
          Občina Trbovlje                    Trbovlje, petek, 29. november 2019                    časopis, 30. številka                    www.srcnotrbovlje.si          

Nova podoba 
pokopališča v 
Gabrskem 
stran 5

Postal sem 
najemnik 
(občinskega)
stanovanja. 
Kako naprej? 
stran 7

Spoznajmo 
presejalne 
programe Zora, 
Dora in Svit
strani 8 in 9

Novost te 
številke: 
nagradna 
uganka 
stran 25

OBČINA TRBOVLJE VABI V

DEŽELO 
PRAVLJIČNIH 
NASMEHOV
4. DECEMBRA, OD 17. URE NAPREJ
MESTNI PARK TRBOVLJE
CHALLE SALLE Z 
BANDOM
PRAVLJIČNE STOJNICE
MIKLAVŽEV SEJEM GESŠ 
TRBOVLJE
PRIŽIG LUČK Z MIKLAVŽEM
POSLIKAVA OBRAZA

VESELO 

2020



2                  Srečno Trbovlje                  OBČINSKE STRANI

MULTIMODALNA MOBILNOST

ZAKAJ JE OBČINA 
REKLA »DA« TEMU 
PROJEKTU?

Občina Trbovlje je 
letos z Ministrstvom 

za infrastrukturo 
podpisala dogovor 

o sodelovanju 
v projektu 

Multimodalna 
mobilnost oseb 

z različnimi 
oviranostmi. Gre za 
dolgoročen projekt, 

ki bo omogočil 
lažje načrtovanje 
in predvidevanje 

poti ljudem, katerih 
življenje je oteženo.

Uredništvo

Konec septembra je s predstavniki 
ministrstva, Geodetskega inštituta 
Slovenije ter občin Celje, Zreče in 
Trbovlje potekal predhodni sesta
nek za izvedbo nadaljnjih aktivnosti. 
Projekt financira omenjeno mini
strstvo, vanj je vključenih 21 občin, 
med njimi tudi Občina Trbovlje. 
Glavni cilj projekta, katerega nosi
lec je Geodetski inštitut Slovenije, 
partner projekta pa zavod Beletri
na, je omogočiti dostopne in bolj 
varne poti za samostojno mo
bilnost v domačem okolju za vse 

Pomembni projekti v občini, ki so prispevali 
k izboljšanju kakovosti življenja ljudem, ki 
so ovirani na različne načine:

 � ureditev klančin pri prehodih za pešce;
 � označba prehodov za slabovidne;
 � namestitev indukcijske zanke v Delavskem domu Trbovlje;
 � primerna ureditev parkirišč za invalide in označba;
 � ureditev klančine na Oddelku za odrasle in vhoda v Knjiž

nico Toneta Seliškarja Trbovlje z drsnimi vrati; 
 � ureditev javnih sanitarij v Mestnem parku Trbovlje, da so 

primerne tudi za osebo na invalidskem vozičku;
 � namestili dvigala in ureditev sanitarij za invalide v upravni 

stavbi Občine Trbovlje;
 � namestitev klančine za invalide za dostop do mrliške vežice;
 � spodbujanje izobraževanja ljudi s posebnimi potrebami – 

občina vsako leto razpiše dve štipendiji za študente s po
sebnimi potrebami;

 � gugalnica za osebe na invalidskem vozičku v mestnem parku;
 � klančina pred OŠ Trbovlje; 
 � nakup stopniščnega vzpenjalca na PŠ A. Hohkrauta;
 � multisenzorna soba na OŠ Tončke Čeč; 
 � novi avtobusni postajališči v Bevškem sta opremljeni z 

oznako v Braillovi pisavi;
 � Občina Trbovlje se je pridružila občinam, ki subvencionira

jo občanom socialnovarstvene storitve socialnega servisa 
osebnega telefonskega alarma;

 � sklenjen je bil dogovor o sofinanciranju programa celostne 
terapevtske obravnave otrok  z motnjami v razvoju.

občane, s poudarkom na slepih, 
slabovidnih, gibalno oviranih, šol
skih otrocih, mladini ter starejših 
in tako dvigniti kakovost življenja 
vseh občanov, še posebej pa oseb 
z različnimi primanjkljaji oz. obli
kami invalidnosti. Vsebina projekta 
je usmerjena v rešitve mobilnosti 
v mestih, dostopnost javnih insti

tucij in spletno dostopnost. Občina 
Trbovlje je že od leta 2005 nosilka 

listine Občina po meri invalidov in 
ker v tej smeri urejamo oziroma 
obnavljamo tudi vso infrastruktu
ro (klančine za lažjo dostopnost, 
dvigala v javnih ustanovah itn.), 
sta sodelovanje ter podpora občine 
v omenjenem projektu nadgradnja 
aktivnosti, povezanih s prej ome
njeno listino in življenjem v občini. 
Gre za dolgoročen projekt, ki bi 
osebam z različnimi oviranostmi 
omogočil lažje načrtovanje in 
predvidevanje poti pri vsakodnev
nih opravkih ter potovanjih ozi
roma izletih po naši državi. Ideja 
je, da bi ga podprle vse slovenske 
občine, znotraj vsake pa bi se za
jeli podatki (npr. kako dostopati do 
kakšne ustanove ali znamenitosti, 
kje se nahajajo stranišča, ki so pri
lagojena invalidom itn.), ki bi cilj
nim skupinam omogočili natančno 
načrtovanje ter s tem še večjo sa
mostojnost in mobilnost. 

Občina Trbovlje je že od leta 2005 nosilka 
listine Občina po meri invalidov, v tej 
smeri pa urejamo oziroma obnavljamo 
tudi vso inf rastrukturo.
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MLADINSKE IZMENJAVE 

NAGRAJUJEMO ZAKLJUČNA DELA 

Od 22. do 28. 9. 2019 
smo v Trbovljah 

gostili 16 otrok iz 
pobratenih mest –

Lazarevca (Srbija) in 
Valandovega (Severna 

Makedonija).

Konec septembra je 
potekel rok za oddajo 

vlog na Javni razpis 
za dodelitev nagrad 

diplomantom za 
opravljena zaključna 

dela v obdobju od 1. 1. 
do 31. 12. 2018.

Uredništvo

Uredništvo

V okviru izmenjave so sodelovali na 
aktivnostih, ki so jih zanje pripra
vili v Mladinskem centru Trbovlje, 

Komisija je prejela sedem prijav, 
med njimi pa izbrala štiri kandi
date, ki bodo prejeli denarno na
grado v višin 500,00 evrov bruto. 

Delavskem domu Trbovlje in Za
sav skem muzeju Trbovlje. Udele
žili so se športnih iger na prostem 
v Retju, jezdili konje Konjeniškega 
kluba Trbovlje in si ogledali ptice 
ujede. Ogledali so si tudi Steklarno 
Hrastnik. Na njihovo željo, izraže
no v juniju, ko so bili trboveljski ot
roci na izmenjavi, smo organizirali 
tudi izlet v Postonjsko jamo. Ob tej 
priložnosti se zahvaljujemo vsem 
družinam, ki so gostile otroke, ter 
drugim, ki ste nam pri organizaci
ji in izvedbi izmenjave kakor koli 
pomagali. Sodelujočim otrokom 
pa želimo, da ohranijo medsebojne 
stike, kar v dobi tehnologije najbrž 
ne bo težko.

Nagrajena dela so: magistrsko delo 
Domenike Slevec z naslovom Tr
boveljski rudarji v Franciji in Bel
giji v obdobju med obema vojnama, 
1918–1940; magistrsko delo Armi
na Turanovića z naslovom Promet
novarnostna analiza s predlogom 
ureditve križišča na državni cesti v 
Trbovljah; magistrsko delo Nastje 
Sajovic z naslovom Možnosti traj
nostne sanacije kamnolomov v 
občini Trbovlje ter magistrsko 
delo Andraža Kneza z naslovom 
Zasnova digitalne knjižnice za do
moznanstvo: primer Knjižnice To
neta Seliškarja Trbovlje.
Magistrska dela bodo predana 
Knjižnici Toneta Seliškarja Trbov
lje, povzetke pa bomo objavili na 
spletni strani Občine Trbovlje.

REVITALIZACIJA INDUSTRIJSKE DEDIŠČINE – IZZIVI IN 
MOŽNOSTI ZA RAZVOJ KULTURNEGA TURIZMA

Občina Trbovlje je v 
sklopu evropskega 
projekta Inspiracija 

v programu Interreg 
Slovenija-Hrvaška 

v soboto, 19. 10. 
2019, organizirala 

mednarodni simpozij.

Uredništvo

V sodelovanju z Delavskim domom 
Trbovlje in Mladinskim centrom 
Trbovlje je v okviru mednarodnega 
festivala novomedijske umetnosti 
Speculum Artium pripravila dogodek 
z naslovom Revitalizacija industrij
ske dediščine – izzivi in možnosti za 
razvoj kulturnega turizma. Dogodek, 
ki je potekal v prostorih Mladinske
ga centra Trbovlje, je bil namenjen 
posvetu o možnostih vključevanja 

industrijske dediščine v produk
te kulturnega turizma, izmenjavi 
dobr ih praks ter priložnostim na 
področju kulturnega turizma. Goste, 
predavatelje in partnerje projekta z 
mednarodno udeležbo sta nagovo
rila minister za kulturo Zoran Poz
nič in podžupanja Občine Trbovlje 
Maja Krajnik, nato so sledila zani
miva predavanja uglednih gostov 
in strokovnjakov. Svoje delo in spo
znanja o tem, kako se turizem spre
haja z roko v roki s tehnologijo, so 

Občina Trbovlje je dogodek organizirala v okviru Progra-
ma sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014–2020, 
kjer je v projektu Revitalizacija mest industrijske dediščine 
za preboj kulturnega turizma v Trbovljah, Slovenski Bistrici, 
Labinu in na Reki vodilni partner. Projekt sofinancira Evrop-
ska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

predstavili Bogdan Šteh iz Delavske
ga doma Trbovlje, Hideaki Ogawa 
iz Ars Electronica Centra v Linzu in 
Mihael Gornik iz podjetja Dewesoft. 
Mitja Predovnik iz Turizma Ljublja
na, Helga Većerinović iz Turistične 
zveze mesta Reka in Matevž Straus 
iz podjetja Arctur iz Nove Gorice so 
pripravili predstavitve svojih do
brih praks ter izkušenj na področju 
vzpostavljanja in izvajanja različnih 
turističnih produktov ter digitaliza
cije v turizmu. Zadnji del je bil na

menjen srečanju partnerjev projekta 
Inspiracija in skupnemu načrtovanju 
razvoja kulturnega turizma. V tem 
delu jim je svoja mnenja in izkušnje 
predstavila tudi skupina muzeologov 
z mednarodno zasedbo iz organiza
cije ICOM SEE, ki si je v dopoldan
skem času ogledala nekaj zanimivih 
turističnih lokacij v Trbovljah – gos
tili so jih v Termoelektrarni Trbovlje, 
Turističnem društvu Trbovlje in Za
savskem muzeju Trbovlje. V okviru 
dogodka je bil za udeležence orga
niziran tudi voden ogled festivala. 
Svetovno priznani strokovnjaki so 
predstavili svoje vrhunske dosežke 
v luči razvojnih potencialov za indu
strijo prihodnosti, pri kateri podpor
ne tehnologije, kot sta razširjena ter 
virtualna resničnost, ustvarjajo par
tnerstva med človekom in strojem. 
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Zaradi financiranja s strani občine je tudi 
cena vstopnice temu primerna in znaša 0,5 
evra na vožnjo. 

Letno občina za to 
linijo nameni 11.200 
evrov, mesečno 
pa beležimo v 
povprečju 540 
prevozov občank in 
občanov.

PRENOVLJENA 
LINIJA Z OSMIMI 
POSTAJALIŠČI 

TEREZN'ČAN

Občina Trbovlje že 
nekaj let financira 

linijo avtobusnih 
prevozov na Terezijo. 

Uredništvo

Osnovno vodilo vzpostavitve av
tobusne linije terezn'čan je omo
gočiti boljšo povezavo javnega 
prevoza tudi izven središča mesta 
in na tako spodbuditi ljudi, da na
mesto osebnih avtomobilov upo
rabijo javni prevoz ter z delitvijo 
prevoza pripomorejo k manjšemu 
onesnaževanju okolja z izpušnimi 
plini, obenem pa sprostijo že tako 
prenasičena parkirna mesta, kar je 
seveda problem vseh občin. Zaradi 
financiranja s strani občine je zato 
tudi cena vstopnice temu primer
na in znaša 0,5 evra za vožnjo. 
Veseli nas, da je linija lepo spre
jeta med občani, ki avtobusni 
prevoz radi koristijo, največkrat 
ob sredah in sobotah, ko je tržni 
dan. Avtobus je do zdaj vozil ob 
ponedeljkih, sredah in sobotah 
ves dan, opazili pa smo, da se je 

uporaba ob ponedeljkih in v po
poldanskem času zmanjšala, prav 
tako se je izkazalo, da potreb po 
določenih postajališčih ni, saj 
tam potniki ne vstopajo oziroma 
izstopajo. Od začetka novembra 
naprej bo veljal nov vozni red, po 
katerem bo avtobus vozil ob sre
dah in sobotah od 8.50 do 12.40, 
pri čemer pa ne bo več ustavljal 
na postajališčih »za kupolo« in 
»Keršičeva«. 
Prijazno vabimo vse občane in ob
čanke, da izkoristijo prevoz, ki po
nuja ugodno in udobno vožnjo tudi 
izven središča mesta. Postajališč je 
kar 8, in sicer pri domu upokojen
cev, OŠ Trbovlje, Občini Trbovlje, 
Splošni bolnišnici Trbovlje, Dela
vskem domu Trbovlje, Trgu revo
lucije, Polaju in na Neži. 

Županja 
Jasna Gabrič 

 

Mesto niso hiše in naselja, tudi ceste ne. Ampak ljudje, ki s svojo toplino, 
 z dobro voljo in s sodelovanjem pričarajo utrip mesta ter rišejo njegovo lepo podobo.

V prihajajočem letu svoji risbi dodajate svetle barve
 in izkoristite vse lepe stvari, ki vas bodo čakale na poti.

Vse dobro v letu 2020 in srečno!
Podžupanja

Maja Krajnik

NI LEKTORIRANO.
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Naj ob tem dodamo, da je trboveljsko pokopališče s svojim 
pokopališkim parkom zagotovo eno najlepših in najbolje 
vzdrževanih v Sloveniji. Na Komunali Trbovlje poudarjajo, 
da želijo ostati v vrhu po urejenosti in storitvah, ki jih nudijo 
svojim uporabnikom, zato si nenehno prizadevajo, da bi 
vzdrževali ter dvigovali raven kakovosti svojih storitev in 
urejenosti okolja pokopališča. 

