
ju, potem pa več kot dve uri vo-
žnje z avtobusom do Valandovega. 
Sprejem, ki je potekal na OŠ Josi-
pa Broza - Tita, je bil nepozaben. 
Vsak korak od izstopa z avtobusa 
je budno spremljala kamera, sle-
dil je intervju za Radio Valandovo, 
dokumentiran je bil žreb v zbor-
nici šole, ki so jo zapolnili otroci, 
ravnateljica, učitelji, starši. Žreb je 
odločil, pri kateri družini bodo tr-
boveljski otroci. V ponedeljek so se 
otroci udeležili pouka in primerjali 
oba šolska sistema, v mislih pa so 

že bili pri naslednjem dnevu, ko je 
bil na vrsti izlet na Dojransko je-
zero, tik ob meji z Grčijo. Ob igrah 
z žogo so preživeli lep dan ob je-
zeru, v bližnji restavraciji pa so 
poskrbeli za dobro kosilo. V sredo 
so se odpravili v bližnje vasi pog-
ledat, kako poteka pouk v turških 
šolah. Beseda je tekla v vseh treh 
jezikih, enako so zadonele po učil-
nici tudi pesmi. Popoldne je minilo 
v znamenju ustvarjalne delavnice 
(risanje in učenje makedonskega 
ora). Sprejem pri županu in sode-
lavcih je v četrtek dopoldne minil v 
prijetnem in sproščenem vzdušju. 
Po sprejemu so se otroci pomerili 
v bližnji športni dvorani v odboj-
ki, popoldne pa so se odpravili na 
ogled manastira sv. Giorgija. Zad-
nji dan je bil rezerviran za ogled 
mesta Strumica blizu bolgarske 
meje, ki nosi ime po istoimenski 
reki. Večer pred koncem izmenja-
ve je bil precej nabit s čustvi, ki so 
naslednje jutro ob odhodu privrela 

na dan. Nihče ni ostal ravnodušen, 
vsem so po licih tekle solze, oči pa 
so bile hkrati polne veselja v pri-
čakovanju povratne izmenjave v 
septembru 2019.

SALLAUMINES 
(FRANCIJA)
Deset trboveljskih otrok je 8. juli-
ja v spremstvu dveh spremljevalk 
odpotovalo v francosko pobrateno 
mesto Sallaumines. Po prijetnem 
letu in pristanku na letališču Char-
les De Gaulle Pariz sta jih sprejela 
spremljevalca, zadolžena za koor-
dinacijo 10-dnevnega prebivanja 
otrok v Sallauminesu. Že prvi dan 
so si ogledali Pariz, nato pot na-
daljevali in v poznih večernih urah 
prispeli v mesto Sallaumines, kjer 
so se namestili v večstanovanjsko 
hišo v lasti občine. Dnevi v Fran-
ciji so minevali hitro, saj so poleg 
aktivnosti, ki so potekale v mes-
tu, npr. sprejem pri županu, ogled 

»Izmenjave s pobratenimi občinami 
predstavljajo velik organizacijski zalogaj, 
skrbno načrtovan, z najvišjo stopnjo 
odgovornosti, saj gre vendarle za naše 
otroke. A ves trud je poplačan, takoj ko 
vidimo zadovoljne obraze naših otrok pa tudi 
srbskih, makedonskih in francoskih, ko otroci 
spoznavajo različnost jezika, navad, kultur, 
ver, sklepajo nova prijateljstva in so hvaležni 
za priložnost, ki jim je bila kot udeležencem 
izmenjave dana.«

Mladinska izmenjava z Makedonijo.

Izmenjava s Srbijo.
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PODPIRAMO RAZVOJ IN KREPITEV MLADINSKEGA 
DELA NA LOKALNI RAVNI

V PRIHODNJEM LETU BOMO RAZPISALI 
NOVA DELOVNA MESTA ZA PRIPRAVNIKE

Občina Trbovlje je ena 
izmed 15 slovenskih 
občin, ki sodelovale 
pri projektu Europe 

goes local. 

Uredništvo

Občina Trbovlje se je leta 2017 pri-
družila projektu Europe goes local 
(EGL), ki predstavlja strateško 
partnerstvo 20 nacionalnih agen-
cij in štirih organizacij, ki delujejo 
na evropski ravni. Gre za triletni 
projekt, njegovi cilji v obdobju 

Na občini se zavedamo, kako po-
membno je pridobivanje prvih de-
lovnih izkušenj. Vsako leto zato mla-
dim ponudimo možnost zaposlitve 
v obliki študentskega dela oziroma 
pripravništva in jim s tem poma-
gamo do prvih delovnih izkušenj in 
posledično večje konkurenčnosti na 
trgu dela pri nadaljnjih zaposlitvah. 

2017–2019 pa so:
 � krepitev kompetenc akterjev 

mladinskega dela;
 � izmenjava dobrih praks in kon-

ceptov mladinskega dela ter 
sistemske podpore mladinske-
mu delu in mladinskim organi-
zacijam na lokalni, nacionalni 
in na evropski ravni;

 � dvig zavedanja o pomenu in 
vrednosti mladinskega dela;

 � krepitev evropske in medna-
rodne dimenzije mladinskega 
dela kot integralnega dela iz-
vajanja mladinskega dela na 
lokalni ravni;

 � spodbujanje sodelovanja akter-
jev mladinskega dela z deležniki 
z različnih področij in sektorjev.

V začetku prihodnjega leta načrtuje-
mo objavo razpisov za pripravniška 
delovna mesta s področja ekonomije, 
prava in gradbeništva, prav tako pa 
bo še v letošnjem oziroma v začet-
ku prihodnjega leta objavljeno pri-
pravniško delovno mesto s področja 
ekonomije. Zato vabimo mlade, da že 
v začetku leta spremljajo naše obja-

Ciljna skupina projekta so ravno 
lokalne skupnosti, pri čemer je s 
tem izrazom mišljena skupina oz. 
ekipa, ki jo sestavljajo odločevalec 
(župan), uradnik (oseba, ki je v 
okviru občinske uprave zadolžena 
za področje mladine) in predstav-
nik mladinskega dela (mladinski 
delavec ali predstavnik mladin-
skih organizacij oz. organizacij za 
mlade). 