Na trboveljskem 
pokopališču v 

Gabrskem se je konec 
oktobra končala 

prva faza celovite 
prenove, v okviru 

katere je pokopališče 
ob dnevu spomina 

na mrtve že zasijalo 
v osveženi podobi z 

nekaterimi vidnejšimi 
pridobitvami. Druga 

faza prenove se bo 
začela v letu 2020. 

JP Komunala Trbovlje

Trboveljsko pokopališče v Gabr
skem je v letos doživelo nekaj vi
dnejših sprememb, saj so na Ko
munali Trbovlje, ki pokopališče 
upravlja, skupaj z Občino Trbov
lje pristopili h koreniti prenovi. 
Prenova se izvaja v dveh fazah. 
Prva faza se je končala oktobra, 
ocenjena vrednost je 260.000 

evrov, druga faza v vrednosti 
150.000 evrov pa sledi v nasled
njem letu. 

Nove pridobitve 
V okviru prve faze so prenovili 
dovozno pot in pešpot med starim 
delom pokopališča in rondojem s 
fontano v novem delu, saj je bila 
obstoječa pot že precej dotraja
na in potrebna korenite prenove. 
Hkrati so med fontano in sever
nim delom pokopališča vzposta
vili novo povezovalno pot. Največ 
vidnejših sprememb je prav na 
osrednjem delu pokopališča, v 
bližini fontane, kjer je nov plato za 
izvajanje pogrebnih slovesnosti s 
posipom, ki bo omogočal prijazno 
okolje za mirno in spoštljivo slovo 
od pokojnikov. Tam so vzpostavi
li še nov sistem obeleževanja za 
tiste pokojnike, ki zaradi posi
pa nimajo nagrobnika. Ploščice z 
imeni pokojnikov bo mogoče pri
trditi na skupno obeležje. V bližini 
so zgradili še nov objekt kostni
ce, ki je do zdaj na pokopališču v 
Gabrskem še ni bilo. Na zgornjem 
delu pokopališča so uredili polja 
za tako imenovane zelene pokope 
in namestili nove zaščitne ograje 
okoli pokopališča. 

TRAJNOSTNI PRISTOP K OBNOVI

NOVA PODOBA 
POKOPALIŠČA V 

GABRSKEM

Trajnostni vidik
Ob prenovi so upoštevali trajno
stni vidik ureditev z rešitvami, ki 
zmanjšujejo naš vpliv na okolje. 
Tako so za urejanje poti upora
bili kar 310 ton zmletega asfalta 
in betonskih robnikov ter 750 ton 
peščenih agregatov, s čimer so že 
rabljene materiale ponovno upo
rabili. Prenovili so tudi sistem zbi
ranja odpadkov z novim ekološkim 
otokom, s čimer so uporabnikom 
olajšali ločeno odlaganje odpadkov. 

Sledi druga faza prenove
Po prvi fazi prenove v prihodnjem 
letu sledi še druga, v okviru katere 
bo urejena povezava od fontane do 
servisne poti, kjer sta načrtovani 
širitev ceste in ureditev parkirišča 
za 45 vozil. Najvidnejša pa bo v 
drugem delu ureditev območja 
za izvajanje parkovnih pokopov. 
V ta namen bodo uredili polja in 

pešpoti ter parkovno zasaditev 
tega predela pokopališča. Tukaj 
bomo imeli park s sprehajalnimi 
potmi, ob katerih bodo na tleh 
postavljena obeležja z imeni po
kojnikov. Na trboveljski komunali 
želijo z ureditvijo slediti sodob
nim trendom prehoda na manjša 
grobna obeležja oziroma kamnite 
ploščice v gozdu, ki jih ni potrebno 
individualno vzdrževati. 

Razvoj pokopališča 
Na Komunali Trbovlje so na poko
pališču v Gabrskem v zadnjem letu 
uvedli tudi nekaj drugih novosti, 
ki sicer niso del projekta prenove. 
Izpostaviti velja napise v Braillo
vi pisavi, ki so namenjeni slepim in 
slabovidnim ter nakup novega po
greb  nega vozila. V prihodnje načrtu
jejo še obnovo sanitarij ter dozidavo 
pokopališkega objekta za skladišče
nje opreme in prevoznih sredstev. 

NI LEKTORIRANO.
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PARKOMATI PRED BOLNIŠNICO

ALI JIH ZNATE 
PRAVILNO UPORABITI?

Pred več kot dvema 
letoma je občina 

pred Splošno 
bolnišnico Trbovlje 

uvedla sistem 
parkomatov. Zakaj? 

Da bi zagotovili 
večje število prostih 

parkirnih mesto 
občanom, ki pridejo 

k zdravniku, po 
napotnico ali v 

splošno bolnišnico in 
jim na tako olajšati 

celotno izkušnjo.

Uredništvo

Bolnim in starejšim ljudem, 
mamicam z otroki in drugim 
želimo prihraniti veliko kora
kov, ki bi jih sicer morali pre
hoditi od prostega parkirišča do 
ustanove. Prosto parkirišče je 
včasih  oddaljeno tudi po 200 
ali več metrov od zdravstvene 
ustanove. Z uvedbo parkomatov 
želimo povečati število prostih 
mest na račun tistih, ki zasede

jo prostor, vendar ne koristijo 
zdravstvenih uslug. Parkomati 
delujejo od ponedeljka do petka 
od 7. do 16. ure, med vikendi je 
parkiranje brezplačno. Ker pa še 
vedno prihaja do nerazumeva
nja, želimo informacije v zvezi 
z delovanjem sistema pojasniti 
znova. Prvih 30 minut je par
kiranje brezplačno, vsaka na
slednja ura pa stane 0,5 evra. V 
praksi to pomeni, da lahko za 
plačilo 0,5 evra vozilo parkirate 
za 1 uro in pol. Tudi, če parki
rate samo za kratek čas (torej 
manj kot 30 minut), morate na 
parkomatu natisniti potrdilo, 
saj s tem evidentirate čas pri
hoda. To storite tako, da brez 
vplačila samo pritisnete zeleni 
gumb in vzamete potrdilo. Ker 
je parkomat velikokrat pre
cej oddaljen od mesta parkira
nja, lahko čas prihoda z urami 
in minutami napišete tudi na 
list (npr. PRIHOD ob 13.45), ki 
ga postavite na vidno mesto, to 
seveda velja samo v primeru, 
ko vplačilo ni potrebno in boste 
parkirali za manj kot 30 minut. 
Parkomat sprejema samo ko
vance in razlike ne vrača, kar 
pomeni, da vam za tisto razliko 
v denarju, ki vam je parkomat 
ne vrne, sorazmerno podaljša 
čas parkiranja. 

Parkomati delujejo od ponedeljka do petka od 7. 
do 16. ure, med vikendi je parkiranje brezplačno. 
Prvih 30 minut je parkiranje brezplačno, vsaka 
naslednja ura pa stane 0,5 evra.

Če parkirate samo za kratek čas (torej za manj 
kot 30 minut), morate svoj prihod evidentirati. 
To storite na parkomatu s pritiskom za zeleni 
gumb ali pa samo zapišete uro prihoda na list, 
ki ga v avtu pustite na vidnem mestu.
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O tem, kako v 
Trbovljah do najema 

stanovanja, smo 
pisali v prejšnji 

številki časopisa. 
Prispevek je še vedno 
na voljo na spletnem 

portalu Srečno 
Trbovlje.si oziroma na 

povezavi v okvirčku. 
Kaj pa sledi, ko se v 
stanovanje vselite? 

Kakšne so vaše 
obveznosti in kaj 

morate vedeti kot 
najemnik stanovanja? 

O tem si lahko 
preberete tokrat. 

Uredništvo

Kot najemnik občinskega stano
vanja morate stanovanje uporab
ljati skladno z najemno pogod
bo, redno plačevati najemnino in 
obratovalne stroške, obveščati 
najemodajalca (torej v tem prime
ru Občino Trbovlje) o napakah v 
stanovanju, poravnati stroške po
pravil, ki so posledica nepravilne 
uporabe, prav tako morate dopus
titi vstop lastniku stanovanja oz. 
pooblaščencu (torej strokovnemu 
delavcu občine), da dvakrat letno 
preveri njegovo pravilno uporabo. 
Ob nenadni okvari (npr. izliv 

vode, napake elektro napeljave 
itn.) lahko pokličete na občino v 
času uradnih ur, in sicer na tele
fonsko številko 037 779 914 (De
nis Zore), izven uradnih ur pa se 
lahko za nujne zadeve obrnete na 
interventno številko 112. Ob te
žavah, ki ne zahtevajo takojšnje 
rešitve, prosimo, da nas obvesti
te z dopisom, kjer opišete svojo 
težavo. Dopis lahko pošljete po 
navadni pošti (Občina Trbovlje, 
Mestni Trg 4, Trbovlje) oziroma 
prek epošte na naslov: stanova
nja@trbovlje.si
Prihajajo zimski meseci, z njim 
pa tudi večne težave z vlago. To 
je najpogostejša težava, s katero 
se soočamo pri oddaji stanovanj 
v najem. Nova plastična okna, ki 
so vgrajena v večino stanovanj, 
ne prepuščajo toliko zraka, kot so 
jih včasih lesena okna. Posledič
no se pojavi potreba po rednem 
zračenju prostorov. Težava se 
pojavi, če se prostori vsaj nekaj
krat dnevno temeljito ne prezra
čijo, saj se tako začne v prosto
rih nabirati vlaga, z njo pa tudi 
plesen. Vlaga seveda ne nastane 
samo zaradi nezadostnega pre
zračevanja, je pa to po navadi 
glavni razlog. Drugi razlogi so 
še: gradbene nepravilnosti, kon
strukcijske napake (poškodova
na fasada, zamakanje strehe), 
kuhanje oziroma sušenje perila 
v zaprtih prostorih. Potrebno je 
redno prezračevanje prostorov, 
in sicer tako, da se vsa okna za 
nekaj minut na široko odprejo, 
da se ustvari »prepih« in tako 
zrak zakroži. 
Večkrat se s strani najemnikov 
pojavijo tudi vprašanja v zve
zi s spremembo oziroma prene

hanjem pogodbenega razmerja. 
Najemnik lahko odpove najemno 
pogodbo kadar koli (če seveda ni 
s pogodbo določeno drugače), pri 
čemer pa ima 90dnevni odpove
dni rok. Najemnik mora najemo
dajalca (torej občino) o tem pisno 
obvestiti. Mogoča je tudi zame
njava stanovanja (zaradi večjega 
ali manjšega števila družinskih 
članov, nezmožnosti plačevanja 
najemnine itn.), če je želeno sta
novanje prosto in čaka novega na
jemnika. Vendar mora najemnik, 
ki želi zamenjati stanovanje, pred 
tem poravnati vse obveznosti z 
naslova najemnine in obratoval

Še posebej v zimskih mesecih je potrebno redno 
zračiti prostore, in sicer tako, da se vsa okna 
za nekaj minut na široko odprejo, da se ustvari 
»prepih« in zrak zakroži. Tako znižamo odstotek 
vlage v stanovanju. 

Ob težavah, ki ne zahtevajo takojšnje rešitve, 
prosimo, da nas obvestite z dopisom, kjer 
opišete svojo težavo. Pošljete ga lahko po 
navadni pošti (Občina Trbovlje, Mestni Trg 
4, Trbovlje) oziroma prek e-pošte na naslov: 
stanovanja@trbovlje.si

nih stroškov. Prav tako mora na
jemnik občini sporočiti vsako novo 
vselitev v stanovanje.
Vse obstoječe najemnike stanovanj 
želimo ob tem še enkrat spomni
ti, da lahko račun za najemnino 
prejemajo tudi prek elektronske
ga naslova stanovanja@trbovlje.
si, kjer se lahko naročijo na preje
manje epoložnic. Prav tako lahko 
najemnino za stanovanje plačajo 
brez provizije na občinski blagajni 
vsak torek od 8. do 11. ure in sredo 
med 12. in 16. uro. Tu lahko brez 
provizije poravnajo tudi vse pre
ostale občinske položnice. 

Vse obstoječe najemnike stanovanj želimo ob tem še enkrat 
spomniti, da lahko račun za najemnino prejemajo tudi prek 
e-pošte.

Napačno je prepričanje, da plastična okna tesnijo bolj, kot 
lesena, niti ne velja, da lesena »dihajo«, plastična pa ne. Kot 
tudi ne velja, da v prostoru ne bi bilo vlage ali celo plesni, če 
bi namesto plastičnih vgradili nova lesena okna. Obe vrsti 
oken lahko oziroma morata dobro tesniti, zato ne »dihata«.

POSTAL SEM NAJEMNIK 
(OBČINSKEGA) 
STANOVANJA. KAKO 
NAPREJ? 
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TAKO MALO JE TREBA, 
DA SI REŠIMO ŽIVLJENJE

V Sloveniji vsako leto 
na novo za rakom 

dojk zboli okoli 
1300 žensk in skoraj 

400 jih vsako leto 
umre. Zaskrbljujoča 

statistika. Veliko ljudi 
še vedno razmišlja, 

da se jim to ne more 
zgoditi. Pa je res 

tako? Izjemno nizki 
odstotki udeležbe 

v preventivnih 
programih zgodnjega 

odkrivanja raka v 
Zasavju kažejo, da bi 

se morali prebivalci 
naše regije bistveno 

bolj vključevati 
v programe 

organiziranih 
presejalni programov. 

V Sloveniji so to 
Zora, Dora in Svit. 

Spoznajmo jih.

Uredništvo
Svit (za ženske in moške)
Rak na debelem črevesu in danki je v Sloveniji eden najpo
gostejših. Zaradi poznega odkrivanja te vrste raka je umr
ljivost še vedno velika, zdravljenje pa je za bolnike napor
no in manj uspešno. A na srečo je ta oblika raka tudi zelo 
dobro ozdravljiva, če jo odkrijemo dovolj zgodaj. Razvoj 
bolezni lahko celo preprečimo, če predrakave spremembe 
odkrijemo in odstranimo pravočasno. V program Svit se 
vključujejo moški in ženske med 50. in 74. letom starosti, 
in sicer na vsaki 2 leti. Sodelovanje je za tiste prebivalce 
Slovenije, ki so v ciljni populaciji in imajo urejeno obvezno 
zdravstveno zavarovanje, brezplačno, saj stroške progra
ma nosi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, le 
odzvati se morajo vabilu, ki ga prejmejo. V programu Svit 
65–70 % primerov raka na debelem črevesu in danki od
krijejo tako zgodaj, da onkološko zdravljenje ni potreb
no. Če bi se v program vključilo vsaj 70 % vabljenih, bi v 
Sloveniji vsako leto za rakom debelega črevesa in danke 
umrlo 200 ljudi manj. Za vse informacije o programu in 
za pomoč pri vključevanju lahko obiščete Svitovo točko v 
Trbovljah. Ta je v Zdravstvenem domu Trbovlje, pisarna 
zdravstvenovzgojnega centra (3. nadstropje), in sicer je 
odprta vsak torek in četrtek med 13. in 14. uro, prav tako 
lahko pokličete na telefonsko številko 03 56 24 139 ali 041 
991 404 oziroma vzpostavite stik prek enaslova: gabrie
la.hostnik@zdtrbovlje.si.

Dora
Državni presejalni pro
gram za raka dojk Dora 
je organiziran program 
za zgodnje odkrivanje 
raka dojk, ki je najpo
gostejši rak pri ženskah. 
Vsako leto za to obliko 
v Sloveniji zboli oko
li 1.300 žensk, od tega 
je večina starejša od 50 
let. Cilj presejalnega 
programa je zmanjša
nje umrljivosti za po
sledicami raka dojk med 
ženskami v ciljni popu
laciji za 25 do 30 odstot
kov. V program so vklju
čene vse ženske med 50. 
in 69. letom v Sloveniji, 
ki vsaki dve leti prej
mejo povabilo na pre
sejalno mamografijo, t. 
j. rentgensko slikanje 
dojk. Udeležba v prese
jalnem programu sicer 
ne bo preprečila na
stanka raka dojk, bo pa 
ta lahko odkrit zgodaj, 
zdravljenje pa bo lahko 
uspešnejše. Presejalno 
središče se nahaja tudi 
v Splošni bolnišnici Tr
bovlje (vanj so vključene 
občine Zagorje, Hrastnik 
in Trbovlje), slikanje 
opravljajo radiološki in
ženirji z Onkološkega 
inštituta Ljubljana.

Če bi se v program Svit vključilo vsaj 70 % 
vabljenih, bi v Sloveniji vsako leto za rakom 
debelega črevesa in danke umrlo 200 ljudi manj. 

Vsako leto za rakom 
dojk v Sloveniji zboli 
oko li 1.300 žensk, od 
tega je večina starejša 
od 50 let. 

Pri pisanju članka so 
nam bile v pomoč 
spletne strani:
www.program-svit.si,
www.zora.onko-i.si,
www.dora.onko-i.si.

ORGANIZIRANI PRESEJALNI PROGRAMI DORA, ZORA, SVIT

VAM LAHKO REŠI ŽIVLJENJE!
Toliko namreč traja pregled, vključno s slikanjem dojk 
(mamografijo), ki ga brez doplačil opravite v programu 
DORA. Program DORA omogoča odkrivanje raka dojk, še 
preden bi spremembo v dojki lahko zatipali.

OD 50 DO 69 LET
ŽENSKE V STAROSTI

VABI PROGRAM DORA NA MAMOGRAFIJO VSAKI DVE LETI 

BREZ NAPOTNICE, BREZ CAKANJA, BREZ DOPLACIL ˇ ˇ

Onkološki inštitut Ljubljana
Spletno mesto: dora.onko-i.si

Elektronska pošta: dora@onko-i.si
Brezplačni telefon: 080 27 28, vsak delavnik med 9. in 12. uro

Rak dojk je najpogostejši rak pri ženskah, ki se pojavi 
največkrat med 50. in 69. letom starosti. Cilj programa 
DORA je zmanjšati število smrti žensk zaradi raka dojk. 

Slikanje dojk na digitalnem mamografu bo opravil posebej 
usposobljen radiološki inženir. Vaše slike bosta neodvisno 
pregledala dva zdravnika radiologa. Izvide boste prejeli v 
petih delovnih dneh. 

ˇ ˇCE JE RAK DOJK ODKRIT NA ZACETNI STOPNJI, 
JE ZDRAVLJENJE BOLEZNI LAHKO ZELO

USPEŠNO.
10 MINUT
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Zora
Zora je preventivni program za odkrivanje predrakavih 
in zgodnjih rakavih sprememb na materničnem vratu. 
To pomeni, da v sklopu programa Zora ginekologi s pre
gledovanjem zdravih žensk pravočasno odkrijejo tiste, ki 
imajo predstopnjo ali začetno stopnjo raka maternične
ga vratu. Rak materničnega vratu je ena redkih rakavih 
bolezni, ki jo je mogoče preprečiti s pravočasnim odkri
vanjem in zdravljenjem predrakavih sprememb. Program 
uspešno zmanjšuje obolelost za rakom materničnega vra
tu med slovenskimi ženskami že od leta 2003. Takrat je po 
podatkih Registra raka RS za rakom materničnega vratu 
zbolelo 211 žensk, leta 2016 pa skoraj polovico manj – 123. 

Čeprav imamo v Zasavju nizko 
stopnjo odzivnosti presejalnih 
programov, pa se lahko pohvali
mo s Skupino za samopomoč bol
nikov z rakom Trbovlje, ki je ravno 
letos praznovala jubilejno 30le
tnico. Takole je povzela zadnjih 
30 let Lidija Hutar, koordinatorka 
skupine: »Praznovanja se začne
jo z rojstvom in tako nas na poti 
življenja spremljajo različni do
godki ter srečanja. Prinašajo nam 
veselje, zadovoljstvo in osebno 
srečo. V 30 letih delovanja sku
pine so se prepletale in povezo
vale naše poti. Točno 23. 11. 1989 
je naša prva prostovoljka Tončka 
Odlazek organizirala ustanovno 
srečanje skupine za samopomoč 
v predavalnici Delav skega doma v 
Trbovljah.« 
S pomočjo takratne strokovne 
vodje Marjane Jazbec in direkto
rice ZD Trbovlje Marinke Zaletel 
so potekala mesečna srečanja sa
mopomoči bolnic z rakom dojke, 
programa Pot k okrevanju DOB 
SLO. Skozi vsa leta skupino vodi
ta strokovna vodja in prostovoljka 
koordinatorka, ki pa morata biti 

Programi Dora, Zora in Svit pripomorejo 
k zgodnjemu odkrivanju predrakavih 
sprememb materničnega vratu, raka dojke 
in predrakavih sprememb ter raka na 
debelem črevesu in danki. V presejalnih 
programih se pri navidezno zdravih osebah 
ugotavljajo morebitni bolezenski znaki. 

Korakimojega življenja

Redni ginekološki pregledi so najboljši 
način za odkrivanje predrakavih 
sprememb materničnega vratu. 
Vedno poskrbite za to, da boste 
pregled opravili vsaj enkrat na tri leta.

RAVNAJTE ODGOVORNO, 
ODZOVITE SE VABILU NA PREGLED!

Tudi vi se odlo~ite za 
ginekološki pregled!

www.onko-i.si/zora/

Državni program zgodnjega odkrivanja 
predrakavih sprememb 

materničnega vratu

za svoje delo posebej usposobljeni. 
Kako pa je skupina praznovala 30 
let obstoja? »Jubilej smo obele
žili oktobra s prireditvijo SKUPAJ 
ZMOREMO VEČ v dvorani Delav
skega doma Trbovlje. Prireditve 
so se udeležile predstavnice 19 
skupin iz različnih krajev Slo
venije, predstavnica združenja 
EUROPA DONNA, predstavnik 
ONKOMEN, predstavniki občin iz 
Zasavja, direktor ZD Trbovlje in 
predstavniki društev (nam soro
dne dejavnosti) ter sodelujoči pri 
oblikovanju kulturnega progra
ma. Sledilo je družabno srečanje 
s pogostitvijo ob glasbi in plesu. 
Kar lepo število članic skupin si 
je ogledalo tudi virtualni muzej 
rudarstva 4. DRITL. Večina naše
ga dela sloni na prostovoljstvu, 
zato se v svojem in v imenu DOB 
SLO vljudno zahvaljujem vsem 
donatorjem, ki so nam nesebično 
pomagali pri izvedbi našega jubi
lejnega srečanja. Posebna zahvala 
pa gre častni pokroviteljici Jasni 
Gabrič, županji Občine Trbovlje, 
in gospodu Matjažu Švaganu, žu
panu Občine Zagorje ob Savi.«
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TOPLOTA TO 
KURILNO SEZONO UGODNEJŠA

NEJAVLJANJE PORABE 
VODE JE LAHKO ZELO DRAGO

Z jesensko ohladitvijo 
smo že vstopili v 

kurilno sezono. 
Za uporabnike 

daljinskega ogrevanja 
bo ta boljša, saj se je 

ogrevanje z oktobrom 
občutno pocenilo. 

Zadnje tri dni 
in prve tri dni v 

mesecu uporabniki 
komunalnih storitev 

lahko sporočijo porabo 
tople vode na portal 

moja.komunala ali 
prek telefonskega 

odzivnika na 080 21 40. 

JP Komunala Trbovlje

JP Komunala Trbovlje

Od 1. oktobra naprej velja novi ce
nik ogrevanja prostorov in tople 
vode. Gibljivi del cene, ki se nana
ša na porabo, se je s pocenitvijo za 
kar 11,44 odstotka občutno znižal, 
medtem ko fiksni del cene (pri
ključna moč) ostaja enak. 

Še posebej je sporočanje stanja 
tople vode pomembno za stano
valce v večstanovanjskih objek
tih. Kadar vsi lastniki javijo svojo 
porabo, se jim strošek priprave 
sanitarne tople vode obračunava 
glede na dejansko porabo. Kadar 
podatki katerega od uporabni
kov manjkajo, pa v veljavo stopi 
državni pravilnik o delitvi stro
škov. Ta določi porabniški de
lež sorazmerno glede na število 
prijavljenih oseb in ga pomnoži 
s faktorjem 3. Preostanek pora
be se razdeli med uporabnike, 
ki so javili stanje. Tisti, ki stanja 
ne javljajo, torej plačajo več, saj 
plačajo tudi del porabe preostalih 
uporabnikov – svojih sosedov – 
medtem ko ti zaradi tega plačajo 
sorazmerno manj. 

Toplarna Trbovlje

Vodomer – javljanje vode. 

Še posebej je sporočanje stanja tople 
vode pomembno za stanovalce v 
večstanovanjskih objektih.

Tisti, ki stanja 
ne javljajo, 
plačajo več.



V SKRBI ZA OKOLJE 
TUDI OB NAKUPU NOVIH VOZIL 

RAZPISI S PODROČJA DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI ZA LETO 2020

Novo smetarsko vozilo NORBA z motorjem 
EURO 6 in s sodobno nadgradnjo bo imelo 
bistveno nižje izpuste in bo prijaznejše do 
okolja. Na trboveljskih cestah ga boste lahko 
srečali še letos.

JP Komunala Trbovlje

Uredništvo

Na Komunali Trbovlje smo pris
topili k nakupu dveh novih ser
visnih vozil na električni pogon, 
s čimer sledimo konceptu trajne 
mobilnosti in sodobnim ciljem 
zmanjševanja negativnih vpli
vov na okolje. Hkrati z novima 
voziloma bomo na območju To

Obveščamo, da bodo 5. decembra 
objavljeni naslednji javni razpisi 
oziroma pozivi:
 � JR za sofinanciranje programov, 

ki so predmet splošne porabe 
proračuna občina Trbovlje za 
leto 2020

plarne Polaj in centralne čistil
ne naprave vzpostavili tudi dve 
polnilnici za električna vozila za 
lastne potrebe. 
Še pred koncem leta pa bo na 
trboveljske ceste zapeljalo novo 
smetarsko vozilo NORBA z mo
torjem EURO 6 in s sodobno 
nadgradnjo. Novo vozilo ima 
bistveno nižje izpuste in je do 
okolja prijaznejše, namenjeno 

 � JP za sofinanciranje veteranskih 
organizacij in društev v občini 
Trbovlje za leto 2020

 � JR za sofinanciranje športnih 
programov v Občini Trbovlje v 
letu 2020

 � JR za dodelitev nagrad diplo
mantom za opravljena zaključna 
dela v obdobju od 1 .1. 2019 do 31. 
12. 2019

pa je odvozu mešanih komu
nalnih odpadkov, bioloških od

 � JR za sofinanciranje ukrepov 
ohranjanja in spodbujanja ra
zvoja kmetijstva in podeželja v 
občini Trbovlje za leto 2020

V začetku januarja pa bodo objav
ljeni naslednji javni razpisi oziroma 
pozivi:
 � JR za izbiro kulturnih programov 

in projektov s področja ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v letu 2020

padkov ter odpadkov z ekoloških 
otokov. 

 � JP za zbiranje predlogov za sofi
nanciranje programov in projek
tov s področja ljubiteljske kul
turne dejavnosti v letu 2020

 � JR za sofinanciranje programov 
invalidskih in humanitarnih or
ganizacij v letu 2020

 � JP za subvencioniranje servi
sa celodnevne povezave preko 
osebnega telefonskega alarma.
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dedka Mraza
ponedeljek, 30. DECEMBER

Sprevod

sprevod od mestnega 
parka do Ulice 1. junija
Animacija 
z Alenko Kolman

17.00
18.00
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V Trbovljah od leta 
2003 deluje ŠENT-

ov dnevni center, ki 
je namenjen vsem 

Zasavcem s težavami 
v duševnem zdravju in 
tistim, ki se znajdejo v 

trenutni duševni stiski.

V petek, 25. 10. 2019, 
je bilo v predavalnici 

delavskega doma 
Trbovlje odlično 

predavanje o pomenu 
in vplivu rednega 

gibanja za našo 
hrbtenico, kolena 

in kolk v izvedbi 
zdravnice Anke Župan 

Prelesnik, dr. med., 
spec. kirurgije.  