Občina Trbovlje je ena izmed 15 
občin slovenskih občin, ki so v 
projektu sodelovale v aktivno-
stih, kot so: usposabljanja, iz-
obraževanja, terenski obiski, 
konference, študijski obiski, le-
tna srečanja, evalvacije izvajanja 

ve na družbenih omrežjih in spletni 
strani občine ter oddajo prijavo. Že-
limo si čim več različnih profilov, ki 
si želijo novih izzivov, so iznajdljivi 
in so se pripravljeni učiti, spoznati 
nove stvari in biti del lokalnega oko-
lja ter prispevati svoje ideje v dobro-
bit vseh nas. Marsikdo izmed novih 
sodelavcev po končanem pripravni-

posameznih aktivnosti itn. Pred-
stavnik občine se je tako v letu 
2019 udeležil najprej študijskega 
obiska na Hrvaškem, skupaj z 
mladinskim delavcem Mladin-
skega centra Trbovlje pa sta se 
udeležila še študijskega obiska v 
Estoniji.

Udeleženci študijskega obiska smo 
se med seboj povezali in splet-
li vezi za nadaljnje sodelovanje. 
Estonijo si bomo zapomnili po 
e-volitvah in digitalnih praksah 
mladinskega dela, ki bi jih veljalo 
postopoma uvesti tudi v slovenski 
mladinski prostor, po kratkih in 
svetlih nočeh ter kulturnih voz-
nikih.

štvu reče, da nikakor ni pričakoval 
tako razgibanega dela, predvsem pa 
toliko dela – govorimo o obsegu –, 
in da stereotipi o tem, da se v jav-
ni upravi »nič ne dela«, nikakor ne 
držijo. Obljubljamo vam pridobivanje 
izkušenj s številnih področij, na vas 
pa je, da se prijavite, nas prepričate 
in to preverite s prve roke. 

mesta, športne aktivnosti v mla-
dinskem centru, odšli tudi na ce-
lodnevne izlete. Tako so v sosednji 
Belgiji obiskali živalski vrt Pairi 
Daiza, ki je po Evropi znan po svo-
ji velikosti, urejenosti in pestrosti 
živalskih vrst. Otroci so adrena-
lin sproščali v zabaviščnem par-
ku Asterix, v katerem so si lahko 
ogledali tudi predstavo delfinov. 
V mestu Lille so se na simulatorju 
letenja Jet fighter experience lahko 
preizkusili kot piloti vojaških letal, 
svoje akrobatske sposobnosti pa 
pokazali na XL-trampolinu. Na iz-
letu na peščeno plažo v mestu Ca-

lais so preverili, ali je tudi franco-
sko morje slano. Med izmenjavo je 
po celotni Franciji v sklopu držav-
nega praznika dan Bastille pote-
kalo veliko prireditev na prostem. 
Tudi Občina Sallaumines je orga-
nizirala koncert skupine Depeche 
mode tribute band. Koncert je še 
dodatno popestril mogočen ognje-
met. Zadnji večer so otroci večer-
jali z županom in njegovimi ožjimi 
sodelavci. Večerje se je z velikim 
veseljem udeležil tudi predstav-
nik slovenskega društva Planika v 
Franciji. Ob prijetnem klepetu so 
otroci skupaj strnili misli in ugo-

tovili, da so preživeli res zanimi-
ve, aktivne dni v Franciji, a ob tem 
niso pozabili, kako lepo je tudi v 
naši deželici Sloveniji, na sončni 
strani Alp. 18. 7. 2019 pozno zvečer 
so se otroci vrnili domov, polni vti-
sov in novih izkušenj.

FRANCOSKI OTROCI V 
TRBOVLJAH
Povratni obisk francoskih otrok je 
bil v času od 31. 7. 2019 do 10. 8. 
2019. Po sprejemu in namestitvi v 
Mladinskem centru Trbovlje smo 
zanje pripravili pester in zanimiv 
10-dnevni program. Pri izved-
bi programa so aktivno sodelo-
vali naši javni zavodi: Mladinski 
center Trbovlje, Zavod za šport 
Trbovlje, Delavski dom Trbovlje, 
Zasavski muzej Trbovlje ter Dru-
štvo prijateljev mladine Trbovlje 
in Konjeniško društvo Trbovlje 
skupaj z Markom Kukovičem, ki je 
otroke navdušil s pticami ujedami. 
Obiskali so tudi dve uspešni zasa-
vski podjetji, Dewesoft Trbovlje in 
Steklarno Hrastnik. Medtem ko so 

se mudili v Hrastniku, so si poleg 
trgovine Glashuta ogledali tudi 
muzej, predviden ogled najvišjega 
dimnika v Evropi pa je žal zaradi 
slabega vremena odpadel. Sonč-
ne, vroče popoldneve so otroci 
preživljali na letnem kopališču in 
navdušenja nad njim niso skrivali. 
Zanje smo organizirali tudi izlet 
v Izolo, da so se lahko namočili 
v Jadranskem morju, nazaj grede 
pa so si ogledali Postojnsko jamo. 
Zadnji dan so se pred odhodom 
na letališče mudili v Hiši ekspe-
rimentov v Ljubljani, preostanek 
časa pa preživeli v »shoppingu«, 
kot so si sami želeli. Glede na to, 
da niso imeli domotožja, sklepa-
mo, da jim je bilo v Trbovljah lepo. 

Občina Trbovlje se zahvalju-
je vsem spremljevalkam otrok in 
drugim, ki so v procesu organiza-
cije kakor koli sodelovali pri prip-
ravi programa, ogledov, organi-
zaciji delavnic in vseh preostalih 
aktivnosti, ki so potekale v sklopu 
izmenjav.