Rebeka Novak, ŠENT

Rebeka Novak, ŠENT

V procesu psihosocialne rehabi
litacije nudimo vključitev v in
dividualno delo ter organiziramo 
skupine psihosocialne rehabili
tacije, kreativne delavnice, de
lavnice vseživljenjskega učenja, 
športne, kulturne in družabne 
dejavnosti. 
Pomemben del našega poslanstva 
je tudi sodelovanje in povezova
nje s skupnostjo, ki je še posebej 
intenzivno jeseni, saj v mesecu 
oktobru, 10. 10., obeležujemo sve
tovni dan duševnega zdravja. Dan 
je namenjen izobraževanju, infor
miranju in osveščanju o področju 
duševnega zdravja in s tem name

Irena Štern, fizioterapevtka iz ZD 
Trbovlje, je več kot petdesetim 
obiskovalcem pokazala preproste 
vaje, ki jih lahko vsak od nas dela 
doma in tako krepi svoje telo. 

nom smo organizirali tri dogodke.
V sejni sobi občine Trbovlje je 10. 
9. potekalo srečanje v okviru pro
jekta Spregovorimo o shizofreniji 
(ki ga društvo ŠENT izvaja v so
delovanju s farmacevtsko družbo 
Janssen). Namenjeno je bilo in
formiranju uporabnikov, svojcev 
in strokovnih delavcev o pomenu 
komunikacije v procesu zdravlje

nja in izboljšanju procesa psiho
socialne rehabilitacije v skup
nosti. Iztočnica za diskusijo je bil 
ogled posnetka posameznika s 
težavami, psihiatrinja Sonja Rajar 
iz ZD Trbovlje pa je na razumljiv 
način opisala bolezenske znake, 
načine pomoči, pomen jemanja 
terapije in pomen drugih oblik 
psihosocialne rehabilitacije.

V sodelovanju z VGC Zasavje smo 
10. 10. organizirali predavanje in 
delavnico z naslovom Prepreče
vanje samomora, kar je bila tudi 
tema letošnjega dne duševnega 
zdravja. Mag. psihologije in psi
hoterapevtka Adelina Kraja je 
obiskovalcem predstavila vzroke 
in načine preprečevanja samo
mora. Visoka udeležba in aktiv
no sodelovanje na delavnici sta 
pokazala zanimanje Zasavcev za 
duševno zdravje, za skrb zase in 
za druge.
O skrbi za duševno zdravje smo 
22. 10. spregovorili dijakom smeri 
zdravstvena nega iz Srednje šole 
Zagorje in jih skozi delavnico o 
stresu popeljali do lastnih skle
pov o pomenu skrbi zase.

Predavanje je bilo organizirano v 
sodelovanju Društva U 3 Univerza za 
tretje življenjsko obdobje zasavska 
regija in Zasavske ljudske univer
ze v okviru projekta Večgeneracij
ski center Zasavje. Visoka udeležba 
govori o tem, da si starejši želijo 
tovrstnih vsebin. Najvažnejše pa je 

SVETOVNI DAN 
DUŠEVNEGA ZDRAVJA

REDNO GIBANJE, UČENJE 
IN ŠIRJENJE SOCIALNE MREŽE 

10. OKTOBER

KAJ LAHKO STORIMO ZASE?

S takšnimi in podobnimi dogodki osveščamo javnost o po-
menu duševnega zdravja in našem poslanstvu. V kolikor že-
lite več informacij o našem delovanju, lahko pokličete na tel. 
št. 03 56 42 670.

Več o društvu in možnosti izobraževanj za 
šolsko leto 2019/20 najdejo zainteresirani na 
www.drustvou3.si/izobrazevanje.    

Posamezniki se v dnevni 
center vključujejo s cilji: 
doseči čim višjo stopnjo 
psihosocialne rehabilitacije 
in okrevanja, učenja 
vsakodnevno potrebnih 
socialnih veščin, osvojitve 
konstruktivnega reševanja 
težav, zvišanja stopnje 
samostojnosti, širjenja 
socialne mreže, zmanjšanja 
socialne izključenosti.

Dan duševnega zdravja. Foto: R. N. 

Predavanja se je udeležilo več 
kot 50 obiskovalcev.

to, da starejši ozavestijo, da največ 
lahko sami naredijo za svoje zdravje 

z rednim gibanjem in tudi učenjem 
ter širjenjem socialne mreže. 
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V tednu slovenskih 
splošnih knjižnic 
smo pripravili in 
izpeljali avtorski 

projekt Knjižničar za 
eno noč. 

Katra Hribar Frol

Udeleženci, stari med 10 in 12 let, 
so se tako z 22. na 23. november 
preizkusili v delu knjižničar
jev in spoznavali skrite kotičke 
naše knjižnice, pod mentorstvom 
certificirane učiteljice joge Ta
nje Jerman so vadili knjižničar
sko jogo, lovili knjižne zaklade, 
ovijali knjižno gradivo, iskali 
najstarejšo knjigo ter se preiz
kusili v čisto pravem pravljič
nem pripovedovanju zgodb. Pri 
levitvi v knjižne junake so jim 
bile v pomoč članice Mladinske
ga gledališča Svoboda Trbovlje, 
za vizualno preobrazbo otrok pa 
je poskrbela Saša Žlak Jamšek iz 
Salona lepote Sasha. Ker pa ima 
knjižnica poseben čar, ko v njej 
domujeta le tema in mrak, smo 
otrokom pokazali tudi, kakšna 
je knjižnica ponoči. V spanje in 
sanje smo se zazibali s prebira
njem in pripovedovanjem lokal
nih pripovedk, na sobotno jutro 
pa smo bili polni novih vtisov. 
Delček doživetega so otroci delili 
tudi s starši, ki so jih ob prihodu 
v knjižnico počakali z razstavo 
fotografskih utrinkov minulega 
večera. Bilo je pravljično, poučno 
in zelo zanimivo, vsi skupaj pa 
smo sklenili, da projekt vsekakor 
ponovimo prihodnje leto.

NOČNI KNJIŽNIČARJI KNJIŽNICE 
TONETA SELIŠKARJA TRBOVLJE

KNJIŽNICA TONETA SELIŠKARJA TRBOVLJE 

Delček doživetega 
so otroci delili tudi 
s starši, ki so jih ob 
prihodu v knjižnico 
počakali z razstavo 
fotografskih 
utrinkov minulega 
večera. Bilo je 
pravljično, poučno 
in zelo zanimivo, 
vsi skupaj pa smo 
sklenili, da projekt 
vsekakor ponovimo 
prihodnje leto.

od 2. do 16. 12. 2019, 
Knjižnica Trbovlje: oddelek za odrasle, 
mladinski oddelek, enota Dom svobode

Zbrano bomo predali Območnemu združenju Rdečega 
križa Trbovlje in razveselili marsikaterega 

otroka in njegovo družino. 
Več informacij na 03 56 25 712 ali 714.

Dogodek se fotografira/snema. 
Fotografije in posnetki bodo uporabljeni na spletni 

strani knjižnice, družabnih omrežjih in medijih z 
namenom promocije 

Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje.

DECEMBRSKA 
HUMANITARNA 

AKCIJA
Zbiramo nove oz. ohranjene 

igrače (RAZEN PLIŠASTIH IGRAČ),
sladkarije, knjige, barvice, 

flomastre, … 
… skratka vse, česar se otroci 

pod praznično smrečico 
razveselijo.
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»Gremo naprej« je 
naslov učbenika na 
tečajih slovenščine 

kot drugega in tujega 
jezika ter moto vseh, ki 

se ob ponedeljkih od 
9. do 11. ure družimo v 
Rudarskem domu na 

Urah slovenske kulture 
v okviru Zasavske 
ljudske univerze.

V avli upravne 
stavbe trboveljske 

komunale je zaživela 
knjigobežnica Nežka. 

V njej so obiskovalcem 
na voljo knjige za 

branje, izposojo ali 
trajno last. 

Z letom 2019 je 
festival novomedijske 

kulture Speculum 
Artium vstopil v drugo 

desetletje svojega 
obstoja. 

Stanka Klopčič, ZLU

JP Komunala Trbovlje

Delavski dom Trbovlje

Druženje je namenjeno priseljen
cem iz držav nekdanje Jugoslavi

Ekipa, ki stoji za festivalom, lahko 
s ponosom gleda na prehojeno pot 
in dosežke, prav tako lokalna skup
nost, ki je v dogodku prepoznala 
potencial za novo pot v prihodnost 
in novo, bolj pozitivno identiteto 
prebivalstva Trbovelj. Vendar spa
nje na lovorikah ni nikoli bilo del 
festivala in tudi letos so se organi
zatorji potrudili, da je Delavski dom 
za nekaj dni postal živahno stičišče 
idej ter ljudi z vseh koncev sveta. 

Osrednja tema letošnjega festiva
la so bili vmesniki med možgani 
in računalniki, tehnologija priho
dnosti, ki omogoča upravljanje z 
napravami zgolj s pomočjo misli. 
Eden od pomembnih delov festivala 
je bil tako prvi hekaton vmesnikov 
med možgani in računalnikom v 
Sloveniji, na katerem se je z novo 
tehnologijo seznanjal širok spek
ter udeležencev: od osnovnošolcev 
do umetnikov ter znanstvenikov. 
Med predstavljenimi umetniškimi 
projekti, ki so se prav tako temat
sko gibali med umetno inteligenco, 
vmesniki med možgani in raču
nalniki ter virtualizacijo, velja iz
postaviti virtualno izkušnjo Drevo 
(Tree) ameriških umetnikov Milice 
Zec in Winslowa Porterja, ki nas z 
vsemi čutili prestavi v položaj dre
vesa v tropskem deževnem gozdu. 
Vmesnike med računalniki in mo
žgani je umetnica Erika Mondria 
uporabila v umetniškoznanstve

URE SLOVENSKE KULTURE 

KNJIGOBEŽNICA NEŽKA V AVLI KOMUNALE TRBOVLJE

FESTIVAL NOVOMEDIJSKE KULTURE SPECULUM 
ARTIUM 2019 V DELAVSKEM DOMU TRBOVLJE

V OKVIRU ZASAVSKE LJUDSKE UNIVERZE

ni instalaciji/eksperimentu Koda 
mojih možganov (My Brain Code 
1.0); ugledna Ars Electronica iz Lin
za, s katero Delavski dom Trbovlje 
že dolgo uspešno sodeluje, pa je 
predstavila svojo instalacijo Znotraj 
– zunaj (Innen –Aussen), pri kateri 
s pomočjo posebne kamere posna
mejo notranji del človeškega očesa, 
umetna inteligenca (ki se nenehno 
uči z večanjem baze slik) pa skuša 
na podlagi te slike ugotoviti posa
meznikov spol, starost in najljubšo 
barvo. Prvič je bilo predstavljeno 
delo Iz ušesa v usta (From Ear to 
Mouth), avtor je Hideaki Ogawa, 
japonski umetnik in direktor pod
jetja Futurelab Ars Electronica, ki 
nas postavi v položaj, ko umetna 
inteligenca prevzame vlogo našega 
izpraševalca. V projektu Digitalni 
šaman (Digital Shaman) so svoje 
znanje in moči združili japonska 
umetnica Etsuko Ichihara, podjetje 
Yaskawa in Inštitut Jožef Stefan. 

je, udeležujejo pa se ga predvsem 
priseljenci iz Srbije ter Bosne in 
Hercegovine, ki se želijo nauči
ti slovensko za vsakdanje spora
zumevanje v Sloveniji. Z vsakim 
srečanjem se večajo zmožnosti ra
zumevanja krajših besedil, ustno 
in pisno sporazumevanje ter slov

Knjigobežnica Nežka je nastala v 
oktobru, in sicer s ciljem spod
bujanja ponovne rabe. Obnovljen 
masivnih predalnik in številne 
knjige, ki so na komunalo prišle 
od občanov, ki jih več niso potre
bovali, so tu našli svoj novi dom. 
Knjigobežnica je med obiskoval
ci doživela dober sprejem, saj je 
velik del knjižnega bogastva že 
dobil nove lastnike, hkrati pa ob
čani vedno znova prinašajo novo 
literaturo. 

Robot ss posmrtno masko simbo
lizira dušo pokojnika, ki se po bu
dističnih verovanjih po smrti osebe 
za 49 dni vrne na Zemljo. Umetnica 
prek robota preizkuša nove oblike 
žalovanja v dobi robotov in digi
talizacije. Kot vsako leto je festival 
doživel lep sprejem pri občinstvu, 
ki je vse tri festivalske dni napolnilo 
prostore DDT in Zasavskega muze
ja Trbovlje. Festival so si ogledali 
učenci in dijaki vseh trboveljskih 
šol, skupine iz Vrtca Trbovlje, šol
ske skupine so prišle na ogled tudi 
iz drugih krajev Slovenije, še po
sebej pa je organizatorje razveselil 
obisk dijakov umetniškega liceja iz 
Trsta. Zadnji dan je v sodelovanju 
z Občino Trbovlje v okviru projekta 
Inspiracija potekal simpozij Vloge 
novih tehnologij pri revitalizaciji 
industrijskih krajev in trajnostnega 
turizma. Uspešno zaključen festival 
je tudi obveza, da ekipa ustvari nov 
program za leto 2020.  

Knjigobežnica Nežka

nična zmožnost. Obravnavane vse
bine prinašajo precej informacij 
o slovenskih navadah in običajih. 
Predstavljeni so: prazniki in pra
znovanja, znani Slovenci, slovenska 
mesta, preživljanje počitnic in izleti 
po Sloveniji, delo in delovne izku
šnje ter slovenski mediji. Udeležen

ci so vedno nagovorjeni, da sami 
izrazijo mnenje o izbranih temah 
in iščejo podobnosti ter razlike med 
kulturami in jeziki, saj je več  dejav
nosti namenjenih pogovoru.
Velikokrat se nasmejimo ob je
zikovnih nesporazumih, komaj 
se kdo nauči, kaj pomeni »tu in 
tam«, sliši pa pogovorni »tlele«. 
Sta »marela« in dežnik uporabna 
v vseh sporazumevalnih položajih? 
Kaj je prav, nimam časa ali nimam 
»cajta«? In zakaj potem vsi govo
rijo to drugo? Pa ta dvojina? »Dva 
ali dve sta in ne trije ali več«, se 
sliši vsaj nekajkrat na uro.
Udeleženci so zelo motivirani, be
sedišče se širi, skloni postajajo ra
zumljivejši; skupina se veča iz te
dna v teden in še vedno z veseljem 
sprejemamo vse, ki bi se radi naučili 
slovensko.
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Janez Kalan

V AV 701 je objavljen članek o najd
bah iz časa mlajše bronaste dobe 
v trboveljski dolini1. Najdbe iz Za
gorja pa so opisane v AV 582. Av
torji člankov ne omenjajo arheome
tričnih preiskav, ki bi pokazale, iz 
kakšne rude so izdelani najdeni su
rovi bron in izdelki. Od trgovskih in 
rudarskih poti je omenjena le Sava.
Najnovejše arheometrične razi
skave kažejo, da se na prehodu v 
mlajše obdobje kulture žarnih gro
bišč pojavijo nove vrste zlitin. Po
leg kositra so bakru začeli dodajati 
svinec, antimon, nikelj in arzen. 
Neva Trampuž Orel ugotavlja, da 
so ustrezne rude lahko kopali tudi 
v rudiščih našega prostora.
V pliocenu in kvartarju je erozija 
odkrila zasavska rudišča svinčevo
cinkove, živosrebrne in uranove 
rude. Nosilci rud so v glavnem rde
či grödenski peščenjaki. Geološka 
karta Zasavja3 kaže, da so ti razkriti 
ravno na področju Rovt in Knezdo
la, pod katerimi leži Volkova loka.
Zasavske rude niso izdatne, zato 
so topilnico postavili v nepos
redno bližino najdišča. Prevažali 
so le končne izdelke. Trboveljska 
dolina je bila zaradi zaraščenosti 
in močvirij (Vode) slabo preho
dna, morebitno pristanišče ob iz
livu Trboveljščice v Savo je bilo za 

DUNAJ (KERŠIČEV HRIB) IN 
VOLKOVA LOKA V PRAZGODOVINI

Literatura, ki jo vedoželjni najdete tudi na spletu (razen Orožnove Zgodovine Trbovelj, Hrastnika in Dola). 
 � Primož Pavlin, Sneža Tecco Hvala, Janez Bizjak, Žiga Šmit: Depo iz starejše kulture žarnih grobišč v Trbovljah in rečna 

pot po Savi. Arheološki vestnik 70, 2019, str. 9–30.
 � Matej Draksler: Območje Zagorja ob Savi v prazgodovini. Arheološki vestnik 58, Ljubljana: 2007, str. 121–125.
 � Janko Orožen: Zgodovina Trbovelj, Hrastnika in Dola, I, Od početka do 1918. Občinski ljudski odbor v Trbovljah: 1958, str. 12, 13.
 � Janko Orožen, Zgodovina Celja in okolice, I. del, Od začetka do leta 1848. Celjski zbornik, Kulturna skupnost Celje, 

1971–1974.
 � Matija Drovenik, Mario Pleničar, Franc Drovenik: Nastanek rudišč v SR Sloveniji. Geologija, razprave in poročila, 23. 

knjiga, 1. del. Ljubljana: 1980.
 � Janez Dular: Starejša, srednja in mlajša bronasta doba v Sloveniji – stanje raziskav in problemi. Arheološki vestnik 55. 