Naše prijatelje iz Lazarevca in Valandovega pričakujemo rav-
no v času izida te številke časopisa, zato bomo utrinke tega 
obiska z vami delili v naslednji številki. 

Izmenjava mladine s Francijo.
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SEJEM ŠPORTA

ŠAHOVSKA 
ŠOLA RUDAR 2019/20

ODLIČNO V NOVO TEKMOVALNO SEZONO 

Mladinski center Trbovlje

Šahovski klub Rudar

Jernej Simerl

Letošnjo Mlado olimpijado je že 
tradicionalno sklenil Zasavski se-
jem športa »Veš, Zasavc, svoj 
šport?«, ki je potekal v Mestnem 
parku v petek, 30. 8. 2019. Na za-
nimiv in atraktiven način se je 
predstavilo kar 16 športnih društev 
in klubov iz Zasavja. Tako so vsi 
obiskovalci imeli možnost, da so 
osebno stopili v stik s predstavniki 
društev, jih spoznali, malo »po-
firbcali« po njihovih stojnicah, 

Šahovski klub Rudar Trbovlje vabi 
otroke vseh starosti na vpis v Ša-
hovsko šolo Rudar za leto 2019/20. 
Otroci bodo spoznavali osnove 
šaha, šahovskega bontona, igrali 
kraljevsko igro in še kaj … Šahovska 
šola bo vsak ponedeljek od 17.00 do 

Po zelo uspešni spomladanski tek-
movalni sezoni so trboveljski ka-
rateisti v začetku avgusta začeli 
vsakodnevne treninge. Udeležili so 
se dveh karate kampov, v Dobr-

preizkusili njihove pripomočke in 
se udeležili kratkih aktivnosti ter 
preizkusili svoje talente in miši-
ce. Gotovo se je za vsakogar našla 
kakšna zanimiva dejavnost, ki se ji 
bo lahko pridružil v novem šolskem 
letu. Tudi odzivi športnih društev 
in klubov so pozitivni, saj je to čas, 
ko začenjajo novo sezono vpisov, in 
verjamemo, da so sejem izkoristili 
tudi za dobro promocijo. Dogajanje 
dobro povzame misel enega izmed 
udeležencev: »Če pa zdaj še kdo 
reče, da se v Trbovljah nič ne do-
gaja …« 

18.00 in četrtek od 16.00 do 18.00. 
V šahovski šoli poučujejo: šaho-
vski inštruktor FIDE Uroš Zalokar, 
Franc Kotnik in Andrej Novak. Lo-
kacija: šahovska soba na Rudarski 
6 (stadion). Za dodatne informacije 
lahko pokličete po telefonu na šte-
vilko 031 664 642 (Uroš).

Vljudno vabljeni!

ni in Kranjski Gori, ter reprezen-
tančnih priprav v Kranju. Zadnji 
konec tedna v avgustu so nastopili 
v Čakovcu na turnirju »Međimur-
je Open«, kjer se je pomerilo 1.011 
tekmovalk in tekmovalcev iz 118 
klubov iz 15 držav. Domov so se 
vrnili z osmimi medaljami; prvo 

DEKLETA NAPADAJO … 
ŽOGO, SEVEDA! 

DNK Trbovlje

Dekleta iz Dekliškega nogome-
tnega kluba Trbovlje so začela 
novo sezono. Najprej so se od 29. 
8. do 31. 8. »mučila« na pripra-
vah na Polšniku, kjer so se trenin-
gi izvajali na zavidanja vrednem 
travnatem igrišču pod strokov-
nim vodstvom trenerja Hajrudina 
Ibrakića. Poleg telesne priprav-
ljenosti v najbogatejšem učnem 
okolju (naših gozdovih) so razvi-
jale tudi ustvarjalno mišljenje in 
krepile timski duh. Lokalni skup-
nosti Polšnik se zahvaljujemo za 
odlične vadbene razmere, domačo 
hrano in za prečudovite razgle-
de. Zadnji dan priprav so odigrale 
prijateljsko tekmo z našim »po-
sestrenim« klubom ŽNK Goričko 
Stanjevci – Zmagovalke. V soboto, 
7. 9. 2019, pa so dekleta na igrišču 
Bratonci pri Murski Soboti odigra-
la prvi tekmi na tekmovanju dr-
žavne lige deklic U 13. Mlada ekipa 
DNK Trbovlje ni pokazala strahu 
pred večjimi in močnejšimi dekle-
ti drugih ekip, se borila do konca 
in dala vedeti, da je na njih treba 
računati v prihodnosti. Priložnost 
dokazati so dobile že na nasled-

njem turnirju deklet U 13, ki je bil 
21. 9. 2019 na Goričkem.

Vsa dekleta, ki rada igrajo nogo-
met, v septembru vabimo v dob-
ro družbo na brezplačno vadbo in 
kakovostno preživljanje prostega 
časa. Dobimo se na stadionu v Tr-
bovljah. 

ime ekipe je bila Barbara Haberl z 
dvema zlatima medaljama, in sicer 
pri mlajših članicah in članicah v 
kategoriji do 55 kilogramov.

V začetku septembra je v avstrij-
skem Saalfeldnu potekal medna-
rodni trening kamp, ki so se ga 

udeležili tekmovalci iz Avstrije, 
Češke, Madžarske in iz Slovenije. V 
sklopu reprezentance so bili v Av-
striji tudi trije člani našega kluba: 
Urša in Barbara Haberl ter Domen 
Zidar. V soboto, 7. septembra, je v 
Mariboru potekal 9. Mednarodni 
karate turnir »Maribor Open«, ki 
je štel za prvo izborno tekmo za 
nastop na evropskem prvenstvu, 
ki bo na sporedu februarja prihod-
nje leto v Budimpešti. Trboveljčani 
so nastopili odlično, saj so osvoji-
li kar sedem zlatih medalj. Zma-
govalci turnirja so postali Kenan 
Isakovič in Uroš Markuljevič pri 
kadetih, mladinec Alen Isakovič 
ter v članskih kategorijah Urša in 
Barbara Haberl ter Domen Zidar. 
Sestri Haberl sta nastopili tudi v 
absolutni kategoriji. Brez izgub-
ljene točke sta se uvrstili v finale, v 
katerem je tokrat zmagala mlajša 
Urša in tako postala najuspešnejša 
članica turnirja v Mariboru. V sku-
pnem seštevku so naši tekmovalci 
med 58 prijavljenimi klubi osvojili 
odlično 2. mesto.