Ljubljana:  1999, str. 92–129.

težje tovore verjetno neprimerno. 
Obstaja pa kopenska pot (kolovoz), 
ki še danes povezuje vrh Volkove 
loke s prazgodovinskimi najdi

šči na Koncu in Ocepkovem hribu 
v Zagorju. Pot teče mimo Ahačeve 
domačije na Zg. Klek, se spusti na 
Sp. Klek in čez Ceste doseže kla

nec Slačnik. Tu se odcepi na Ze
leno travo (Konec), glavna pot pa 
je vodila pod zdajšnjim rudniškim 
plazom na Ocepkov hrib. 

Leto 1959 je bilo 
pomembno leto, 

do takrat je bila 
ustanovljena večina 

ljudskih univerz, tudi 
Zasavska. Ob tem 

častitljivem jubileju 
smo 21. novembra  

pripravili prireditev 
Učenje je potovanje, 
ki je v dvorano DDT 

pritegnila številne 
ljubitelje učenja. 

Zbrane sta nagovorili 
tudi podžupanja 

Občine Trbovlje Maja 
Krajnik in predstavnica 

šolskega ministrstva.

Polona Trebušak, ZLU 60 let Zasavske ljudske univerze 
pomeni 60 let razvoja izobra
ževanja odraslih v Zasavju. Že 
takrat so se občine ustanovite
ljice, Trbovlje, Zagorje ob Savi 
in Hras tnik, zavedale pomena 
znanja. Danes je ZLU sodobno 
izobraževalno središče z bo

gato in kakovostno ponudbo. S 
kulturo vseživljenjskega učenja 
premikamo meje in postavljamo 
nove standarde na področju iz
obraževanja odraslih, večgene
racijskega sodelovanja ter skrbi 
za ranljive ciljne skupine. Naše 
60letno delovanje je vselej te

meljilo na povezovanju in sode
lovanju, zato smo na prireditvi 
povezali umetnike iz vseh treh 
občin, različne generacije in 
različne zvrsti. Slišan je bil glas 
uspešnih udeležencev. Program 
smo pripravili ob podpori Mla
dinskega gledališča Svoboda Tr
bovlje, nastopili pa so tudi učenci 
Glasbene šole Zagorje, bobnar
ska skupina Perkakšns iz Litije, 
Branko Potočan iz Hrastnika ter 
glasbeni duet Maruša Zmrzlak in 
Emir Ibrakić iz Trbovelj. Za pri
jetno kulinarično presenečenje 
pa je poskrbel ambasador vseživ
ljenjskega učenjakuharski moj
ster Lojze Čop. Manjkala pa ni 
niti rojstnodnevna torta.
Vseživljenjsko učenje je pogosto 
zavestna izbira, je dobra navada. 
Zanj se odločamo ljudje, ki smo 
v pridobivanju znanja prepoznali 
številne koristi za svoje življe
nje. 60letnica pomeni veliko 
odgovornost za delo v prihodnje. 
Verjamemo,  da bomo tudi v nas
lednjem desetletju ostali ZLU – 
zvesti ljubiteljem učenja.

JUBILEJNIH 60 LET
ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA
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Bogdan Simerl

dr. Bogdan Kovčan, 
prof. šp. vzg. 

Pasovi pri karateju se delijo na 
šolske – KYU, ki se ločijo po bar
vah, in mojstrske – DAN. Svetov
na karate zveza (WKF) je v izogib 
poplavi mojstrskih nazivov uvedla 
verifikacijo diplom za opravljene 
izpite. Certifikat je izdan na podlagi 
izpolnjenih meril svetovne zveze in 
na predlog nacionalne karate zveze.
Borut Markošek je sredi sedemde
setih let začel s treniranjem ka
rateja, najprej v Zagorju ob Savi, 
pozneje pa nadaljeval svojo pot v 
Trbovljah. Na svoji športni poti je 
osvojil ogromno medalj in velja za 
enega izmed najuspešnejših tek

V uvodu bi pohvalil vse, ki so 
zasluž ni ali so pripomogli, da je za
savska regija v zadnjem času boga
tejša za kar nekaj športnih površin 
(fitnes na Kipah, Evropark v Zagor
ju, fitnes na prostem v Hrastniku 
…). Razmišljanje je namenjeno pre
težno rekreativcem, ki so, glede na 
različne študije, v porastu. To je iz 
enega vidika odlično, lahko pa pog
ledamo tudi z druge perspektive 
– veliko poškodb se pripeti ravno 
rekreativcem. Poraja se vprašanje, 
zakaj, saj praktično vsi mediji po
ročajo, kako je ukvarjanje s športom 
oz. gibanje zdravo. Pa je res?
Ena izmed delitev poškodb je deli
tev na akutne in kronične. Akutne 
poškodbe so tiste, ki nastanejo ob 
točno določenem času: zvin, zlom, 
udarec.
Bolj zahrbtne pa so tako imeno
vane kronične poškodbe, ki se po
javljajo daljši čas, kar naenkrat pa 
pride do stres fraktur, ruptur, mi 
pa ne vemo točnega vzroka, za
kaj in kako so nastale. O tem vam 
želim nekaj več povedati oz. vas 
spodbuditi k razmišljanju. Ali upo

movalcev v skoraj že petdesetletni 
zgodovini karateja v Trbovljah. Po 
končani tekmovalni karieri se je 
posvetil trenerstvu v klubu, kjer 
je aktiven še danes. Deset let je bil 
tudi selektor članske, mladinske 
in kadetske reprezentance ter član 
predsedstva Karate zveze Slove
nije. Ves čas je redno in zavzeto 
opravljal izpite za barvne pasove, 
pozneje pa tudi za mojstrske stop
nje. Leta 2016 je opravil mojstrski 
izpit, črni pas stopnje 7. DAN pri dr. 
Ravee Raghavanu, pred kratkim pa 
je prejel tudi certifikat za stopnjo 
pasu 7. DAN in s tem postal tre
nutno edini slovenski karateist s 
certifikatom svetovne karate zveze 
(WKF) s tako visoko stopnjo znanja.

števam osnovne usmeritve zdrave 
vadbe? Kaj pa jaz počnem/česa ne 
počnem?
Pa poglejmo na videz enostavno 
aktivnost, in sicer tek. Za tek pot
rebuješ tekaško opremo (tekaške 
hlačke, majico, tekaške copate), 
čas, voljo in prostor. Pa je res tako 
enostavno, preprosto, kot se sliši 
sprva? Še zdaleč ni tako preprosto, 
če hočeš teči varno, daljše obdob
je in predvsem za organizem ne
škodljivo. Zgoraj je omenjenih ne
kaj osnovnih bazičnih predpogojev 
za izvedbo teka. Imamo različne 
podlage: travnato, makadamsko, 
tatami, umetno travo, asfalt in be
ton. Če bi tekači tekli na mehkejših 
površinah, bi del nastalih sil amor
tizirala tla, ker pa večina tekačev 
teče po zadnjih dveh omenjenih 
površinah, je možnost kroničnih 
poškodb tekalno sodelujočih skle
pov zelo velika (gleženj, koleno, 
kolk, vretenca …). Enostavna reši
tev in predlog je tek po makadam
skih poteh Kip, Evroparka, Špi
cberka, po gozdu in ne po asfaltnih 
ulicah zasavskih mest. Pomembna 
je tudi tehnika teka. Človeško telo 
ima prek 360 mišic, ki so razde
ljene po različnih kriterijih. Za 
varno izvedbo teka so pomembne 
predvsem mišične skupine nog in 
trupa. Pred vadbo bi bilo zato tre
ba obvezno povečati moč globokih 
mišic trupa, tako imenovani – sta
bilizatorji trupa, mišic trebušnega 
ščita (vse trebušne mišice, ledve
ni del hrbta), obe zadnjični mišici 
(gluteus) in vse glavne mišice nog 
(stegensko prednjo – kvadriceps, 
stegensko zadnjo ložo, primikalke 

ter odmikalke noge, mečni mišici 
– soleus in gastroknemius ter pre
dnjo mišico pokostnice – tibialis 
anterior). 
Velika večina tekačev ima dokaj 
razvite sprednje stegenske mišice, 
zadnja loža pa je v zelo slabem sta
nju. Za stabilno in varno delovanje 
kolena potrebujemo proporcional
no ojačane vse mišice, ki se na
vezujejo na kolenski sklep. Ker pa 
je zadnja loža dvosklepna mišica, 
ima še večji pomen, kajti navezu
je se tudi na kolk. Skupaj s sedalno 
mišico omogočata stabilnost križ
nici, ki je pomembna za čvrstost 

celotnega trupa. Ena ugotovitev 
iz raziskave 160 testiranih oseb 
je, da so bili slabše pripravljeni v 
moči zadnje lože bolj poškodovani 
kot tisti z odlično vzdržljivostjo v 
moči zadnje lože. Odlični so imeli 
boljši rezultat teka na 3200 metrov 
od tistih s slabo vzdržljivost v moči 
zadnje lože.
Bistveno sporočilo je, da ni pripo
ročljivo veliko teka po trdi podlagi 
in da je treba mišične skupine prip
raviti na izvajanje tekaške vadbe. 
To je ena izmed poti, da boste še 
naprej uživali v aktivnostih, ki jih 
imate radi.

O ŠPORTU PO DOLGEM IN POČEZ

KARATE

ALI JE GIBANJE (NE-)ZDRAVO?

BORUTU MARKOŠKU 
CERTIFIKAT SVETOVNE 
KARATE ZVEZE

Na zapis prispevka 
sem čakal do zaključka 

znanstvene raziskave, 
ki mi je neka dejstva, 

ki vam jih želim 
predstaviti, potrdila. 

Borut Markošek 

Za dokaj varno, zdravo in pametno izvedbo teka, ne more-
mo mimo naslednjih elementov:

 � primernost tekaških copat (pronator, supinator, »nev-
tralc«, starost TC),

 � izvedba treh osnovnih elementov vadbe (ogrevanje, glav-
ni del, elementi sklepnega dela),

 � tehnika teka (kako tečemo),
 � intenzivnost teka, 
 � ciklizacija/načrt izvedbe tekaških treningov (koliko, kdaj),
 � prehrana (koliko, kaj),
 � podlaga izvajanja tekaške vadbe,
 � priprava organizma in mišičnih skupin za/na tek.

Med izvajanjem vadbe (zmerne, intenzivne) 
prihaja do stresa, mišična vlakna se mikro 
poškodujejo. Če je impulz vadbe prevelik, ni 
počitka, prave prehrane ter regeneracije se 
mikro- spremeni v makropoškodbo in pozneje 
v poškodbo do te mere, da rekreativec ne more 
več izvajati gibalne dejavnosti, ki si jo je izbral.
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Vrtec Trbovlje je končni izdelek, ki so ga lani izdelali otroci 
kot inovacijo, predstavil tudi Gospodarski zbornici Slovenije 
in kot multimedijski vrtec prejel srebrno plaketo.

»Pametni mobiteli so prisotni v vsaki družini, na vsakem 
koraku, otrokom so dostopni, zato je pomembno, da jim 
predstavimo možnosti pametne uporabe.«

Vrtec Trbovlje je v 
prejšnjem šolskem 

letu na povabilo 
Delavskega doma 

Trbovlje pristopil 
k projektu, v 

okviru katerega 
ustvarjalnost in 

socialne veščine 
najmlajših 

spodbuja tudi skozi 
spoznavanje in 

uporabo modernih 
tehnologij. 

Telekom Slovenije

Lani je nastal projekt multimedij
skega vrtca, ki se nadaljuje tudi v 
letošnjem šolskem letu. Telekom 
Slovenije je za namen spoznava
nja sodobnih tehnologij, samos
tojno izdelavo risank in drugih 
multimedijskih vsebin vrtcu po
daril osem pametnih mobitelov 
za osem skupin starejših otrok.
Ravnateljici Daši Bokal in nje
ni pomočnici Heleni Dolanc je 
v prostorih vrtca zmogljive pa
metne mobitele predala Bojana 
Bauerheim, vodja Telekomovega 
centra Trbovlje.