Vse, ki bi se radi vpisali v Karate 
klub Trbovlje, vabimo, da se nam 
pridružijo ob ponedeljkih in sre-
dah od 17.00 do 18.00 uri v Večna-
menskem prostoru Osnovne šole 
Trbovlje. 

Tudi dekleta 
so navdušena 

nad žogo.

Letošnja sezona se je za trboveljske karateiste začela odlično.
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DOGODKI NA KUMU
Marjeta Bricl

Kum ne navdušuje le planincev, ko-
lesarjev in drugih rekreativcev ter 
ljubiteljev narave, ampak je v po-
letnih mesecih vabljiv tudi za raz-
lične organizatorje, da na najvišjem 
posavskem vrhu pripravijo svojo 
prireditev. 

V začetku junija so na Kumu gosto-
vali Avseniki. Za imenitno prireditev 
sta poskrbela TRD Krajinski park 
Kum - Dobovec in glasbena skupina 
Kumske punce, ki so predhodno leto 
z Avseniki gostovale na Robleku, 
letos pa so Avseniki to gostovanje 
vrnili Kumskim puncam. Prireditev 
je bila obogatena z naravovarstve-
nim pohodom, ki se ga je udeležilo 
kar lepo število planincev. Na Kumu 
pa je bilo ob Avsenikovih vižah vese-
lo do poznega popoldneva. 

Ob dnevu državnosti je že tradici-
onalno srečanje pripravilo Obmo-
čno združenje vojnih veteranov za 
Slovenijo. Slavnostni govornik je bil 
minister za obrambo Karl Erjavec.

Kumska nedelja je že več stoletij tra-
dicionalni romarski praznik, ki se je 
tudi letos na Jernejevo nedeljo začel 
z mašo na prostem, nadaljeval pa se 

z druženjem in veselim rajanjem do 
popoldanskih ur.

Tudi letos smo zadnje dni v avgustu 
gostili slikarsko kolonijo ArtKum. 
Tokrat so slikarji ustvarjali na temo 
stoletnice rojstva režiserja Franceta 
Štiglica. Sobotni večer pa je bil še 
posebno doživetje. Odprtju razstave 
grafik Mihe Eriča je sledil glasbe-
ni večer istega umetnika in njego-
ve žene Natalije, ki sta obiskovalce 
navdušila z ljudskim bluzom. Mu-
ziciranje na havajsko kitaro, orglice 
in na citre je ljudskim pesmim vlilo 
neko posebno milino.

Žal pa je letos Kolesarsko društvo 
Partizan odpovedalo kolesarski 
vzpon na Kum. Številni drugi ko-
lesarski dogodki in slabo urejeno 
makadamsko cestišče so vzrok za 
skromno udeležbo, kar posledično 
organizatorjem še zdaleč ne zagota-
vlja pokritja stroškov.

No, pa tudi planinci smo poskrbeli, 
da je bilo na Kumu zanimivo. Ko-
nec maja smo ob spomladanskem 
srečanju planincev odprli novo ozi-
roma obnovljeno otroško igrišče. 
Stara igrala, ki smo jih na Kumu 
postavili pred tremi desetletji, za-

radi dotrajanosti in neprimerne 
podlage niso več omogočala varne 
igre. Zato smo gondolsko gugalni-
co zamenjali z dvojno gugalnico iz 
akacijevih brun, preostala igrala pa 
smo obnovili, da so varna za otro-
ško igro. Uredili smo tudi podlago 
pod igrali, odstranili sklane roglje 
in tla opremili z gumijastim sa-
tovjem, prek katerega smo zasejali 
travo. Z ohranjanjem naravne gr-
bine smo ob prenovi poskrbeli tudi 
za naravni videz naravovarstveno 
zavarovanega terena. Projekt smo 
izpeljali ob izdatni pomoči dona-
torjev.

Ob koncu poletja ugotavljamo, da 
je tudi letošnja planinska sezona 
na Kumu uspešna. Številni obisko-
valci iz okoliških dolin in Slovenije 
na splošno ter večkrat tudi iz tujine 
radi obiskujejo Kum, vedno pa so 
dobrodošli v planinskem domu, v 
katerem oskrbniška ekipa poskrbi, 
da se v planinskem vzdušju dobro 
počutijo. 

Da je temu tako, nas prepričuje tudi 
izid letošnje vseslovenske akcije 
»naj planinska koča«. Veseli nas, 
da se je koča na Kumu tudi tokrat 
odlično izkazala in se izmed vseh 
slovenskih koč v sredogorju uvrstila 
na četrto mesto.

� � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � ��� � � � ����� � � � � � � � � � � �

Avtohiša�Malgaj�d.o.o.,�Gabrsko�30b,�1420�Trbovlje
03/56-33-110;�prodaja.renault.trb@malgaj.com

www.avtohisamalgaj.si

� � � � � � � � � � � � � � � � ��� �

Naj�tudi�vašo!

Malgaj�d.o.o,�Gabrsko�30���1420�Trbovlje Tel.:�03/56-33-151���prodaja.skoda@malgaj.com���www.malgaj.eu

Malgaj�d.o.o,�Gabrsko�30,�1420�Trbovlje

Tel.:�03/56-33-155

prodaja.vw@malgaj.com

www.malgaj.eu

Poseben�popust�ob�lansiranju!