Ravnateljica nam je povedala: 
»Pametni mobiteli so prisotni v 
vsaki družini, na vsakem koraku, 
otrokom so dostopni, zato je po
membno, da jim predstavimo tudi 
možnosti njihove pametne upo
rabe. Lani smo tako skupaj s so
delavci Delavskega doma Trbovlje 
pripravili načrt aktivnosti, s kate
rimi smo starejše otroke seznanjali 
s tehnologijo uporabe mobitelov. S 
pomočjo aplikacije Stop motion so 
nastajale različne animacije, otroci 
pa so si razdelili vloge – od foto
grafiranja do postavljanja figur in 
razvoja lastne igre. Med seboj so 
se morali dogovoriti za sodelova
nje, skupaj so sestavljali zgodbe in 
krepili domišljijo, skozi leto pa so 
spoznali tudi način izdelave vide
ov, črnobeli film, spoznavali so 
različne hitrosti snemanja in se 
neizmerno zabavali. Na koncu smo 
vse izdelke staršem in drugim za
interesiranim predstavili v kinod
vorani Delavskega doma.« 
Na osnovi dobrih odzivov so se 
odločili, da bodo z aktivnostmi 
multimedijskega vrtca nadaljevali 
tudi letos, Telekom Slovenije pa se 
je z veseljem priključil. Vodja Te
lekomovega centra Trbovlje je ob 
predaji mobitelov poudarila: »So
dobna tehnologija je del našega 
vsakdana, zato je prav, da našim 
najmlajšim pokažemo, kako jo lah
ko uporabljamo, da bogatimo svoja 
življenja, krepimo ustvarjalnost in 
ustvarjamo lepe spomine. Vesela 
sem, da v trboveljskem vrtcu upo

VRTEC TRBOVLJE

OTROCI BODO 
SPOZNAVALI 

MODERNE 
TEHNOLOGIJE 

rabljajo inovativne izobraževalne 
pristope, prek katerih otroci izra
žajo svojo kreativnost, hkrati pa 
se učijo odgovorne rabe mobitelov. 
Ponosna sem, da jim v Telekomu 
Slovenije lahko pri tem pomaga
mo.« Projekt bo potekal celo šol
sko leto 2019/20, njegov končni cilj 

pa je, da otroci povsem samostojno 
izdelajo risanke in vanje vnesejo 
čim več lastne ustvarjalnosti in do
mišljije. Vrtec bo projekt kot ino
vacijo predstavili tudi pedagoški 
javnosti kot primer dobre prakse, 
saj na tem področju še ni veliko iz
kušenj.

Predaja mobitelov Vrtcu Trbovlje.
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ZLATE NOGICE MLADIH PLESALK

ODLIČNO 9. MESTO NA MEDNARODNEM FESTIVALU

JUBILEJNIH 10 LET GIMNAZIJSKEGA PEVSKEGA ZBORA 

Šolsko leto 2019/20 
se je komaj začelo, s 

svojimi uspehi pa nas 
že razveseljujejo mladi 

plesalci oddelka za 
sodobni ples Glasbene 

šole Trbovlje pod 
mentorstvom Kim 

Kern Kukovič.

Učitelj Alojz Stradar že 
vrsto let v glasbeni šoli 

skrbi za kakovosten 
razvoj oddelka 

harmonik, kamor 
sodijo tudi učenci 

diatonične harmonike.

Letos mineva 10 
let od ustanovitve 

Mešanega 
mladinskega 

pevskega zbora GESŠ 
Trbovlje. Začetki niso 

bili lahki. Začelo se 
je z manjšo skupino 

14 ali 15 mladih, ki 
je zaorala ledino, 

skozi leta zrasla in 
napredovala v zelo 

dober zbor.

Katja Mikula, ravnateljica

Katja Mikula, ravnateljica

Aleksandra Jurman

V pomladanskem terminu so pod 
okriljem republiškega JSKD pote

Še posebej v zadnjem obdobju iz
stopata tekmovalec in večkratni 
nagrajenec Matija Omahen ter Kle
men Jančič, nepogrešljivi izvajalec 
glasbenega programa na različ
nih občinskih prireditvah. Konec 

V teh desetih letih se je v zboru 
zvrstilo okoli 150 pevcev. Vsa
ko leto nam je kar malo žal, ko 
se poslovi ekipa starešin, hkra

kale izborne revije, na katerih so se 
množično predstavili plesalci raz
ličnih regij, plesnih in glasbenih šol. 
Strokovni ocenjevalci so naredili 
ožji izbor za medobmočne revije, 
na katerih so se izbrali najboljši za 
dva plesna festivala s tekmovalnim 
značajem: 16. otroški plesni festi
val Pika miga v Velenju v oktobru, 
kjer so se predstavili mlajši plesal
ci GŠ Trbovlje s točko Kako lepo, 
da te imam in mladinski festival 
plesne ustvarjalnosti Živa 2019, ki 
ga organizirajo v KC Španski borci 
v Ljubljani v novembru, kjer so se 
predstavile starejše plesalke GŠ Tr
bovlje s točkama Magnetna snov in 
Poglej me. Plesalke in mentorica so 
prejele plakete z zlatim priznanjem.

septembra so se vsi trije udeležili 
ekskurzije Združenega orkestra 
diatoničnih harmonik slovenskih 
glasbenih šol pod vodstvom Zorana 
Lupinca na Castelfidardo accordion 
competition 2019, kjer so obiskali 
muzeje, najpomembnejše izdelo
valce svetovno priznanih harmonik, 
predvsem pa so predstavili mlade 
slovenske harmonikarje v najboljši 
luči. Kot orkester so se predstavili 
na dveh koncertih v Italiji, najpo
membnejši je bil nastop ravno pred 
mednarodnim občinstvom na sve
tovnem harmonikarskem festivalu 
v Castelfidardu, kjer se je v tek
movalni kategoriji »world music« 
do 15 let predstavil tudi Matija in v 
težki mednarodni konkurenci zase
del 9. mesto.

ti pa se razveselimo novincev, ki 
prinesejo novo energijo. Ampak 
tako pač gre pri šolskih zborih. Za 
mladimi pevci, ki jih od nastanka 

Mlajše in starejše plesalke so se to 
jesen udeležile že dveh tekmovanj. 

Matija Omahen je na festivalu v Castelfidardu 
zasedel 9. mesto. Na sliki: Matija Omahen, 

Klemen Jančič in učitelj Alojz Stradar

Zbor ob 60. obletnici GESŠ Trbovlje. 

zbora vodi zborovodja Blaž Rojko, 
je nešteto vaj, te dvakrat tedensko 
potekajo na šoli, vsako leto pa se 
mladi družijo tudi na intenziv

nem pevskem vikendu, kjer se še 
bolje spoznajo in stkejo ne samo 
pevske, temveč tudi trajne prija
teljske vezi.
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Uroš Ritonja

Ko sem dolge ure presedel pred 
računalnikom in urejal svetlobo, 
kontraste, barve in še sto drugih 
stvari, sem opazil še veliko drugega. 
Iz vsake fotografije vejejo sprošče
nost, smeh, korajža, veselje, volja 
..., skratka vse, kar lahko damo ma
tematično na skupni imenovalec, 
slovnično pa stlačimo v nadpomen

ko otroštvo. Na nobeni fotografiji ni 
solze, treme, strahu pred nastopom 
ali česar koli drugega, kar bi kazalo, 
da si otroci ne želijo početi tistega, 
kar so počeli. Prav nasprotno. Ne bi 
jim bil problem nastopati še dvak
rat ali pa petkrat. 
Učitelji, ki so jih pripravljali na na
stop, so naredili več kot odlično 
delo. Vsaka točka je bila dodelana 
brez napak. Igralci, pevci vseh zbo
rov, ki so peli glasno in suvereno, 

Hans z Dobovca, ki je obvladal slo
venščino, Orffovi instrumentalisti, 
violinistka in flavtistka, plesalci ... 
– vsi si zaslužijo pohvalo. 
Prav tako si jo zaslužijo tudi star
ši in obiskovalci, ki so donirali za 
šolski sklad prostovoljne prispevke. 
Nabralo se je okrog 4.300,00 evrov. 
In prav je tako. Dajanje je tako pos
talo dvosmerno. Učenci niso samo 
dali, temveč bodo med šolskim le
tom tudi dobili. Šolski sklad pokrije 

kar nekaj stroškov nadstandardnih 
dejavnosti na šoli in marsikomu 
omogoči bivanje v šoli v naravi, pa 
udeležbo na izletih in ekskurzijah, 
krijejo se tudi nekateri stroški, ki se 
jih udeležijo vsi učenci ...
Letošnja nastopa sta tako dobila 
svoj epilog s pokom in izstrelitvijo 
konfetov pod strop dvorane v De
lavskem domu, naše misli pa so že 
uprte naprej. Se vidimo prihodnje 
leto.

Dedek Mraz
Pismu pripiši tudi svoj naslov, da ti bom lahko odgovoril.

Svoje pismo lahko oddaš v nabiralnik 
Dedka Mraza, ki stoji v Mestnem 
parku Trbovlje in bo tam 
od 4. do 18. decembra.

Otroci, pišite dedku Mrazu.

OTROCI ZA 
OTROKE
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PESTRO JESENSKO DOGAJANJE NA ŠOLI

Da bi se učili od tistih, 
ki znajo in želijo 

deliti svoja znanja, 
je OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje v septembru 
in oktobru sodelovala 

z najrazličnejšimi 
deležniki v širšem 

lokalnem okolju, ki so 
se nam pridružili v šoli 
ali pa smo jih obiskali 
v njihovem delovnem 

okolju. 

Tanja Božiček Simnovčič

Mojca Lazar Doberlet, 
ravnateljica

ob 17. uri bomo organizirali prvi 
festival z imenom Tončkin kuolm 
fest. Šola se bo prelevila v pravo 
rudarsko mestece, kjer se bodo od

v okviru EUprojektov, ki jih vodi 
Mladinski center Trbovlje. Skupina 
najstnikov si je lahko ogledala de
lovanje evropskih inštitucij v Bru
slju na povabilo Zavoda Socios iz 
Trbovelj.

vijale različne rudarske dejavnosti. 
Udeleženci festivala se bodo zaba
vali in sodelovali v rudarskih igrah, 
poslušali ter zraven zapeli rudarske 

V dogodku NVO gre v šole so sode
lovali vsi učenci od 1. do 3. razreda. 
Ustvarjali so v delavnicah, ki so jih 
vodile članice Društva za zdravil
ne rastline Zasavje, prostovoljci 
Društva prijateljev mladine Trbo

pesmi, preizkusili lokalno kulina
riko, si ogledali izdelke iz koščkov 
premoga in lesa, preizkusili kre
me iz premoga, se sprehodili skozi 
črno luknjo ter na koncu uživali ob 
zvokih glasbe in plesa na glavnem 
odru v telovadnici. Verjamemo, da 
bo dogodek obudil pretekle običaje 
našega mesta in nas iz preteklosti 
popeljal v prihodnost.

vlje, članici Plesnega kluba Samba 
pa ti, predstavnika neprofitne or
ganizacije Mišin dol iz Hrastnika in 
predstavnica Centra za pospešeno 
učenje iz Litije. Rodile so se nove 
ideje in skovala nova poznanstva.
Na dnevu dejavnosti v tednu evrop
ske kulturne dediščine smo izvedli 
celodnevni šolski dogodek, na ka
terem so se nam na dopoldanskih 
delavnicah pridružile klekljarice, 
člani Čebelarskega društva Trbo
vlje, Društvo U 3 Univerza za tretje 
življenjsko obdobje zasavska regija 
in članice Društva kmečkih žena. 
Ohranjati bogato lokalno tradicijo 
in jo vpletati v ustvarjalno priho
dnost je vodilo pri našem pedago
škem delu z učenci.
Če omenimo še, da se je vsem učen
cem šole predstavila vsestranska 
umetnica Ljoba Jenče, da so se naši 
učenci družili z učenci OŠ dr. Slav
ka Gruma, da so v okviru projekta 
Simbioza giba prvošolci gibali sku
paj s starši in starimi starši, da so 
prvošolci obiskali Policijsko posta
jo Trbovlje in osmošolci poslušali 
predavanje o davčnem opismenje
vanju (sodelovanje s FURS), lahko 
povzamemo, da je bilo na Cankarju 
živahno jesensko vzdušje. In prihaja 
razigrano zimsko druženje ...

Na OŠ Tončke Čeč Trbovlje smo 
se odločili, da učencem, staršem 
in preostali lokalni skupnosti po
pestrimo december in božičnemu 
navdihu dodamo rudarsko čarob
nost. V torek, 17. decembra 2019, 

Tako so petošolci in devetošolci so
delovali z Varstveno delovnim cen
trom iz Zagorja, kar je vedno zani
miva, poučna in uporabna izkušnja. 
Ob evropskem dnevu jezikov so 
se osnovnošolci vseh trboveljskih 
osnovnih šol družili z evropski
mi prostovoljci, ki so v Trbovljah 

Sodelovanje osnovnošolcev z VDS Zagorje.

OŠ IVANA CANKARJA TRBOVLJE

V torek, 17. decembra 2019, bomo ob 17. uri prvič organizirali 
festival z imenom Tončkin kuolm fest.

»Izobrazba ni pomnjenje, je vedenje, kje poiskati, kar želiš 
vedeti, in je vedenje, kako uporabiti novo znanje.« 
(William Feather)

TONČKIN KUOLM FEST
RUDARSKE PESMI, KULINARIKA, IZDELKI IN GLASBA
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»MI SMO V EVROPSKEM 
PARLAMENTU«

In ker je znanje 
neprecenljiva 

vrednota, se je 
skupina dijakov GESŠ 

Trbovlje ter učencev 
OŠ Tončke Čeč in 

OŠ Ivana Cankarja 
Trbovlje odpravila 

na raziskovanje 
evropskih inštitucij v 

Bruslju.

Mojca Lazar Doberlet, 
ravnateljica

Po nočnem sprehodu po starem 
mestnem jedru, pokušnji sladkih 
vafljev in postanku pred osvetlje
nim Atomiumom je sledil še en dan 
spoznavanja evropskih ustanov. V 
Parlamentariumu so se srednje
šolci poskusili v vlogah poslancev, 
kjer so lahko razvijali spretnosti 
povezovanja, prilagajanja in ciljno 
usmerjene komunikacije. Osnov

»Mi v Evropskem parlamentu« 
se je poimenovala skupina, ki je 
na začetku oktobra odpotovala v 
Bruselj. Ekskurzijo je organiziral 
in izvedel Zavod Socios iz Trbovelj, 
ki je na razpisu pridobil namenska 
evropska sredstva.
Mladostniki in njihove spremlje
valke so si najprej ogledali Evropski 
parlament. Tam je skupino sprejel 
Janez Vovk, ki je zbranim razlagal 
pomen in delo evropskih ustanov, 
delo parlamentarcev in drugih za
poslenih v EP ter možnosti za mlade, 
ki jih ponuja Evropska unija. Sledil je 
krajši sprehod po Evropski četrti ter 
zanimiv ogled Hiše evropske zgodo
vine, kjer so navduševale razstavlje
ne zbirke in motivirane vodičke.

Ekskurzijo je organiziral in izvedel Zavod Socios iz Trbovelj.