Kum navdušuje.
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OD 1. OKTOBRA CENEJŠE 
OGREVANJE IN TOPLA VODA

S 1. oktobrom se bo 
gibljivi del stroška za 

ogrevanje in toplo 
vodo znižal za 11,44 

odstotka. To pomeni, 
da bomo uporabniki 
za dejansko porabo 

energije za ogrevanje 
prostorov v prihodnji 

kurilni sezoni plačevali 
precej manj. 

Uredništvo

Strošek ogrevanja prostorov je 
eden večjih stroškov vsakega go-
spodinjstva. Cene ogrevanja so bile 
v Trbovljah že do zdaj povsem v 
slovenskem povprečju, z jesensko 
pocenitvijo ogrevanja pa bo to še 
ugodnejše. 

Pocenitev nam je omogočil ugoden 
odkup zemeljskega plina za pri-
hodnjo kurilno sezono. Upamo, da 
bo s pocenitvijo tudi breme ogre-

vanja, ki ga nosijo naši odjemalci, 
nekoliko lažje.

Kaj pa smo ogrevali 
sredi poletja?
Tudi v poletnem času imajo nekateri 
uporabniki komunalnih storitev na 
svojih računih postavke za ogreva-

nje. Tu ne gre za ogrevanje stano-
vanj, ampak za mesečno ogrevanje 
tople vode in priključno moč. Javlja-
nje porabe tople vode je še posebej 
v večstanovanjski objektih še kako 
smotrno, saj imajo tisti, ki porabo 
tople vode redno sporočajo, svoj de-
lež sorazmerno obračunan oziroma 

se njihov strošek še zniža, če kateri 
izmed preostalih uporabnikov stanja 
svojega števca ni sporočil. 

V večstanovanjskih objektih, ki jih 
s toplo vodo oskrbuje Komunala 
Trbovlje, se strošek priprave sa-
nitarne tople vode deli na podla-
gi sporazuma, ki so ga med seboj 
sklenili etažni lastniki, upravljavec 
in Komunala Trbovlje. Ta določa, 
da morajo etažni lastniki sami spo-
ročati stanje vodomerov zadnje tri 
dni obračunskega meseca in prve tri 
dni naslednjega meseca prek porta-
la moja.komunala ali avtomatskega 
telefonskega odzivnika 080 21 40.

Kadar vsi lastniki javijo svojo pora-
bo, se jim strošek priprave sanitar-
ne tople vode obračunava glede na 
dejansko porabo. Kadar pa podatki 
katerega izmed uporabnikov manj-
kajo, se porabniški delež za ogre-
vanje oziroma pripravo tople vode 
na podlagi državnega pravilnika o 
delitvi stroškov določi sorazmerno 
glede na število prijavljenih oseb in 
pomnoži s faktorjem 3. Posledice 
tega so lahko precejšnje razlike v 
stroških za toplo vodo med upo-
rabniki, ki živijo v istem objektu. 

10 %
popust
prek
spleta

20 %
popust
za veliko
družino

Izplačilo 
zavarovalnine
že med 
zdravljenjem

Zavarujte jih pri 
odkrivanju sveta.

Kjer vi vidite 
zloščena tla, 
otroci vidijo 
drsališče.

Nezgodno zavarovanje 
Pazi name

Ugodnosti lahko izkoristite v času trajanja prodaje Nezgodnega zavarovanja Pazi name, ki poteka od 1. 6. 2019 do 31. 10. 2019. 20 % popust za veliko družino se prizna ob hkratni sklenitvi vsaj 3 Nezgodnih zavarovanj Pazi name prek spleta, pri zavaro-

valnem zastopniku oz. na naših prodajnih mestih. Več na triglav.si.

tiskan_oglas_NZOM_Raziskovalci_212x146_drsalka.indd   1 19/09/2019   10:46

Toplarna Trbovlje.    
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PO

MO
Č

PREDMET ZMANJŠANIH 
DIMENZIJ

MAROŠKO 
MESTO, 
KI GA JE 
UNIČIL 

POTRES

ZEMLJA, KI 
JO IZRINE 

KRT

KRAT. ZA 
MEDNA. 

TURISTIČ-
NO ZVEZO

PRETEPAČ

HERINA 
SVEČE-
NICA IN 

ZEVSOVA 
LJUBICA

SUBJEKT
OBORO-

ŽENO 
VARSTVO

CIPRSKI 
NADŠKOF 
IN POLITIK 
(1913 – 77)

SPROŠČE-
NOST PRI 

IGRI

IT. 
NOBELO-
VEC 1963 
(GIULIO) 

SIMBOL ZA 
ERBIJ 

ZBOROVOD. 
SKRINJAR

IME UGAN-
DSKEGA 

DIKT. 
AMINA 

VODNA 
ŽIVAL

JUNAK 
GALJOT

IME FIN. 
PISATELJ. POLETNA 

PADAVINAIT. KANU-
ISTKA 

PRITLIKAVO PRAVLJIČ-
NO BITJE 

SPRE-
MLJEVALCI 

BOGA 
EROSA

FR. 
PISATELJ 

(FRAN-
COIS)

NAZIV ZAČETNO 
ZNANJE TELUR

SOL 
DUŠIKOVE 

KISLINE 

IZRA-
ELSKO 

PRISTANI-
ŠČE

MUSLIMAN-
SKI PRAVNI 
PREDPISI 

ANG. PEV. 
(SADE) 
NOR. 

BOGINJA 

PEDIATER 
V TRB. 