OŠ IVANA CANKARJA TRBOVLJE 

»Obogatimo svoje življenje. Ne s stvarmi, ki imajo vrednost, ampak 
s stvarmi, ki imajo vrednote.« (Rudi Kerševan)

Dosežen je bil cilj ekskurzije: podpirati 
aktivno državljanstvo in spodbujanje mladih 
za demokratično sprejemanje odločitev ter 
prevzemanje odgovornosti za le-te.

nošolce pa je navdušila interak
tivna razstava, ki obiskovalce na 

spontan način vključi v aktivno 
participacijo.
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V oktobru so na naši 
šoli že tradicionalno 

potekali projektni 
dnevi. Letos so bili trije. 

Dijaki so se glede na 
svoj interes razvrstili 

v različne skupine, 
izbirali so lahko med 

sedemindvajsetimi 
temami.

Katja Podbregar Med projektnimi dnevi so potekale 
tudi intenzivne priprave tehnikov 
računalništva na usposabljanje 
v Španiji v okviru Erasmus Days 
2019. Naša računalniška igra bo, 
kot že naslov Dogodivščine rudar
skega škrata Perkmandeljca pove, 
poskušala približati kulturno de
diščino Trbovelj širšemu občin
stvu, v največji meri pa mlajšim 
generacijam, ki ne poznajo več 
pomena »kuolma« v naši »črni 
dolini«. V ta namen so obiskali 4. 
dritl in Zasavski muzej Trbovlje, 
obiskal pa jih je tudi Jože Ovnik, 
avtor Perkmandeljca.
Na šoli smo v preteklem šolskem 
letu izvajali projekt Šola amba

sadorka Evropskega parlamenta. 
V projekt so bili vključeni 4 dijaki 
prvih letnikov SSIprogramov. S 
sodelovanjem pri projektu sta si 
dva dijaka, Jon Tavčar, 2. c, in Do
minik Janc, 1. c, pod mentorstvom 
Saše Bec, prislužila obisk Evrošo
le v Strasbourgu. Namen obiska je 
bil, da se dijaki en dan preizkusijo 
v vlogi evroposlancev in srečajo 
vrstnike iz preostalih 25 članic EU.
Tehniki računalništva so se ude
ležili BCI Hackathona, kjer je Jon 
Tavčar, dijak 2. letnika, skupaj s 
študentom Markom Krajinovičem 
(UL FRI), prejel prestižno med
narodno nagrado IEEE Award za 
projekt Imagination solution. 

Skrb za sočloveka je ena od vrlin, 
ki jih skušamo vzpodbuditi pri di
jakih. V okviru dijaške skupnosti 
bodo imeli dijaki 4. letnikov pre
davanje na temo krvodajalstva. 
Najpogumnejši se potem krvo
dajalske akcije tudi udeležijo. Bili 
smo tudi na Inovacijskem kampu 
v Zrečah, kjer je dvajset skupin 
dijakov iz različnih šol s pomoč
jo strokovnih mentorjev reševalo 
zastavljene izzive podjetij Acroni 
Jesenice, Talum in Domel ter raz
vijalo podjetniške ideje na temo 
krožnega gospodarstva in surovin. 
In še kulturna novica – na šoli je 
začel delovati fantovski pevski 
zbor.

PROJEKTNI DNEVI IN ŠE KAJ
SREDNJA TEHNIŠKA IN POKLICNA ŠOLA TRBOVLJE
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KREATIVNOST V UČILNICI

JESEN JE PRINESLA POVEZOVANJA, NOVO IGRIŠČE IN 
PRIPRAVE NA PRAZNIČNI DECEMBER 

Oblikovalci, arhitekti, 
inženirji in delavci. 

Vse to na tehničnem 
krožku postanejo 

učenci OŠ Trbovlje. 
Letos bodo izdelali 

tako imenovano 
hišico za lutke, ki 

jo bomo na njihovo 
pobudo podarili Vrtcu 

Trbovlje.

Monika Dušak Da bi čim bolj obvarovali okolje, za 
izdelavo uporabljajo odpadne kose 
lesa in tkanine, zaščitni premaz pa 
bo baziral na kredni osnovi brez to
pil in škodljivih hlapov. Učenci že 
pridno načrtujejo in izdelujejo kose 
pohištva, s katerim bodo opremi
li hiško. Skupina deklet izdeluje 
kuhinjske elemente in oblazinje
no pohištvo, vsak teden se rojeva
jo nove zamisli in izdelki. Pri tem 
spoznavajo in ponovno uporabijo 
odpadne kose različnih materialov, 
urijo ročne spretnostni, se učijo ro
kovati s stroji in z napravami in kar 
je najbolj pomembno, razvijajo do
mišljijo in jo spreminjajo v realnost. 
Ponosna in vesela, da sem lahko 
njihova učiteljica.

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

GIMNAZIJA IN EKONOMSKA SREDNJA ŠOLA TRBOVLJE

Čas od začetka pouka 
do prvih počitnic 
in prazničnih dni 
je bil zelo pester 

in v znamenju 
povezovanja. 

GobecNews

Najprej je to doživela skupina os
mih dijakov, ki so se ob izteku sep
tembra odpravili za teden dni na 
Euroweek v Avstrijo – Rankweil. 
Tam so kot edini predstavniki Slo
venije promovirali našo domovino, 
kulinariko, ples, glasbo … Pestrost 
smo nadaljevali s športnim dne
vom, saj smo se ponovno povezali 
z VDC Zagorje ob Savi. Iz Trbovelj 
smo se peš odpravili v zagorski 
Evropark in se pridružili priredi
tvi Europa Donna. Z učenci trbo
veljskih osnovnih šol pa so se po
vezali dijaki, ki obiskujejo predmet 
ITS. Skupaj so se odpravili na eks
kurzijo v Bruselj, kjer so preizkušali 
svoje znanje evropske zgodovine, 
se vživeli v vlogo evropskega pos
lanca v procesu sprejemanja zako
nodaje glede pitne vode in vsaditve 
mikročipa posamezniku, si ogledali 
Evropski parlament. Za nami je tudi 
pevski vikend, kjer se je prepevalo 
in pripravljalo na 10. letni koncert 
zbora, ki bo 13. 12. 2019. 
Sedem dijakov četrtega letnika 
ekonomskega tehnika letos obvez
no delovno prakso opravlja v tuji
ni. Prek projekta Erasmus+ so se 
odpravili v Brago na Portugalskem, 
kjer preizkušajo svoje veščine na 
različnih delovnih mestih. Vsi ude
leženci so prejeli žepnino, ki so jo 
zagotovili sponzorji, s katero mo

rajo skrbno ravnati. Del predmetni
ka v programu ekonomski tehnik 
je tudi finančno opismenjevane in 
dijaki se morajo naučiti načrtovati 
porabo svojih prihodkov, ob tem pa 
tudi kaj prihraniti. O svojih izkuš
njah dijaki redno poročajo v rubriki 
časnika Moje finance. 
Enajst dijakov in trije učitelji so se tik 
pred jesenskimi počitnicami odpra
vili v Kakanj. Na pobudo Slovenskega 
združenja meščanov Jožef Špringer 
Kakanj smo že v letu 2018 naveza
li stik z Gimnazijo Muhsin Rizvić 
Kakanj, kjer imajo dijaki možnost 
obiskovati pouk slovenskega jezika. 
Sodelovali smo na okrogli mizi Kaj 
nas povezuje, obiskali veleposlanico 
v Sarajevu in se družili s Slovenci, ki 
prihajajo tudi iz Trbovelj.

Po jesenskih počitnicah pa 
nas že greje misel na naš 
tradicionalni Miklavžev se-
jem. Tudi tokrat bodo šla 
vsa zbrana sredstva v Šol-
ski sklad GESŠ Trbovlje za 
pomoč našim dijakom in 
za nadstandardne dejav-
nosti. Zato vljudno vabljeni 
v sredo, 4. decembra 2019. 
Obiščite nas.

Veselimo se 
nove podobe 
gimnazijskega igrišča, 
ki je v fazi sanacije. 
Prenovljena ograja, 
tribune, talne površine 
in nova oprema bodo 
izboljšali pogoje za 
pouk športne vzgoje. Braga, november 2019

Kakanj, oktober 2019
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»TA ŠTANT PA JE 
BIL TAKO PRISTEN – 
SLOVENSKI«

Na družbenih 
omrežjih zasledimo 

številne zapise, 
mnenja, objave. 

Veliko jih pozabimo 
v naslednji sekundi, 

spet druge pa se nam 
vtisnejo v spomin 

in nam dajo misliti. 
Ena takšnih je tudi 

spodnja objava 
Trboveljčana, ki nam 
je z veseljem dovolil, 
da jo delimo z vami. 

Ečo Marin

Trboveljska tržnica. Nabavljam 
mandarine, jabolka carjevič. Na 
sosednjem štantu zagledam ore
hova jedrca. »Jih bom pa kupil 
pol kilograma za siničke,« sem 
si rekel. Priletna, od življenja vi
dno utrujena gospa je imela pred 

seboj nekaj pravih kmečkih izdel
kov. Takoj se je videlo, da ni neka 
serijsko proizvedena roba, temveč 
»prigarano« in v manjših koli
činah. Poznavalci in »zlobnoiz
birčni« kupci bi rekli: »Ah, pri 
tej pa ne bom kupoval«. Preden 
sem se »spustil v kšeft« z ženico, 
sem nehote poslušal »glihanje« 
na sosednjem štantu. Neka sta
rejša ženska, nališpana in urejena 
od glave do pet se je pogajala za 
neko kmečko robo. Za en evro se 
je precej glasno pregovarjala in 
na koncu uspela. No, če uspe, pač 
uspe. »Dobro,« sem si mislil, »če 
ti toliko pomeni ta evro«. 
No, potem se spustim v nabavo 
orehovih jedrc. Starejšo gospo, 
ki je imela »mini štant« z nekaj 
zares doma pridelanimi proizvo
di, sem seveda vljudno pozdravil 
in vprašal, koliko stanejo jedrca. 
»Dvanajst evrov za kilo,« je de
jala. »Pa mi dajte, prosim, pol 
kile,« sem rekel. Gospa je ime
la v eni košarici 75 dag jedrc in 
vprašala, če lahko da celo košari
co. Iztegne roko proti meni in mi 
pokaže jedrca. Seveda sem pogle
dal, ampak nehote sem pogledal 

tudi njene roke. Še sedaj, ko to 
pišem, se mi rosijo oči. Gospa je 
imela roke tako zgarane, kmečko 
umazane, razpokane od samega 
težkega dela, da sem onemel. Že 
sam pogled na njen štant je bil 
proti drugim »reven« in pra
zen, pa vendar se je razlikoval od 
preostalih. Večina »posreduje« 
neko južno sadje in zelenjavo, ta 
»štant« pa je bil »tako pristen – 
slovenski«, da mi je bilo nekako 
prijetno in na nek način spoštlji
vo »kšeftati« z gospo. Za nekaj 
trenutkov sem obmolknil, vendar 
spravil toliko moči skupaj, da sem 
odgovoril. Seveda, gospa, kar vse 
mi dajte.
Ni poanta mojega pisanja to, da se 
mi je gospa na nek način smilila. 
Ne, sploh ne. Ko sem stopical proti 
domu, sem bil globoko zamišljen 
nad sabo in svojimi dejanji, ki si
cer ne pomenijo nič slabega, ven
dar se mi zdi, da nisem »pravi
čen« do ljudi. Zakaj tako mislim? 
Ko sva se včeraj z ženo usedla v 
neki kavarni ter naročila kavico in 
tortico, sva bila postrežena s ka
vico, potem je preteklo kar nekaj 
minut in sva dobila še tortici, ra

čun je znašal 9,10 evra. Seveda, jaz 
dobra duša, vedno pustim nekaj 
fickov »tringelta«. Tudi tokrat 
smo zaokrožili na 10 evrov. Ali si 
je natakar res zaslužil »tringelt«, 
sploh ni važno. Vprašanje je, zakaj 
se z njimi ne pogajamo za kak evro 
tako kot na tržnici.
In zdaj se vprašam. Kako sem lah
ko tak »butelj«, da skoraj vsake
mu natakarju in natakarici pustim 
nekaj »tringelta«? Pa saj z mano 
nimajo dela več kot minuto. Vse, 
kar naredijo, je, da prinesejo na 
mizo in potem odnesejo. Ko pa se 
spomnim nališpane dame, ki je 
glihala za en evro pri branjevki, ki 
je »garala« za tisto, kar je ponu
jala, se vprašam kje je smisel. Kje 
je zdrava pamet, nas, ki se pred 
gostinci na nek način »bahamo« 
s »tringelti«. Ja, taka je pač nava
da. Ni pa to pošteno do takih ljudi, 
kot je zgaranas kmečka ženica, ki 
se s težavo prebija skozi življenje. 
Dokaz – njen videz in njene roke.
Veste kaj, še bom kupoval pri njej. 
Naj ji služi zdravje še mnoga leta. 
Mi pa se vprašajmo, če smo pra
vični v takšnih primerih do različ
nih ljudi.

Foto: Freepik.com
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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.

Obujajmo spomine ali pa se naučimo kaj novega. Tokrat je križanko zamenjala spodnja na-
loga, sestavljena iz manjkajočih besed, ki kar čakajo, da jih poiščete v svoji zakladnici znanja. 
Knjigo Med hauzi je napisal Leopold Odlazek. Besedilo, vzeto iz nje, govori o praznovanju 
božiča v Trbovljah nekoč. Želimo vam obilo zabave, še vedno pa velja, da nam na dopisnico, 
tako kot pri križanki, zapišete odgovore in nam jih pošljete, mi pa bomo med pravilnimi iz-
žrebali tri srečne nagrajence. 

Nagrajenci 
križanke
Veseli smo bili množičnega 
odziva na križanko iz prejšnje 
številke. Ker smo prejeli res 
ogromno dopisnic, smo se 
odločili, da ne podarimo tri, 
ampak  10 nagrad. Izmed 
prejetih odgovorov smo iz-
žrebali naslednje nagrajen-
ce: Nevenka Sticher, Ksenija 
Grobelšek, Erika Šergan, Ire-
na Berčon, Romana Pečnik, 
Viktorija Petauer, Almira Su-
šin, Franc Lebar, Olga Naglav 
in Matic Bizjak. Iskrene če-
stitke nagrajencem.

Rešitve tokratne uganke 
napišite na dopisnico in jo 
s svojimi podatki (ime, prii-
mek, naslov) do 17. decem-
bra 2019 pošljite na naslov: 
Občina Trbovlje, časopis 
Sr(e)čno Trbovlje (nagradna 
uganka), Mestni trg 4, 1420 
Trbovlje. 