(LUDVIK)

KOS 
BLAGA ZA 
BRISANJE 

NOSU

IME PIS. 
KARLIN

TROPSKO 
DREVO

GRŠKA 
BOGINJA 
NESREČE 

SLO-
VENSKI 

UMETNIŠKI 
KOLEKTIV

IME PEV. 
DEŽMAN JADRAN-

SKI 
POLOTOK

AMERIŠKA 
IGRALKA 
(SANDRA)ODISEJEV

OTOK

ZADNJA 
STRAN 
VRATU

OKO JE 
ČUTILO ZA 

MESNA JED 
Z RIŽEM 

LIKOVNA 
UPODOBI-

TEV

VELIKO 
DUŠEVNO 
UGODJE

AM. KOZM.
(MARGARET)

UDAREC S 
SEKIRO VSAKO OD 

SEMEN V 
KLASU

ZAPORE-
DNI ČRKI 

19. GRŠKA 
ČRKA

MINERAL 
BERILIJEV 
ALUMOSI-

LIKAT

ITALIJAN-
SKO IME 

ZA TIBERO 
TOPILO ZA 

LAKESLAD. AL. 
PIJAČA

UPORABA 
ČL. MOČI

JAKOST, 
SILOVITOST

VEZ, 
SPONA

DIVJA 
MAČKA

DELAVEC V 
USNJARNI

SLO-
VENSKI 

PISATELJ 
(FRAN)

VEČERNI 
PLES

ZAČETNICI 
PISATELJA 
KOCBEKA

CVETLICA, 
SUTERA 

ZDRUŽENI 
NARODI

KRAJ V 
KANAL.DOL.

SIMBOL ZA 
TANTAL

IME SLIK. 
ŠUBICA

ZAŠČITNI 
PREMAZ

VOJAŠKA 
ENOTA

IME PEVCA 
PESTNER-

JA

MALIK FRČANJE

IGRALKA 
ZUPANČIČ 

PRIMORSKI 
VZKLIK

MESTO V 
SIBIRIJI OB 

JEZERU

SNOV, 
PRIDO-

BLJENA Z 
VARJE-
NJEM 

GRENAK 
ZELIŠČNI 

LIKER

AINO – IME FINSKE PISATELJICE KALLAS
ASTOR – AMERIŠKA KOZMETIČARKA (MARGARET)
BAKOPA – MNOGOBARVNA CVETLICA, SUTERA
IDEM – ITALIJANSKA KANUISTKA NA MIRNIH VODAH

ZELIŠČE
GLAVNO 
MESTO 
TATAR-
STANA 

KOLOFON
Časopis Sr(e)čno Trbovlje izhaja štirikrat letno.
Številka 29, 1. oktober 2019

Foto na naslovnici: Delavski dom Trbovlje
Izdajatelj: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje
Uredniški odbor: Katra Hribar Frol, Maja Kovač, Andrej Uduč, Polona Trebušak, 
Katarina Kuhar in Anica Sotlar
Odgovorna urednica: Vesna Jesih
Lektoriranje: dr. Tomaž Petek
Oglasi na željo naročnikov niso lektorirani.
Spletna izdaja: www.srcnotrbovlje.si
Oblikovanje: Darjan Bunta
Tisk: Sinet, d. o. o.
Naklada: 17.900 izvodov
E-naslov: urednistvo@srcnotrbovlje.si, vesna@dd-trbovlje.si
Redakcija se je končala 13. septembra 2019. 

Sr(e)čno Trbovlje je vpisano v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževa-
nje, znanost, kulturo in šport RS pod zaporedno številko 1731. Uredništvo si pridr-
žuje pravico do urejanja prispevkov. Vsebina prispevkov odraža mnenje avtorjev. 
Zaradi prostorske omejenosti so nekateri prispevki objavljeni v spletni različici 
www.srcnotrbovlje.si. Vse pravice pridržane. Noben del tega časopisa ne sme biti 
reproduciran, shranjen ali prepisan v kateri koli obliki oziroma na kateri koli način 
– elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače – brez predhodnega 
pisnega dovoljenja celotne ekipe.

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.

Nagradna križanka
Rešitve nagradne križanke napišite na dopisnico in jo s svojimi 
podatki (ime, priimek, naslov) do 21. oktobra 2019 pošljite na na-
slov: Občina Trbovlje, časopis Sr(e)čno Trbovlje (nagradna kri-
žanka), Mestni trg 4, 1420 Trbovlje.

Nagrajenci iz prejšne številke: Manca Bovhan, Aleksander Bo-
žič, Ariana Kuder

Nagrada: KUOLMi, trdo milo za roke
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Oktober

November

ob 15.00
svetovalna urica: Kaj me 
motivira?
Organizator: Svetovalno središče 
Zasavje, Zasavska ljudska 
univerza Trg svobode 11a, 
Trbovlje (obvezne prijave na tel. 
03 56 31 191)

pravljično filmsko popoldne 
ob filmu Peter Pan: Iskanje 
knjige Nije 
ob 17.00 
pravljična urica, Knjižnica Toneta 
Seliškarja Trbovlje
ob 17.30 
ogled kina od blagajne do kino 
kabine, Delavski dom Trbovlje
ob 18.00 
ogled filma, Delavski dom 
Trbovlje

ob 18.00
razstava odraslih likovnih 
ustvarjalcev 
v organizaciji JSKD OI Trbovlje, 
Delavski dom Trbovlje. Razstava 
bo odprta do 5. 11.