Nagrada: skodelica Knjižnice 
Toneta Seliškarja Trbovlje

Pri nas doma nismo bili bogvekako verni. Dokler je bila stara mama živa, sem pa včasih že še moral obi
skati cerkev, če sem hotel opraviti vse ______________ izpite, to je obhajilo in birmo.  Božič se je 
takrat praznoval bolj skromno, o kašnih _____________ darilih pa se nam še sanjalo ni. Edino, kar 
je vedno bilo, je bilo postavljanje _____________ – krizbana – na predvečer božiča. Smrekico smo 
_____________ ali pa dobili pri sorodnikih, ki so imeli malo _________ v Klečki. Na smrečico so 
se navezale bunkice, ki smo jih nekaj imeli še iz stare Jugoslavije, kasneje pa smo dobili _________ iz 
kartona. Navezali so se še cigarete, keksi, v papir zaviti bonbon, pobarvani orehi, če so se slučajno dobili 
še regetlni, ter svečke na kovinskih podstavkih. Nasulo se je še kosmov vate in namestilo laske, kar je prav 
klicalo požar. Enkrat, ko sem bil star 4 leta, je tudi pri nas božično __________ zgorelo.
Pod smreko smo dali mah in kartonaste ______________. Večerja je bila ta dan malo boljša, zraven 
se je pil šnopčev ________, seveda odrasli, otroci pa lipovega.

Vir: 
Leopold Odlazek: Med hauzi: takšne in drugačne iz Žabje vasi. Trbovlje: Knjižnica Toneta Seliškarja Trbo
vlje, 2015.

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

LEOPOLD ODLAZEK – 
ZUPANOV LUBO: BOŽIČ

ZAGONETKE IN UGANKE

Iz knjige Lepoplda Odlazka: 
Med hauzi.
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DECEMBER
47. Mednarodni karate turnir 
»Trbovlje Open 2019«
sobota, 30. november, ob 9. uri 
Športna dvorana Polaj (predviden 
konec ob 19. uri), Karate klub Trbovlje

Razstava božično-novoletne 
hrane in izdelkov, ki vključuje 
čas od začetka adventa do konca 
decembra.
od torka, 3. decembra, do srede, 4. 
decembra, od 8. do 15. ure
DDT, Društvo kmečkih žena in deklet 
Trbovlje

Razstava Coal Story
od torka, 3. decembra do sobote, 
14. decembra
Nova galerija DDT, 
Delavski dom Trbovlje

Filmska kava: komedija 
Last christmas
Torek, 3. december, ob 10. uri
kinodvorana DDT, Delavski dom 
Trbovlje

Knjižničar za en večer, 
ob dogodku Ta veseli dan kulture
torek, 3. december, ob 19. uri
mladinski oddelek, Knjižnica 
Toneta Seliškarja Trbovlje (potrebne 
predhodne prijave)

Realisti, SNG Nova Gorica, 
kabaret za pet igralcev, pijanca in 
občinstvo, 3. abonmajska predstava 
in za izven
torek, 3. december, ob 19.30
gledališka dvorana DDT, Delavski 
dom Trbovlje

Literarni večer z zdravnico in 
pesnico Veroniko Dintinjana, 
pogovor vodi Irena Vozelj
sreda, 4. december, ob 19. uri
čitalnica oddelka za odrasle, Knjižnica 
Toneta Seliškarja Trbovlje

Svetovalna urica: Pred izbiro 
poklica (obvezne prijave na tel. 03 
56 31 191)
sreda, 4. 12. 2019, ob 15.00
Svetovalno središče Zasavje, Zasavska 
ljudska univerza, Trg svobode 11 a, 
Trbovlje

Dežela pravljičnih nasmehov 2019
sreda, 4. december, od 17. ure 
naprej
mestni park, Občina Trbovlje
Avtorska komedija Vida Valiča Seks 
po slovensko
četrtek, 5. decembra 2019, ob 20. uri
gledališka dvorana DDT, Delavski 
dom Trbovlje

Praznični petki: Izdelava zeliščnih 
daril
petek, 6. decembra, ob 17. uri
Večgeneracijski center Zasavje, 
Rudarski dom, Trg svobode 11, 1420 
Trbovlje (obvezne prijave na 03 56 55 
131, 068 613 954 ali info@vgc-zasavje.si)

Zlata vrtnica 
petek, 6. december, ob 17. uri
gledališka dvorana Delavskega doma 
Trbovlje, Turistično društvo Trbovlje

Skriti zaklad, Zavod Enostavno 
prijatelji, igrana predstava za otroke, 
3. abonmajska predstava in za izven
sobota, 7. december, ob 10.30
kinodvorana DDT, 
Delavski dom Trbovlje

Koncert Mepz Prosavus 
(zborovodja: Aljaž Bastič) ter 
Mepz Postojna (zborovodja: 
Matjaž Šček)
nedelja, 8. december, ob 19. uri
gledališka dvorana DDT, 
Soorganizacija JSKD OI Trbovlje

Dobrodelni sejem in prireditev 
Srečna je pot, če je ljubezen vodnik
torek, 10. decembra, ob 17. uri
Dom Svobode, OŠ Ivana Cankarja 
Trbovlje

Predstavitev knjige Mateta 
Dolenca KAKO DOLG JE ČAS (ob 18. 
uri) in premiera dokumentarnega 
filma iOTOK, režiser Miha Čelar (ob 
19. uri)
torek, 10. december
kinodvorana DD Trbovlje, 
moderatorka: Katra Hribar Frol

Knjižnica Toneta Seliškarja in Kino 
Trbovlje vabita v konodvorano na 
predstavitev knjige Mateta Dolenca 
z naslovim KAKO DOLG JE ČAS in 
premiero dokumentarnega filma 
iOTOK, režiserja Mihe Čelarja. Mate 
Dolenc, ki je Jadranskemu morju 
in otoku Biševu posvetil kar 8 svojih 
knjig, je tri leta spremljal prizadevanje 
zadnjih Biševljanov, da bi otok rešili 
pred izumrtjem. 

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje

Komedija Avdicija, Špas teater
torek, 10. december, ob 20. uri
gledališka dvorana DDT, Delavski 
dom Trbovlje

Jubilejni koncert ob 10-letnici zbora 
GESŠ
Petek, 13. december, ob 19. uri
gledališka dvorana DDT, Gimnazija in 
ekonomska srednja šola Trbovlje

Srečanje članic in članov 
literarnega krožka
ponedeljek, 16. december, 17.30
čitalnica knjižnice, Knjižnica Toneta 
Seliškarja

Buklžur
torek, 17. december, ob 17.30
čitalnica knjižnice, Knjižnica Toneta 
Seliškarja

Tončkin kuolm fest
torek, 17. december, ob 17. uri
OŠ Tončke Čeč
 
Božično-novoletni koncert 
Glasbene šole Trbovlje
sreda, 18., in četrtek, 19. 12
gledališka dvorana DDT, Glasbena 
šola Trbovlje

Božično-novoletni koncert dijakov 
in učiteljev STPŠ Trbovlje
četrtek, 19. december, ob 16. uri
večnamenski prostor šole, STPŠ 
Trbovlje

Vabljeni vsi, ki v sebi gojite občutek za pomoč sočloveku, ste empatični in 
pripravljeni delo opravljati prostovoljno. Prijave so mogoče do 20. januarja 2020 

prek telefonske številke 01 2391 673 ali na samarijan@gmail.com. Na novo 
usposobljeni prostovoljci boste delo lahko opravljali v Trbovljah. 

Društvo Zaupni telefon Samarijan februarja 2020 v Ljubljani organizira 
usposabljanje za nove prostovoljce, ki bodo delo opravljali na telefonu za klic v stiski.

ŽELITE POMAGATI? 
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Dogodki v knjižnici, december 2019
 � Vsako sredo ob 17. uri prirejamo v 

pravljični sobi Tončka Knjigoljuba 
pravljične urice in ustvarjalne 
delavnice za najmlajše. Udeležba je 
brezplačna.

 � 2.–16. decembra organizirata knjižnica 
in enota humanitarno akcijo zbiranja 
novih oz. ohranjenih igrač, sladkarij, 
knjig, barvic, flomastrov …, skratka 
vsega, česar se otroci pod praznično 
smrečico razveselijo. Zbrano bodo 
predali Območnemu združenju 
Rdečega križa Trbovlje in razveselili 
marsikaterega otroka in njegovo 
družino. 

 � 2.–31. decembra, galerija knjižnice, 
razstava razmišljanj udeležencev 
Buklžura ob novembrskem dnevu 
filozofije

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 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 

Literarni pogovor z Evo Mahkovic 
in predstavitev knjige Na tak dan 
najbolj trpi mastercard, pogovor 
vodi Domenika Slevec
četrtek, 19. 12. 2019, ob 19. uri
čitalnica oddelka za odrasle, Knjižnica 
Toneta Seliškarja Trbovlje

Božično-novoletni koncert
sobota, 21. december, ob 19. uri
dvorana PGD Čeče, PD Čeče

JAZZ skupina Eargonauts
sobota, 21. december, ob 19. uri
Mladinski center Trbovlje, 
Soorganizacija JSKD OI Trbovlje

Stand up komedija Tina Vodopivca 
Peti element
sobota, 21. december, ob 20. uri
gledališka dvorana DDT, Delavski 
dom Trbovlje

Obisk Božička z lutkovno predstavo 
Volk in trije prašički
nedelja 22. december, ob 15. uri
dvorana PGD Čeče, PD Čeče

Proslava pred dnevom 
samostojnosti in enotnosti Moja 
Slovenija
torek, 24. decembra, ob 11. uri

šolska telovadnica, OŠ Ivana Cankarja 
Trbovlje

Novoletni koncert Delavske godbe 
Trbovlje
četrtek, 26. in petek 27. december, 
ob 19.30
gledališka dvorana DDT,
Delavska godba Trbovlje

Štefanovo, blagoslov konj pred 
cerkvijo na Katarini
četrtek, 26. december
ob 10. uri (maša), blagoslov po 
končani maši, PD Trbovlje, Konjeniški 
klub Trbovlje

Komedija Matjaža Javšnika Striptiz 
Sobota, 28. december
gledališka dvorana DDT
Delavski dom Trbovlje

JANUAR
 
Žabec pozimi, Lutkovno gledališče 
Fru-Fru, lutkovna predstava za 
otroke, 4. abonmajska predstava in 
za izven
sobota, 11. januar, ob 20.30
kinodvorana DDT
Delavski dom Trbovlje 

Idealen soprog, Šentjakobsko 
gledališče Ljubljana, komedija, 
4. abonmajska predstava in za 
izven
torek, 21. januar, ob 19. 30
gledališka dvorana DDT
Delavski dom Trbovlje

Literarni pogovor z Bronjo Žakelj in 
predstavitev knjige Belo se pere na 
devetdeset
sreda, 22. januar, ob 19. uri
čitalnica knjižnice
Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje

Koncert Tanje Žagar
petek, 24. januar
gledališka dvorana DDT
Delavski dom Trbovlje

Srečanje članic in članov 
literarnega krožka
ponedeljek, 27. januar, ob 17.30
čitalnica knjižnice
Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje

Buklžur
torek, 28. januar, ob 17.30
čitalnica knjižnice
Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje
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(IZ TRBOUSKEGA ZGODOVINSKEGA LADLCA)
OZ. KAJ BI MORAL O TRBOVLJAH VEDETI VSAK TRBOVELJČAN

CENTROMERKUR
Poslovno-

stanovanjska stavba, 
poimenovana 

Centromerkur, se 
danes nahaja na Ulici 

1. junija 36.

Katra Hribar Frol Njena gradnja se je začela leta 
1972, stavba, ki je bila narejena po 
projektu IBT ter načrtih arhitekta 
Gvida Burje, pa je bila dokončana 
leta 1974. Kot zapiše Tine Lenar
čič, so jo poimenovali Centromer
kur, ker je večji del pritličja odku
pilo ljubljansko trgovsko podjetje 
Centromerkur. Del poslovnih pro
storov je odkupila (oz. že prvotno 
soinvestirala) Zlatarna Trbovlje, 
v njej pa so domovali še Davč

na uprava, Stanovanjskoobrtno 
podjetje idr. V stavbi so danes še 
vedno prostori Zlatarne Trbovlje 
ter Stanovanjskoobrtnega pod
jetja, poleg njiju pa tu najdemo še 
Medobčinski inšpektorat in redar
stvo Zasavje, Mladinsko knjigo, 
trgovinico s čevlji in oblačili, lokal 
s hitro prehrano, v stanovanjskem 
delu pa domuje kar nekaj Trbo
veljčank in Trboveljčanov. Čeprav 
so se v celotni zgodovini stavbe 

njeni najemniki, stanovalci in pre
bivalci menjali, domačini stavbo 
še vedno imenujejo Centromerkur. 
Lenarčič o poimenovanju stavbe 
zapiše takole: »V našem primeru 
naj bi ime razložili z osrednjo bla
govno hišo Centromerkur. Merkur 
izvira iz latinske besede Mercurius 
oz. Mercis, kar pomeni blago. Ima 
pa beseda Merkur več pomenov – 
je bog zgovornosti, trgovcev, cest, 
goljufov.«

In morda nad našimi Trbovljami še 
dandanes bdi nekaj, nekdo, morda 
celo sam Merkur, že prej omenjeni 
zavetnik zgovornosti. Smehlja se 
in sam zase tiho modruje o vsem, 
kar smo prebivalke in prebivalci 
Trbovelj že doživeli. Ponoči nam 
v sanjah šepeče o lepotah našega 
mesta, nam pošilja občutke hre
penenja po tem, da ostanemo tu, 
in moč, da k lepoti življenja v naši 
lokalni skupnosti prispevamo vsak 
svoj delček dobrovoljnosti, prijaz
nosti in nasmehov.

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

Časopis Sr(e)čno Trbovlje izhaja 
štirikrat letno.
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Sr(e)čno Trbovlje je vpisano v razvid 
medijev, ki ga vodi Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport RS pod zaporedno številko 1731. 
Uredništvo si pridržuje pravico do 
urejanja prispevkov. Vsebina prispev-
kov odraža mnenje avtorjev. Zaradi 
prostorske omejenosti so nekateri 
prispevki objavljeni v spletni različi-
ci www.srcnotrbovlje.si. Vse pravice 
pridržane. Noben del tega časopisa 
ne sme biti reproduciran, shranjen 
ali prepisan v kateri koli obliki oziro-
ma na kateri koli način – elektronsko, 
mehansko, s fotokopiranjem ali kako 
drugače – brez predhodnega pisne-
ga dovoljenja celotne ekipe.