dopoldne
tehniški dan – delavnice za vse
učence šole
(Dediščina, umetnost,
razvedrilo) v tednu evropske 
kulturne dediščine – sodelovanje 
z lokalnimi društvi, vodja: Maša 
Bricl, OŠ Ivana Cankarja

ob 16.00
dobrodelni sejem
na dvorišču za šolo, OŠ Ivana 
Cankarja

ob 16.30
nastop otroškega pevskega 
zbora v telovadnici
vodja Nenad Petrović, OŠ Ivana 
Cankarja

ob 17.15
brezplačno predavanje za 
starše
v učilnici za angleščino v 1. 
nadstropju šole (Varnost na 
internetu in Veter v laseh), vodja: 
šolska svetovalna delavka, OŠ 
Ivana Cankarja

ob 19.00
literarni večer s Simono 
Sanaren in z Jernejem Zorcem 
ter predstavitev knjig Dan za 
pisma Srca in Pot moje duše
čitalnica oddelka za odrasle, KTS

ob 15.00
svetovalna urica: Ocenite svoje 
znanje tujih jezikov
Organizator: Svetovalno središče 
Zasavje, Zasavska ljudska 
univerza Trg svobode 11a, Trbovlje
(obvezne prijave na tel. 
03 56 31 191)

ob 18.00
odprtje razstave del članic 
Društva zasavskih klekljaric 
Srečevke in pogovorni večer o 
zgodovini klekljanja v Zasavju, 
čitalnica oddelka za odrasle, KTS

ob 18.00
predavanje: Z naravnimi 
pripravki do zdravega vrta; 
Jerneja Jošar
v knjižnici KTS
Organizator: Večgeneracijski 
center Zasavje in Knjižnica 
Toneta Seliškarja Trbovlje, Ulica 1. 
junija 19, Trbovlje

ob 20.00
komedija Kriza srednjih let 
(Špas teater), 
Delavski dom Trbovlje

ob 19.00
pogovorni večer s pisateljem 
Ferijem Lainščkom, ob dnevu 
slovenskih splošnih knjižnic, 
čitalnica oddelka za odrasle, KTS

slovenski teden filma: 
100-letnica rojstva Franceta 
Štiglica, Delavski dom Trbovlje 
(razstava, dan odprtih vrat, 
projekcija Štigličevega filma in 
pogovor po projekciji) 
Dogodek bo potekal do 15. 11.

likovna razstava društva 
Art Kum: 100-letnica rojstva 
Franceta Štiglica, 
Delavski dom Trbovlje
Razstava bo odprta do 24. 11.

premiera filma Preboj in 
pogovor po filmu, kino DDT

dopoldne
NVO gre v šolo
vabljeni, da se pridružite 
otrokom na spoznavanju 
nevladnih organizacij, delavnice 
na šoli, vodja Simona Božič, OŠ 
Ivana Cankarja

ob 19.00
pogovorni večer z domačinom 
– slikarjem in kiparjem Jožetom 
Ovnikom in odprtje razstave 
del Jožeta Ovnika, 
čitalnica oddelka za odrasle, KTS

ob 10.00
okrogla miza: »Ali bomo kos 
izzivom, ki jih prinaša Strategija 
dolgožive družbe v Zasavje
Organizator: Zasavska ljudska 
univerza, dvorana PGD Zagorje-
mesto, Kidričeva 11 a, obvezne 
prijave na tel. 03 56 55 123

ob 10.00
predavanje ob dnevu 
duševnega zdravja: 
Preprečevanje samomora; 
Adelina Kraja
Organizator: Večgeneracijski 
center Zasavje in Dnevni center 
ŠENTKNAP Trbovlje, Šuštarjeva 
kolonija 42a, Trbovlje

ob 18.30
predavanje pater Karel Gržan: 
O ironiji in smehu, ki osvobaja
Organizator: Zasavska ljudska 
univerza. Lokacija Knjižnica 
Hrastnik

ob 20.00
Predstava za vsako priložnost
Sititeater in DDT

ob 16.00
plesno IZOBRAŽEVANJE 
MENTORJEV ZA IZVEDBO 
PLESNIH DELAVNIC, 
v koprodukciji DDT, Zavoda EN-
KNAP ter JSKD, OI Trbovlje. 
Mentorica; Katarina Barbara 
Kavčič Popič, dipl. plesalka 
sodobnega plesa.

ob 9.00
plesno IZOBRAŽEVANJE 
MENTORJEV ZA IZVEDBO 
PLESNIH DELAVNIC, 
v koprodukciji DDT, Zavoda EN-
KNAP ter JSKD, OI Trbovlje. 
Mentorica; Katarina Barbara 
Kavčič Popič, dipl. plesalka 
sodobnega plesa.

likovna razstava Nevenke Flajs, 
Delavski dom Trbovlje. Razstava 
bo odprta do 5. 11.

2.

1.

23.

6.

7.

14.

20.

11.

29.

9.

10.

4.

5.

22.

FILMSKA KAVA

Ob 10.00 v kinodvorani DDT.
Vstopnica samo 2 €.

5. 11.
biografska drama
Colette

1. 10. Izbrisana
drama

Vstopnina samo 2 €. 
V kinodvorani DDT.

18.00 Ovce in 
volkovi
sinhro., anim. 

Vsi vejo20.00
triler 
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ob 19.30
knjižničar za eno noč, za otroke 
med 10. in 12. letom, 
potrebne so predhodne prijave, 
projekt se konča v soboto, 23. 11. 
2019, ob 9. uri

Smučarski sejem, 
Delavski dom Trbovlje
Sejem bo trajal do 23. 11.

ob 19.00
učenje je potovanje – prireditev 
ob 60-letnici Zasavske ljudske 
univerze
gledališka dvorana Delavskega 
doma Trbovlje, Organizator: 
Zasavska ljudska univerza

22.

21.

10. 10. ob  20.00
Vstopnice: Delavski dom Trbovlje in eventim.si

delavski dom trbovlje

lado bizovičar   gašper konec/jure godler   režija: jure karas

INFO: 03 56 33 482

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

71*104_revija_brez_tisk01.pdf   1   20/09/2019   14:19

SPECULUM ARTIUM 

Gledališki abonma
22. 10.

Ob 19.30 v gledališki dvorani DDT.

Diplomiranec

Mladinsko gledališče
Svoboda Trbovlje

12. 11. Tih vdih 

Mestno gledališče ljubljansko

Vstopnina za neabonente: 15 €.

satirična komedija

drama

Dogodki v Knjižnici Trbovlje, oktober 
in november 2019:

 � Vsako sredo ob 17. uri vabimo v 
pravljično sobo Tončka Knjigoljuba 
na pravljično druženje ob prebiranju 
pravljic in ustvarjanju. 

 � Vsak zadnji ponedeljek v mesecu 
vabimo na srečanje Literarnega 
krožka, vsak zadnji torek v mesecu pa 
na srečanja Buklžura. 

Zasavska ljudska univerza
Večgeneracijski center Zasavje 

 � Vsak ponedeljek ob 9.00 
Ure slovenske kulture (učenje 
slovenskega jezika in kulture)
Rudarski dom, Trg svobode 11, 
Trbovlje 

 � Vsak ponedeljek od 13.00 do 17.00 
Učna pomoč: slovenščina za učence 
in dijake   
Rudarski dom, Trg svobode 11, 
Trbovlje

 � Vsak torek ob 10.00 
Medgeneracijska skupina Siničke 
Rudarski dom, Trg svobode 11, 
Trbovlje 

 � Vsako sredo ob 9.00  
Športna rekreacija za zdravje 
Stadion Rudar, Trbovlje    

 � Vsak četrtek ob 8.00   
Der, die, das za zimski čas (osnovni 
tečaj nemščine)  
Rudarski dom, Trg svobode 11, 
Trbovlje 

 � Vsak četrtek ob 9.00  
Računalniške urice  
Učilnica ZLU, Trg svobode 11a, 
Trbovlje

Uradne ure Občine Trbovlje
TOREK

od 8. do 11. ure in od 12. do 15. ure
SREDA

od 8. do 11. ure in od 12. do 17. ure

Uradne ure Upravne enote
PONEDELJEK

od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00
TOREK

od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00
SREDA

od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00
PETEK

od 8.00 do 13.00

Oglašujte 
v našem časopisu.

mediji@trbovlje.si www.srecnotrbovlje.si 03 56 34 800



Ne odlašajte, pokličite 03/56 57 411 
in se dogovorite za svežo zaposlitev!  

V letu 2019  izplačujemo regres 1.175€ neto. 

ETI Elektroelement, d.o.o. 

zaposli dodatnih 55 
sodelavk/sodelavcev 

v proizvodnji na Izlakah!

ETI, d.o.o., Izlake in Trenkwalder, kadrovske storitve d.o.o., Ljubljana/Celje
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(IZ TRBOUSKEGA ZGODOVINSKEGA LADLCA)
OZ. KAJ BI MORAL O TRBOVLJAH VEDETI VSAK TRBOVELJČAN

ŠTIRJE 
V DŽIPU IN K 4

V teh 
zgodnjejesenskih 
dneh, ki še nosijo 
pridih poletja ter 

hkrati obete svežine 
in novosti, se za hip 

potopimo v čar števil, 
točneje števila 4.

Katra Hribar Frol

Kar nekaj povezav s tem sicer 
nepravljičnim številom najdemo v 
naši dolini, izpostavljamo pa dve: 
stanovanjsko-poslovni objekt K 4 
in stanovanjsko stavbo, poimeno-
vano »štirje v džipu«. 

Na današnji Rudarski cesti so leta 
1955 zgradili večstanovanjsko 
hišo, ki je postala domovanje šti-
rih takratnih vodilnih mož trbo-
veljske občine in njihovih družin. 
Kot zapiše Tine Lenarčič, je hiša 
dobila vzdevek »štirje v džipu« 
zaradi filma, ki so ga v tistem 
obdobju predvajali v lokalnem 
kinematografu. Film Štirje v dži-
pu je delo švicarskega režiserja 
Leopolda Lindtberga iz leta 1951. 
Zgodba filma nas popelje v čas po 
drugi svetovni vojni, na Dunaj, 
kjer štirje častniki zaveznikov 
(Združenih držav Amerike, An-
glije, Francije in Sovjetske zveze) 
v istem džipu nadzorujejo mestne 
ulice z nalogo, da najdejo ubežni-
ka iz sovjetskega zaporniškega 
taborišča. 

Stanovanjsko poslopje z imenom 
K 4 so na Kešetovem v Trbovljah 

zgradili leta 1957, sestavljajo pa 
ga trije bloki, ki stojijo drug ob 
drugem. V njih je bilo prvotno 
56 stanovanj v nadstropjih ter 
poslovni prostori v pritličju, leta 
1975 pa so dogradili še eno nad-
stropje z dodatnimi 12 stanovanji. 
Stanovanja so bila ob vselitvi na-
menjena delavcem Rudnika Tr-
bovlje - Hrastnik – RTH je objekt 
tudi zgradil. 

Tine Lenarčič ime objekta K 4 raz-
loži z omembo programa investi-
cij Rudnika Trbovlje - Hrastnik, ki 
je bil pripravljen vsako leto in je v 
različnih stolpcih pod različnimi 
črkami navajal različne investicije 
za gradnjo in opremo – pod črko K 
so se tako skrivali »objekti druž-
benega standarda«. Kot zapiše 
Lenarčič, je bila »… pod to črko 
K pod točko 4 naložba za gradnjo 
tega stanovanjskega bloka v Tr-

bovljah … Vsi stroški, ki so se na-
našali na gradnjo teh objektov, so 
bili evidentirani na kontu K 4. Od 
tod oznaka stanovanjskega objek-
ta, ki v Trbovljah še vedno velja.«

Kot knjižničarka z dušo in s srcem 
naj v povezavi s številom 4 ome-
nim le še, da imamo tudi v knji-
žnici številke in sicer od 0 do 9, 
vsaka izmed njih pa »skriva« 
knjige z določenega področja. Že 
od nekdaj je po knjižnicah širo-
ko po svetu številka 4 prazna, saj 
čaka, da nekdo nekoč nekje napi-
še knjigo, ki bo tako edinstvena, 
posebna in drugačna, da je ne bo 
mogoče uvrstiti v nobeno izmed 
že obstoječih področij. 

Vir: 
Lenarčič, Tine (2009): Trbovlje – 
po dolgem in počez, Trbovlje, Ti-
skarna Tori.


